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Biedējošais bubulis bezdarbs
Februāris
algotajā
pagaidu darbā
iesaistītajām
personām
aizritējis,
atbrīvojot no
krūmiem
ceļmalas
grāvjus posmā
no vecā
Dartijas centra
līdz sociālās
aprūpes centram «Iecava».
Darbus koordinē Sabiedriskās kārtības
dienesta
vecākā
inspektore
Lūcija
Muceniece
(no labās).
A: F: Anta Kļaveniece

Šā gada janvārī Latvijā
būtiski pieaudzis bezdarbs,
liecina Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA)
apkopotā informācija.
Reģistrētā bezdarba līmenis

janvāra beigās bija 8,3%, kas salīdzinājumā ar 2008. gada decembri ir par 1,3 procenta
punktiem vairāk. Pagājušā gada
pēdējā mēnesī bezdarbs bija 7%.
Visaugstākais bezdarba līmenis - Rēzeknes rajonā, kur janvāra beigās tas sasniedza 19,4%
atzīmi. Arī citos Latgales rajonos,

kā arī Kuldīgas, Dobeles un Liepājas rajonā bezdarba līmenis
pārsniedz desmit procentus. Zemākais bezdarba līmenis janvārī
reģistrēts Tukuma rajonā, kur
tas bija 5,5%, Rīgā - 6,2%, Jūrmalā - 6,4%, Jelgavā - 6,8%.
Bauskas rajonā bezdarba līmenis bija 9,5%.
5.lpp.

13.02.2009.
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Jāmainās 2.
arī
bibliotēkām
3.
Ziņas
lauku
saimniekim
7.
Eiropas
klases
mākslinieki
no Francijas
koncertēs
Iecavā!

Ieņēmumu bāze samazinās,
saistību apjoms pieaug
A: Beata Logina

Kā bija plānots,
2009. gada budžetu
Iecavas novada
Dome apstiprināja
10. februāra sēdē.
Ekonomikas lejupslīde ir samazinājusi pašvaldības budžeta
ieņēmumu bāzi un finanšu po-

tenciālu, vienlaikus bremzējot
novada infrastruktūras attīstību
un izaugsmes turpināšanos, norādīts Finanšu nodaļas vadītājas
Indras Latvietes sagatavotajā
budžeta paskaidrojuma rakstā.
Nepieciešamība kompensēt inflācijas rezultātā strauji pieaugušos uzturēšanas izdevumus
neizbēgami ierobežo pašvaldības
iespējas attīstības izdevumu
finansēšanā.

4.lpp.

2009. gada 13. februārī

2.

Situācija valstī liek mainīties arī bibliotēkām
2008. gads bijis kā krāsaina
mozaīka - politiskie un ekonomiskie satricinājumi, emocionālie pacēlumi Dziesmu svētkos un
Latvijas jubilejas pasākumos.
Tas viss atspoguļojās lauku bibliotēku darbā.
Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku
attīstības projekts realizējis
iespēju bibliotēkās brīvi un bez
rindas saņemt interneta pakalpojumus. To nodrošina datorvietu skaita palielinājums un bezvadu interneta pieslēguma iespēja
jebkurā diennakts laikā, arī ārpus bibliotēku telpām. Bibliotēkās šī projekta ietvaros saņemta
multifunkcionālā iekārta, kas
ļauj kopēt, printēt un skenēt.
Projekts finansēja bibliotekāru
trīs nedēļu apmācības lielisku
pasniedzēju vadībā. Bibliotēkās
bez maksas pieejamas datu bāzes «Letonika», «Lursoft», «NAIS»,
šogad radīta jauna iespēja noskatīties vairāk nekā 70 latviešu
filmas portālā filmas.lv.
Priecājamies, ka mūsu ļaudis
vēlas arī kaut ko prātam un dvēselei, tāpēc lauku bibliotēkas organizē dažādas tikšanās, radošās darbnīcas, lasītāju ekskursijas un citus pasākumus.
2009. gadā pasākumiem līdzekļu
būs mazāk - čaklāko lasītāju
ekskursija, bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija un citi pasākumi netiks finansēti, taču izeju var

Radošās darbnīcas dalībnieki
ar saviem darbiņiem
Zālītes bibliotēkā.

Bibliotēku lasītāju ekskursijā Tērvetē.
atrast jebkuros apstākļos. Apzināmies, ka šis laiks liek domāt,
ekonomēt un mainīties.
Šajā finansiāli sarežģītajā un
grūtajā laikā sakām paldies novada Domei par atsaucību līdzekļu ieguldīšanā lauku bibliotēku lietotāju interesēs. Šogad

Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Zālītes bibl.
10 18
12 - 20
12 20
9 - 13

Barikāžu dalībnieki
saņems piemiņas zīmes
A: Anta Kļaveniece

Bauskas pilsētas Tautas
namā piektdien,
13. februārī, svinīgā
pasākumā piešķirs
barikāžu piemiņas zīmes
1991. gada barikāžu
dalībniekiem, tostarp
arī 30 iecavniekiem.
Piemiņas zīmes valde pasākumos, kas janvārī un februārī
notiek daudzās Latvijas pilsētās,
apbalvojumu kopumā pasniegs
1338 Latvijas neatkarības aizstāvjiem. Apbalvojumu piešķir
piemiņas zīmes valde, kuru vada
Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze un četri valdes locekļi: 1991. gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais,

pašvaldības budžeta finansējums bibliotēku presei un grāmatām ir iepriekšējā gada ietvaros.
Bibliotēkās pieejams plašs preses izdevumu klāsts un iespēja
tos izlasīt gan uz vietas, gan mājās. Šo piedāvājumu izmanto ļoti
daudz lasītāju.

rakstniece un žurnāliste Marina
Kostaņecka, Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdētājs Andris
Jaunsleinis un Saeimas Kancelejas direktors Māris Šteins.
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas
Republikas valsts apbalvojums,
kas izveidots, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus - barikāžu dalībniekus. Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu,
par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī
tām personām, kuras morāli un
materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus. Pirmā piemiņas zīme
pasniegta 1996. gada 20. janvārī, un līdz šim apbalvoti 20 820
barikāžu dalībnieki. IZ

Rosmes bibl.
930 17
930 18
930 - 17
930 - 14

Labā ziņa ir - lauku bibliotēkās pagarināti apmeklētāju pieņemšanas laiki, lai pilnvērtīgāk
izmantotu mūsdienu bibliotēku
piedāvātās iespējas.
Rosmes, Zālītes, Ziemeļu,
Zorģu bibliotēku vadītājas

Ziemeļu bibl.
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 14

Zorģu bibl.
13 17
10 - 18
10 - 18
10 - 18

«Tarkšķiem» augstākā pakāpe
A: Beata Logina

Starptautiskā folkloras
festivāla «Baltica 2009»
skatē «Tarkšķiem»
piešķirta A pakāpe, priecīgi
informē iecavnieku kopas
vadītāja Kristīne Karele.
Skate notika 2008. gada decembrī Iecavas kultūras namā,
tās tēma bija «Zīmes». Visas folkloras kopas un etnogrāfiskos ansambļus iedalīja trīs grupās: A, B
un C.

IZ

Izpildītāji tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem: programmas
(dziesmu, mūzikas, deju, stāstījumu u. c. izpausmes veidu) un
izpildījuma formas atbilstība tradīcijai, priekšnesuma uzbūve
(režija), dalībnieku izvietojums,
stāja un izskats (apģērbs),
priekšnesuma oriģinalitāte un
mākslinieciskais spilgtums, tēmas interpretācija. Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica»
šogad notiks no 8. līdz 12. jūlijam Latvijā. Dalībai festivālā tiek
rekomendētas kopas, kas saņēmušas A un B pakāpi. IZ

Skolu ziņas

12. februārī Iecavas vidusskolas 7.-9. klašu skolēni apmeklēs koncertlekciju «Valentīndienas programma» ar jauniešu
kori «Balsis» un Intu Teterovski.
Savukārt 4.a un 4.b klases kolektīvs ar audzinātājām S. Samtiņu un I. Vasiļjevu šajā dienā

apmeklēs Dabas muzeju.
13. februārī 7.-9. klašu skolēni
kopā ar skolotājām A. Zikrataju
un O. Petrišinu apmeklēs Jelgavas Ledus halli. Sveicam 12. a
klases skolnieci Madaru Uzaiti ar
iegūto 1. vietu rajona kultūras
vēstures olimpiādē. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Dome 10. februāra sēdē
lēma:
Par gadatirgu rīkošanu
2009. gadā
Deputāti vinebalsīgi nolēma
atļaut SIA «Iecavas tirgus» šogad
organizēt gadatirgu katra mēneša trešajā svētdienā: 15. februārī, 15. martā, 19. aprīlī, 17. maijā, 21. jūnijā, 19. jūlijā, 16. augustā, 20. septembrī, 18. oktobrī, 15. novembrī, 20.-23. decembrī.

Par izglītības iestāžu
tāmju apstiprināšanu
1999. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 250
nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs ar pakalpojumu saņēmēju
slēdz līgumu par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldības domes apstiprināto tāmi. Šie noteikumi
arī nosaka tāmē iekļaujamos izdevumus, aprēķinot izmaksas
budžeta gadā par vienu audzēkni.
Dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt Iecavas novada izglītības iestāžu tāmes un izmaksas
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par vienu audzēkni 2009. gadā:
- Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis» Ls 1040,41;
- Sākumskolā «Dartija» Ls 1451,88;
- Dzimtmisas pamatskolā Ls 812,64;
- Iecavas vidusskolā Ls 515,95.

Par projekta pieteikuma
iesniegšanu
Lai veicinātu jauniešu veselīgu dzīvesveidu un nodrošinātu
viņiem saturīgu un fiziski aktīvu
brīvā laika pavadīšanu, Iecavas
novada Dome mērķtiecīgi realizē
dažādus projektus: 2008. gadā
ir izveidota aktīvās atpūtas zona
Cēsniekos, pašlaik tiek veikti
projektēšanas darbi Iecavas
peldbaseinam un sporta kompleksam «Iecavas stadions».
Daudzveidīgas sporta aktivitātes
piedāvā arī novada sporta skola
«Dartija». Taču ir nepieciešams
dažādot tādas fiziskās aktivitātes brīvā dabā, kas būtu publiski
pieejamas.
Dome vienbalsīgi nolēma piedalīties Bērnu un ģimenes lietu
ministrijas organizētajā projek-

tu konkursā un iesniegt projekta
«Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Iecavas novadā»
pieteikumu finansējuma Ls 4910
apmērā saņemšanai. Domes projektu vadītāja Ineta Bramane vēl
turpina apkopot idejas, kurā vietā (uz pašvaldībai piederošas zemes) to veidot un ko tieši šajā
laukumā paredzēt. Ja jums ir
priekšlikumi, zvaniet pa tālruni
63941601 vai rakstiet uz e-pastu: ineta.bramane@iecava.lv.

Par attīrīšanas iekārtu
un tīklu «Ziemeļi»
nodošanu
apsaimniekošanai
Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas 13.11.2008. ir pieņemtas ekspluatācijā ar valsts pieņemšanas komisijas aktu. Pašlaik aptuveni 80% kanalizācijas
sistēmas lietotāju Dimzukalnā ir
zināmi, bet par pārējiem datu
nav, lai gan, visticamāk, pakalpojumu viņi izmanto. Tāpēc
iedzīvotājiem līdz 1. martam būtu jānoslēdz līgumi ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», lai
nokārtotu savas saistības. Lai
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» būtu juridiski tiesisks
pamats šādus līgumus slēgt, Dome vienbalsīgi nolēma nodot SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» apsaimniekošanā attīrīšanas
iekārtu «Ziemeļi» tīklus un attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā
vērtība ir Ls 131 748,87.

Par nomas maksas
noteikšanu
iznomātajai zemei
Dome izskatīja SIA «BalRock
Latvia» valdes priekšsēdētāja
A. Celma iesniegumu ar lūgumu
iznomāt Iecavas novadam piederošo zemes gabalu «Angārs»
0,13 ha platībā, kadastra apzīmējums 4064 013 0272. SIA
«BalRock Latvia» mērķis šajā teritorijā ir sagatavot un uzglabāt
ANFO jeb vienkāršo sprāgstvielu
un detonatorus, ko izmanto dolomīta ieguvei karjeros Latvijā, veicot rūpnieciskās spridzināšanas
darbus. Dome iepriekš ir atbalstījusi šādu SIA «BalRock Latvija»
uzņēmējdarbības veidu novada
teritorijā. Iesniegumu 27. janvārī
skatīja Lauksaimniecības, vides
un attīstības komiteja un nolēma
atbalstīt. Dome vienbalsīgi nolēma noteikt nomas maksu
Ls 104,00 apmērā par iznomājamo zemes platību gadā.
Turpinājumu par citiem Domes sēdē izskatītajiem jautājumiem publicēsim nākamajā numurā. IZ

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja 3. februāra sēdē
pārrunāja Bauskas rajona
Izglītības pārvaldes vēstuli
par finansēšanas modeli
«Nauda seko skolēnam».
Izglītības un zinātnes ministrija lūdz modelēt Bauskas rajona izglītības iestāžu tīklu pēc administratīvi teritoriālās reformas, lai nodrošinātu izglītības
programmu īstenošanu finansēšanas modeļa «Nauda seko
skolēnam» ietvaros. Tā kā izglītības tīkla blīvums, skolu tipu
daudzveidība, izglītības iestāžu
skolēnu skaits, izmaksas uz vienu skolēnu, kā arī attīstības plānojums teritoriālajās vienībās
atšķiras, pārvalde aicina veikt situācijas analīzi un izstrādāt
priekšlikumus izglītības iestāžu
tīkla attīstībai.
Komitejas locekļi iepazinās ar
datiem par pedagoģisko likmju
skaitu un valsts finansējuma apmēru vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
pašreiz un plānotajām izmaiņām
nākamajam mācību gadam. Tika
apspriests arī ministrijas sagatavotais ziņojums, kurā ie-

tverts gan esošās situācijas izvērtējums, gan rekomendācijas
nākotnei, ņemot vērā prognozētās skolēnu skaita izmaiņas
saistībā ar dzimstības līkni un
administratīvi teritoriālo reformu.
«Šis modelis («Nauda seko
skolēnam») ir aprobēts Eiropā un
strādā labi,» kolēģiem klāstīja
komitejas priekšsēdētāja, Iecavas vidusskolas direktore A. Zaķe-Fridrihsone, bet, vērtējot profesionāli ministrijas ziņojumu,
atzina, ka tajā vienkopus saliktas arī daudzas pretrunīgas
lietas.
Tā kā Iecavas pagasts par novadu pārtapa jau 2004. gadā, reforma tik būtiski mūsu pašvaldību neietekmē; jau aizvadīto gadu
laikā lemts par izglītības iestāžu
tīkla optimizāciju. Pagaidām aktuālākais jautājums ir par nepieciešamību veidot savu izglītības
nodaļu. Vasaras otrajā pusē, kad
pēc reformas beigs pastāvēt līdzšinējās rajonu izglītības pārvaldes, jaunajiem novadiem būs jāveido katram sava institūcija vai
jākooperējas nepieciešamo
funkciju realizēšanai. IZ

Ziņas lauksaimniekiem
Ceturtdien, 19. februārī,
pulksten 10.00 Iecavas novada
Domes telpās notiks lauksaimnieku informatīvā sanāksme.
Bauskas rajona konsultāciju biroja darbinieki informēs par šādiem jautājumiem:
1. Nacionālo subsīdiju izmantošanas iespējas 2009. gadā.
2. Eiropas Savienības fondi
un kārtība to saņemšanai.
3. Turpmākās lauksaimnieku izdzīvošanas iespējas valsts
krīzes apstākļos.
Stepans Drozdovs,
Iecavas novada
lauksaimniecības organizators

Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs (LLKC) informē, ka no 6. februāra visiem Latvijas lauksaimniekiem, kuri ir
nonākuši ekonomiskās grūtībās,
ir iespēja pieteikties uz jaunu pakalpojumu. Pieteikšanās - LLKC
interneta mājas lapā www.llkc.lv.
Sadarbojoties saimniecības vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem
un LLKC nozaru ekspertiem,
tiks izveidots saimniecības ražošanas plāns, kurā tiks iekļauti
priekšlikumi saimniecības produkcijas pašizmaksas samazināšanai, patērēto resursu optimizācijai un kreditoru prasību saskaņošanai ar saimniecības šā brīža
finanšu iespējām. IZ

Melnās ziņas
- 4. februārī ap plkst. 19 ceļa
Iecava-Stelpe 4,5. km nenoskaidrota automašīna iebrauca
pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo automašīnu Nissan. Vainīgā
automašīna no notikuma vietas
aizbrauca, Ceļu policijai neziņojot
- 5. februārī plkst. 20:30 Iecavā, DUS teritorijā, Zemgales reģionālās nodaļas ONAP un Bauskas rajona policijas pārvaldes
darbinieki konstatēja, ka 1980.
gadā dzimis vīrietis realizēja
divus polimēra iepakojumus ar
gaišas krāsas vielu, kas, pēc ekspertīzes veikšanas noskaidrojās,

ir narkotiski psihotropā viela –
metamfetamīns. Aizdomās turētais jau atkārtoti gada laikā ir
realizējis narkotiski psihotropās
vielas, turklāt viņš jau ir administratīvi sodīts par narkotisko
vielu lietošanu. Tiesa ir piemērojusi šim vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu.
- Laika posmā no 9. februāra
plkst. 17:30 līdz 10. februāra
plkst. 07:30 Rosmē, iekļūstot fermā caur lūku, no nozagts 50 kg
smags sivēns. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Ieņēmumu bāze samazinās, saistību apjoms pieaug
1.lpp.

Iecavas novada pašvaldība
apzinās visu novada iedzīvotāju
grupu vajadzības un problēmas,
sniedzot sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un
izmantojot tādus palīdzības
instrumentus kā garantētais minimālais ienākums, dzīvokļa pabalsts un pabalsts veselības aprūpei, kā arī sniedzot mājas aprūpes pakalpojumus. Tiek nodrošinātas sociālās garantijas
maznodrošinātām personām,
palīdzība invalīdiem, bāreņiem,
krīzes situācijā nonākušajiem
un personām pēc soda izciešanas.
Izglītība joprojām ir viena no
novada attīstības un budžeta
prioritātēm. Valsts budžetam tikai daļēji nodrošinot pedagoģisko darbinieku atalgojuma pamatu, pašvaldība ievērojamus sava
budžeta līdzekļus novirza izglītības infrastruktūras uzturēšanai
novadā, interešu izglītības attīstībai, kā arī sporta un kultūras
pasākumiem, sekmējot saturīgu
brīvā laika izmantošanu.
Sastādot 2009. gada budžeta
projektu, pieejamie resursi tika
izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību, resursu
pārvaldības uzlabošanu, attīstību veicinošu investīciju projektu
īstenošanu.
Budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns tika izskatīti Domes
Finanšu komitejas sēdēs 27. janvārī un 3. februārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus
un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.
Iecavas novada konsolidētā
budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2009. gadā prognozēts
4 451 971 lats, izdevumu kopējais apjoms - 5 427 975 lati un
plānotais budžeta deficīts 976 004 lati.
Tā kā Iecavas novada pašvaldības budžetā šogad ir paredzēts deficīts, tā segšanai būs
nepieciešama papildu finanšu
resursu piesaiste, kā rezultātā
novada parādu (ilgtermiņa saistību) kopapjoms un attiecība
pret budžeta ieņēmumiem palielināsies.
Ieņēmumi 2009. gadā plānoti 4 451 971 latu apjomā, tajā
skaitā pamatbudžetā 4 315 377
lati un speciālajā budžetā 136 594 lati, kas ir 455 lati uz
vienu Iecavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu plānā
mērķdotācija izglītības funkcijas

nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales ir
plānota, pamatojoties uz Bauskas rajona padomes apstiprināto budžetu 2009. gadam, kurā
mērķdotāciju apjoms ir aprēķināts tikai gada astoņiem mēnešiem.
Izdevumi 2009. gadā plānoti 5 427 975 latu apjomā, tajā
skaitā pamatbudžetā 5 242 852
lati un speciālajā budžetā 185 123 lati. Kopējie izdevumi
uz vienu Iecavas novada iedzīvotāju plānoti 555 latu apmērā, no
tā pamatbudžeta izdevumi veido
536 latus un speciālā budžeta
izdevumi - 19 latus.
Ir plānots ieguldījums
komersantu pašu kapitālā
114 260 lati, kredītsaistību pamatsummas atmaksa 129 263
latu apmērā un jaunu kredītsaistību uzņemšanās 2009. gadā - 914 260 lati.
Pamatbudžeta ieņēmumos
lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim (61,3 % no
pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem). Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa plāna prognoze, salīdzinājumā ar 2008. gadā faktiski
saņemto, ir mazāka par 427 629
latiem jeb 13,9%. Samazinā-

jums saistīts ar izmaiņām darba
tirgū - bezdarba pieaugumu, kā
arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjomu 2009. gadā ietekmēs
ar nodokli neapliekamā minimuma izmaiņas un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likmes samazinājums no 25 % uz 23%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai
pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu nepieciešamība un tiek
noteiktas iemaksas vai dotācijas
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Ar 2008. gadu Iecavas
novada pašvaldība kļuva par
maksātāju šajā fondā. 2009. gadā Iecavai fondā jāiemaksā 8 339
lati, kas ir 0,3% no plānotajiem
kārtējā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2009.
gadā prognozēti 184 201 latu apmērā. Tas, tāpat kā 2008. gadā,
ir 4,3% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi plānoti
213 386 lati, kas ir 4,9% no Ieca-

vas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Valsts
budžeta maksājumi – mērķdotācijas un dotācijas 2009. gadam plānoti 475 246 lati jeb 11,0%
no pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem. Likumā «Par
valsts budžetu 2009. gadam» ir
apstiprināti mērķdotāciju apjomi pašvaldībām, un šie līdzekļi
Iecavas budžetā plānoti atbilstoši Iecavas novada pašvaldībai
apstiprinātajiem apjomiem, noslēgtajiem līgumiem vai iesniegtajiem projektiem, kuros neatņemama sastāvdaļa ir pašvaldības līdzfinansējums.
Saņemtie maksājumi no pašvaldību budžetiem veido 17,6%
no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pašvaldību budžeta transferti
plānoti 759 917 lati, no kuriem
713 008 lati ir mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales. Šo ieņēmumu summā ir arī Bauskas rajona padomes finansējums Iecavas mūzikas skolai un Iecavas novada
sporta skolai «Dartija» – daļējai
uzturēšanas izdevumu segšanai. Pārējie ieņēmumi un maksājumi, kuru īpatsvars kopējā
pamatbudžeta ieņēmumu
struktūrā nepārsniedz 1%, plānoti 36 770 lati.
Pamatbudžeta ieņēmumi
tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības
izglītības, kultūras un veselības
aizsardzības iestāžu, Sociālā
dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības,
sporta un kultūras pasākumu
finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu
veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem.
Vairāk par pamatbudžeta izdevumu sadalījumu, kā arī par
speciālo budžetu lasiet «Iecavas
Ziņu» nākamajā numurā.
Par sagatavotā budžeta projekta apstiprināšanu balsoja deviņi deputāti: Guntis Arājs, Stepans Drozdovs, Aigars Grīnbergs, Arnis Grundmanis, Juris
Krievs, Aivars Mačeks, Sergejs
Mašiņenkovs, Jānis Pelsis un
Agra Zaķe-Fridrihsone. Balsojumā atturējās Atis Avots. Viņš
iebilda pret ieceri pašvaldībai
uzņemties kredītsaistības peldbaseina izbūves uzsākšanai. Sēdē nepiedalījās deputāte Baiba
Gāga. IZ
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Biedējošais bubulis bezdarbs
1.lpp.

Neiet secen
arī Iecavas novadam
No vispārējām ekonomikas
norisēm valstī, protams, nav
iespējams izvairīties arī mūsu
pašvaldībā. Iecavas novadā janvārī reģistrētā bezdarba līmenis
bija 6%, un, salīdzinot ar pagājušā gada janvāra datiem, kad bezdarba līmenis bija tikai 3,2%, tas
tomēr ir būtiski pieaudzis. Ja
ņemtu vērā tos, kas darbu zaudējuši, bet savulaik saņēmuši algas aploksnēs un tagad nav tiesīgi pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, bezdarba līmenis noteikti
būtu vēl augstāks.
Pašlaik NVA Bauskas filiāles
bezdarbnieku uzskaitē ir 380
Iecavas novada iedzīvotāju, t. sk.
196 sievietes, pieci cilvēki ar īpašām vajadzībām, 62 jaunieši (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), 16
ilgstošie bezdarbnieki, informē
filiāles vadītājas vietniece Igunda Bēmane. Pirms gada bezdarbnieka statuss bija piešķirts 191
iecavniekam.
Pēc NVA direktores Baibas
Paševicas teiktā, kopumā bezdarbnieku vidū pārstāvētas visas vecuma grupas, apmēram
puse bezdarbnieku ir ar profesionālo vai augstāko izglītību,
turklāt šobrīd vīriešu bezdarbnieku ir vairāk nekā sieviešu.
NVA uzskaitē janvāra beigās bija
50,6% vīriešu un 49,4% sieviešu.

Atbalsta pasākumi
Bezdarbnieku atbalstam ir
paredzēti dažādi pasākumi - ne
tikai pabalstu izmaksa, bet arī šo
personu iesaistīšana NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos: profesionālās
mācības, pārkvalifikācija, algots
pagaidu darbs, konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi,
mācības pie darba devēja, karjeras konsultācijas un citi. Bezdarba problēmas šie pasākumi gan
nelikvidē, jo strauji samazinās
arī brīvo darba vietu skaits.
Janvāra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas tikai 2549 aktuālas vakances, Iecavas novadā
neviena. «Brīvo darba vietu samazināšanās raksturo ekonomisko situāciju valstī kopumā:
ja vakanču skaits sarūk tik
strauji, tas nozīmē, ka uzņēmējdarbību skārušas nopietnas problēmas, kuras steidzami jārisina,» uzsver B. Paševica.

Iesaista teritorijas
labiekārtošanā
Bezdarbniekus, kuri vēlas
strādāt, bet nevar atrast sev pie-

mērotu darbu, algotajos pagaidu
darbos iesaista arī Iecavas novada Domes Sociālais dienests.
Pašvaldība 2009. gadā algotajos
pagaidu darbos plāno iesaistīt
40 novada iedzīvotājus, budžetā
šim mērķim paredzot Ls 7500
(atalgojumam) un Ls 1807
(valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām). Algotie
pagaidu darbi paredz iespēju
darba devējam nodarbināt bezdarbniekus mazkvalificētos darbos, piemēram, sociālajā aprūpē, teritorijas labiekārtošanā.
Tos līdzfinansē valsts.
Samaksu par algotu pagaidu
darbu vienam bezdarbniekam
veido:
*NVA nodrošinātais līdzfinansējums - minimālās mēneša
darba algas apmērā,
*darba devēja piedāvātā samaksa bezdarbniekam virs valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas,
* darba devēja veiktās valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru algotos
pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku.
Pagaidām Iecavas novada
Dome ir noslēgusi līgumu pirmajam pusgadam ar NVA par 21 cilvēka iesaistīšanu algotajos pagaidu darbos. Bezdarbnieku un
administratīvi sodīto, kam piespriestas darba stundas, pienākumus koordinē pašvaldības Sabiedriskās kārtības dienesta vecākā inspektore Lūcija Muceniece. Šogad pagaidu darbā iesaistīto personu veikumu jau var novērtēt. Viņi no krūmiem iztīrījuši
ceļmalas grāvjus posmā no vecā
Dartijas centra līdz sociālās aprūpes centram «Iecava», arī vairākos ceļu posmos Zorģos, Zālītē un Dzimtmisā.
Aizvadītajā piektdienā arī
«Iecavas Ziņas» kopā ar L. Mucenieci devās nelielā apgaitā, lai
uzzinātu, kā veicas pagaidu darbos iesaistītajiem.

Tos, kam pāri 50,
neviens negrib
darbā ņemt
Līviju Torsunovu un Svetlanu Karezinu sastapām Dartijas
vecajā centrā, kraujot kaudzēs
un dedzinot krūmus.
«Pagaidu darbos mani paņēma uz diviem mēnešiem. Kā bezdarbniekos iestājos, tā tagad
strādāju. Bet vispār bez darba
esmu jau ilgi - mazbērnus audzināju, darbu nemeklēju. Tagad
būtu laiks pastrādāt, bet darbu
atrast nevar,» pastāstīja Līvija
Torsunova (attēlā augšā). «Tos,
kam pāri 50, neviens darbā ne-

grib ņemt. Tagad jau pat jaunajiem darbu grūti atrast, kur nu
vēl tādiem kā es. Arī līdz pensijai
man vēl ilgi. Labi, ka radās šāda
iespēja; mazliet piepalīdz arī meita.»
- Vai ģimenē esat viena?
L. T. - Nē, dzīvojam divatā ar
vīru. Vīram bija darbs Jelgavā,
bet tagad arī viņš ir bezdarbnieks. Te darbs ir ārā, aukstumā,
taču kā ir, tā ir. Toties vismaz to
minimumu - 180 latus - vai nedaudz vairāk saņemšu. Par dzīvokļa īri jāmaksā, gāze jāpērk,
par elektrību jāmaksā un jāēd arī
kaut kas.
- Kur uzzinājāt, ka pastāv
iespēja vismaz tos divus mēnešus
strādāt un nopelnīt?
- Par iespēju strādāt pagaidu
darbā uzzināju no švāģerienes,
viņa iestājās bezdarbniekos un
caur Sociālo dienestu bija piereģistrējusies. Pēc pāris nedēļām
mūs uzaicināja, noslēdzām līgumu, un nu jau nedēļu strādājam.
- Un Lūcija (Lūcija Muceniece)
tad jums tas lielais vagars?
L. T. - Jā. Labi, ka ir tāda Lūcija, kas mums darbu sagādā. Tagad dedzinām grāvmalās izzāģētos krūmus, bet vēlāk, ko liks, to
darīsim.
Ziemā divi trīs mēneši ir tie
trakākie. Pārējā laikā strādāju
pie zemniekiem siltumnīcās. Do-

māju, ka marta beigās, aprīlī
darbu varēs atsākt. Tad tomātiņi, gurķīši jau jāpiķē; kad zeme
būs vaļā, sīpoliņi lokiem jāstāda.
Es pie sava saimnieka sešus gadus, jau septīto strādāju. Tā viņš
ir - ko pa vasaru vari iekrāt, tas
ziemā izdzīvošanai noder. Visvairāk naudas tiek tērēts pārtikai.
Drēbes man vairs nevajag, meitas no Rīgas un radi ir sadevuši.
Ar saimnieku esmu sarunājusi,
ka dzīvokļa īres naudu maksāju
rudenī arī par visu ziemu. It kā
nav daudz - 40 lati mēnesī, bet ja tās naudas nav… Arī malka jānopērk. Viens kubs 20-25 lati,
bet ziemai vajag kubus piecus
sešus.

Apmuļķo vienus un
tad ņem darbā
atkal nākamos
Bezdarbnieku Andri Gulbi
(attēlā lejā) Lūcija Muceniece
pagaidu darbā iesaistījusi jau atkārtoti, jo zina, ka uz viņu var paļauties. Viņa skaidroja, ka kopā
ar Sociālo dienestu cilvēki un viņu gaidāmie pienākumi jau laicīgi tiek plānoti. Tas tādēļ, lai
darbus var pilnvērtīgāk organizēt.
Andris Gulbis pastāstīja, ka
precīzi nezinot, cik ilgi jau ir bez
darba: «Gadi trīs laikam būs. Toreiz strādāju Bauskas KUK par
kurinātāju. Bet vasarā biju par
uzraugu Grantiņu atkritumu izgāztuvē. Piepelnīties tur varēja,
arī šķirojot un nododot uzpircējiem sašķirotos atkritumus. Nu
jau kādu laiku nekā - apsardze
iekšā nevienu vairs nelaiž. Tagad
gan dzirdēju, ka apsardze krīzes
dēļ atlaista.
- No kā tad iztiekat?
A. G. - Tā arī raujamies - šur,
tur. Arī sieva un meita ir bez darba. Vismaz meita tagad iet frizieru kursos. No NVA viņu nosūtīja.
- Ko jūs labprāt strādātu, ja
būtu tāda iespēja?
A.G. - Nemaz nezinu. Tagad
tāda profesija nevienam nav vajadzīga; kādreiz strādāju Ķekavas PMK par celtnieku. It kā jau
celtniekus darbā aicina, bet, kad
painteresējos tuvāk, izrādās jābraukā pa visu Latviju, bet naudu neviens nesaņem laikā vai
beigās nesaņem nemaz. Man
stāstīja, ka veči uz nedēļu aizbrauca, paši pirka sev pārtiku,
bet algu tā arī nesaņēma. Tādus
jau tagad tik meklē, uz kuru rēķina var iedzīvoties. Apmuļķo
vienus un pēc laika ņem darbā
atkal nākamos. Tāpēc arī esmu
stājies bezdarbniekos un ar pagaidu darbiem nopelnu vismaz
iztikai. IZ
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Eiropas klases mākslinieki
no Francijas koncertēs Iecavā!
A: Līga Grīnberga

Vai gan beļģu mūzikas
instrumentu meistars
Ādolfs Sakss, 1842. gadā
Parīzē demonstrēdams
savu jaunāko izgudrojumu
saksofonu, varēja
iedomāties, kādu
popularitāti un mīlestību
šis instruments pēc
daudziem gadu desmitiem
gūs mūziķu un klausītāju
sirdīs.
No 17. līdz 22. februārim jau
sesto reizi Latvijā notiks festivāls
Saxophonia, kura ierosinātājs
un izveidotājs ir Latvijas klasiskās saksofonspēles tēvs Artis Sīmanis. Festivāls norisinās katru
otro gadu kopš 1999. gada.
Saxophonia ir viens no lielākajiem saksofonmūzikas festivāliem Eiropā un viens no populārākajiem mūzikas festivāliem
Latvijā. Tā ir fantastiska iespēja
vienkop dzirdēt džeza, populāro,
klasisko, mūsdienu un pasaules
mūziku izcilā atskaņojumā.
Koncerti notiek gan Rīgā, gan ārpus tās.
Nozīmīga vieta festivālā ierādīta Latvijas mūziķiem - piedalās
saksofonisti Artis Sīmanis un
Oskars Petrauskis, Rīgas saksofonu kvartets, Silvesteri Orkesteri, ērģelniece Kristīne Adamaite,
Valsts akadēmiskais koris «Latvija», Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Festivāla atklāšanas koncertā 17. februārī
Rīgas Sv. Jāņa baznīcā būs Ērika Ešenvalda un Riharda Dubras jaundarbu pirmatskaņojums.
Festivālā piedalās viesi no
Francijas, Igaunijas, Itālijas,
Lielbritānijas, Norvēģijas. Notiek

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurss, kā arī Žana Īva Furmo
meistarklases.
Viens no šī populārā festivāla koncertiem notiks Iecavas kultūras namā ceturtdien,
19. februārī, plkst. 19. Ziedu
salonam «Avēnija», sadarbojoties
ar festivāla Saxophonia organizētājiem, ir iespēja jau trešo reizi
pēc kārtas iecavniekus iepazīstināt ar izciliem ārzemju mūziķiem. Atgādināšu, ka 2005. gada
festivāla laikā «Avēnijā» uzstājās
saksofona un ģitāras duets
Cuypers/Lop (Nīderlande/Spānija), 2007. gadā Iecavas baznīcā
muzicēja divas burvīgas japānietes - saksofoniste un pianiste.
Šoreiz būs īpašs notikums pirmo reizi Iecavas vēsturē koncertu sniegs mākslinieki no
Francijas - saksofonu kvartets
INEDITS, kā arī flautiste Sofija
Paskāla un klarnetists Silvēns
Fridmāns.
Manuprāt, franču mūziķi pie
mums ieradīsies īstajā laikā, sev
līdzi atvezdami franču dzīvesprieku, vieglumu, optimismu un
gaišumu - tas viss saklausāms
kvarteta atskaņotajā mūzikā.
Ceru, ka šīs noskaņas kaut uz
brīdi izklīdinās to tumšo mākoni,
kurš savilcies gan virs Iecavas,
gan visas Latvijas.
Vēsturnieki ir saskatījuši likumsakarību, ka cilvēki disharmoniju laikā glābiņu meklē mūzikā, jo tai ir spēcīga spēja harmonizēt. Arī pašreiz Latvijas muzikologi ir konstatējuši faktu, ka
Rīgas koncertzāles šajā laikā ir
pārsteidzoši piepildītas.
Iepazīstināšu lasītājus ar
kvarteta dalībniekiem. Saksofonu kvartets Inédits dibināts
2005. gadā, un pa šo laiku tas
precīzi definējis savas vēlmes,

Par mums raksta
Žurnāls «Praktiskais
Latvietis» šīs nedēļas numurā,
Nr. 6 (639) 9.-15. febr.,
piedāvā Ieca-vas impresijas.
Pastāvīgajā rubrikā «labās ziņas» lasītāji tiek iepazīstināti ar
kādu no Latvijas pagastiem. Šoreiz 4.-6. lappusē lasāms par

Iecavas novadu. Māra Grunte un
fotogrāfs Valdis Semjonovs piedāvā materiālu, kas tapis, tiekoties ar Iecavas novada pašvaldības darbiniekiem un uzņēmējiem (SIA «Granitops», SIA
«Spals», SIA «Aisis», SIA «Sonia»,
SIA «Florentina» un citiem). IZ

patikšanas un draugus mūzikā.
Sadarbība ar lieliskiem mūziķiem, repertuārs ar Erika Satī
miniatūrām, nemirstīgajiem valšiem mizetēm, Argentīnas un
Kolumbijas tautas mūzikas
dārgakmeņiem, Mišela Legrāna
melodijām, Marsela arabeskām
un Filipa aranžijām - tā ir Inédits
ikdiena un vienlaikus svētki, tādēļ kvarteta koncerti ikvienam
dāvā prieku un muzikālu svētlaimi. Klajā nākuši divi kvarteta
tvarti.
Šīgada festivālā Saxophonia
saksofonu kvartets Inédits muzicēs ar flautisti Sofiju Paskālu un
klarnetistu Silvēnu Fridmānu.
Programmā tikai un vienīgi Argentīnā dzimušā pianista un
komponista, kinomūzikas speciālista, Astora Pjacollas kādreizējā skatuves partnera Gustavo
Beitelmaņa (1945) mūzika, precīzāk, cikls Pour-suites, kurā
iekļauts tango, maršs, milonga,
bolero, valsis, kā arī citas dejas
no Latīņamerikas ar eksotiskākiem nosaukumiem. Koncertos
ārpus Rīgas klausītāji dzirdēs arī
Djūka Elingtona slaveno «Karavānu» un leģendārā itāļu akordeonista Tonija Murēno hitu Indifférence.
Franču saksofonists Žans
Pjērs Baraljoli viesojies iepriekšējos festivālos Saxophonia, kā
arī 90. gadu beigās un 2000. gadā piedalījies vairākos ieskaņojumos Rīgas Skaņu ierakstu studijā. Pasaulē viņu pazīst kā mūziķi, kurš gatavs atskaņot visu
no Baha līdz Koltreinam. Domājams, ka interesi par Latviju
viņā radīja mūsu saksofonisma
tēvs Artis Sīmanis, kurš neilgu
laiku mācījies pie Baraljoli: «Man
bija iespēja sākt spēlēt saksofonu desmit gadu vecumā brīnišķīgā pasniedzēja Mišela Nuo
vadībā. Apmēram desmit gadu
vēlāk Parīzes augstākajā konservatorijā par manu pasniedzēju
kļuva Daniels Defajē. Studiju laikā es ieguvu pirmās vietas balvu
gan kamermūzikā, gan solo
priekšnesumā. Sāku strādāt
Orchestre Colonne, pēc neilga laika kļuvu par Parīzes Nacionālās
gvardes orķestra mūziķi, patlaban esmu šī orķestra solists.
Draudzība ar izciliem mūziķiem
ļāvusi man ieskaņot daudzus
vērtīgus albumus.»

Filips Portžuā patlaban ir
Parīzes reģiona Nacionālās konservatorijas profesors, pats viņš
savulaik studējis Nantes Nacionālajā konservatorijā pie Žana
Pjēra Manjaka un Parīzes augstākajā konservatorijā pie D. Defajē. Uzvarējis vairākos konkursos kā solists un kamermūziķis.
Spēlējis ar Francijas izcilākajiem
orķestriem, kā arī ar orķestriem
Slovākijā un Kolumbijā. Sadarbojies ar tādiem diriģentiem kā
Džefrijs Teits, Mišels Plasons,
Peters Etvešs, Lučāno Berio un
citi.
Klemāns Imbērs: «Saksofonam mani pievērsa Stena Geca
un Pola Desmonda ieraksti. Negaidīta entuziasma spārnots,
pārgāju no liceja uz tālmācības
sistēmu, tādējādi atbrīvodams
laiku mūzikas studijām, līdz biju
tik gatavs, ka varēju parādīties
Parīzes priekšpilsētā un atrast
savu Skolotāju - Žoržu Portu.
Pirmo klasiskās saksofonspēles
disku, ko nopirku, bija iespēlējis
kāds Baraljoli. Vēl mazliet, un
es jau bija Parīzes augstākās
konservatorijas students Kloda
Delangla klasē. Sekoja pirmā
saksofonista vieta Lježas filharmoniskajā orķestrī, pirmā vieta
Baireitas konkursā Pacem in
Terris, iespēja spēlēt Ibēra koncertu slavenā zālē. Un, lūk, nejauša tikšanās Garnjē operā ar
Žanu Pjēru un Filipu - tā teikt, kā
būtu, ja mēs spēlētu kopā?»
Mišels Siperā ir Valansjēnas
un Dūe Nacionālās konservatorijas docētājs. Uzstājies ar Beļģijas radio un TV orķestri, Lilles
Nacionālo orķestri, Valansjēnas
un Duē simfonisko orķestri. Spēlējis džezu ar ORJ, Klārku Teriju,
izveidojis duetu ar Stefanu Orēnu, repertuārā ņemot Bila Evansa mūziku. Siperā palaikam labprāt piedalās arī teātra izrādēs.
Mīļie iecavnieki un pārējie
mūzikas cienītāji, nepalaidiet
garām šo unikālo iespēju pašiem
savām acīm un ausīm izbaudīt
franču šarmu, izjust Parīzes muzikālo noskaņu. Biļetes iepriekšpārdošanā (darbdienās plkst 1018), kā arī pirms koncerta var
iegādāties Iecavas kultūras namā. Biļetes cena - Ls 5.
Pateicos par sadarbību Iecavas kultūras namam un par informatīvo atbalstu laikrakstam
«Iecavas Ziņas». IZ

2009. gada 13. februārī

7.

IZ

Iecavas novada 14. atklātais basketbola čempionāts:

Sporta ziņas

4. februārī ar otro kārtu
noslēdzās 1996.-1997. gadā
dzimušo vieglatlētu
sacensības telpās.
Zēni:
30 m
1. vieta Alvis Līrums
2. vieta Mārtiņš Šteins
3. vieta Artjoms Dogadkins
30 m barjerskrējiens
1. vieta Mārtiņš Šteins
2. vieta Armands Birģelis
3. vieta Alvis Līrums
Augstlēkšana
1. vieta Alvis Līrums
2. vieta Mārtcis Skuja
3. vieta Daniels Špoģis
Lodes grūšana
1. vieta Rūdolfs Štāls
2. vieta Mārtiņš Šteins
3. vieta Ēriks Gulbis
400 m
1. vieta Valdis Bogdanovs
(Sabile)
2. vieta Artjoms Dogadkins
3. vieta Mārcis Skuja
Kopvērtējums
1. v. Mārtiņš Šteins 34 punkti
2. v. Alvis Līrums 41 punkts
3. v. Mārcis Skuja 48 punkti

5. februāris
Meitenes:
30 m
1. vieta Jana Zamarina
2. vieta Linda Šteinberga
3. vieta Paula Platore
30 m barjerskrējiens
1. vieta Jana Zamarina
2. vieta Anna Bugovecka
3. vieta Linda Šteinberga
Augstlēkšana
1. vieta Anna Bugovecka
2. vieta Jana Zamarina
3. vieta Linda Šteinberga

AJ MOTORS - DĀMĪTES
(V. Pelšs 15; Dž. Januševska 21)

54:62

BALDONE - LINIVERSS
(A. Krūmiņš 17; R. Jakubāns 16)

58:51

TORPEDO - STELPE
(M. Ivanovs 21; A. Jakuška 21)

51:54

AKROPOLE - TITĀNS
(J. Kalējs 19; R. Tarvids 18)

40:67

10. februāris
IESĀCĒJI/IG - KLONDAIKA/JUMIS A
(A. Dīcis 11; J. Saveļjevs 15)

46:62

OZO - GRĪNVALDE
(R. Vēzītis 13; G. Brička 20)

51:38

Lodes grūšana
1. vieta Paula Platore
2. vieta Kristiāna Jakobi
3. vieta Sandija Gercāne

OZOLU 15 - PAGASTILIUS VIP
(M. Eglītis 32; J. Ivanovs 19)

84:61

400 m
1. vieta Jana Zamarina
2. vieta Paula Platore
3. vieta Ieva Olga Jēkabsone

Sporta namā

Kopvērtējums
1. v. Jana Zamarina
25 punkti
2. v. Anna Bugovecka
37 punkti
3. v. Linda Šteinberga
51 punkts

Aizritējis minispēļu 6. sabraukums - jaunie basketbolisti
8. februārī spēlēja Dobelē:
Dobele - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 36:51 (E. Jašuks 17, H. Meļķis 15)
1996. g. dz. 30:60 (J. Pelēcis 23, T. Šķipars un M. Šteins pa 10)
BK Zemgale - Iecava/Vecumnieki
1997. g. dz. 61:43 (G. Plukass 15, E. Jašuks 14)
1996. g. dz. 51:35 (J. Pelēcis 20, E. Kauķis 10)
Jūrmala 1 - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 55:59 (J. Pelēcis 26, T. Šķipars 12)
Jūrmala 2 - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 28:63 (M. Šteins 14)
Swedbank Jaunatnes basketbola līgas Zvaigžņu spēle notika 7.
februārī Rīgas 49. vidusskolā.
Vecākās grupas Rietumu komandā fani bija iebalsojuši trīs
iecavniekus: Gundaru Baldiņu, Juri Ojāru un Jāni Saveļjevu, bet
piedalījās gan tikai divi pēdējie. J. Ojāru kopā ar Jāni Eiduku bija
arī trīspunktu metienu konkursa dalībnieku vidū. Savukārt skills
challange sacensībā savas basketbola iemaņas demonstrēja Arvis
Taurenis un Linards Jaunzems, 22 basketbolistu konkurencē
izcīnot attiecīgi devīto un otro vietu.
Amatieru basketbola līgas sezonā sācies otrais posms - cīņu
par 9.-16. vietas sadalījumu Dartija iesāka ar uzvaru.
9. februārī Iecavas basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 92:79
pārspēja Saulkrastu komandu, kas uz spēli bija ieradusies vien
piecu spēlētāju sastāvā. Dartijas rindās visrezultatīvākais bija
G. Brička - 20 punktu, 7 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas piespēles
un M. Eglītis - 20 p., 8 izc. b.; A. Dīcis - 18 p., 6 izc. b., 8
rezultatīvas piespēles; A. Švītiņš - 9 p., 10 izc. b., 2 bloķēti
metieni; A. Beitiņš - 9 p., 9 izc. b., 8 rez. piesp., 4 pārtv. b.;
J. Ojāru - 8 p., 3 izc. b.; J. Saveļjevs - 4 p., M. Ivanovs - 4 p.,
8 izc. b. Spēlēja arī J. Ivanovs. IZ

Novada čempionāts basketbolā
Ceturtdien, 12. februārī:
20.00 STELPE - AKRPOLE
20.50 LINIVERSS - TORPEDO
21.40 AJ MOTORS - BALDONE

Otrdien, 17. februārī:
20.00 KLONDAIKA/JUMIS A PAGASTILIUS VIP
20.50 IESĀCĒJI/IG - OZO
21.30 DĀMĪTES - TORPEDO

16. februārī - Lietuvas
Republikas
neatkarības
dienā -

neaizmirsti

izkārt KAROGU

Lai informētu uzņēmējus
par valsts finanšu atbalsta
instrumentiem
uzņēmējdarbībai,
Ekonomikas ministrija
organizēs seminārus
reģionu lielākajās pilsētās,
kā arī informēs pašvaldības
un reģionālos informācijas
centrus par uzņēmējiem
pieejamo atbalstu
konkurētspējas celšanai.
Plānots, ka semināri sāksies
februāra beigās un notiks
Liepājā, Ventspilī, Jelgavā,
Bauskā, Valmierā, Rīgā un
citviet. Ministrijas mājas lapā
internetā www.em.gov.lv ir
publicēta galvenā informācija
par valsts finanšu atbalsta
instrumentiem 603 miljonu
latu apmērā. Šī informācija
regulāri tiek aktualizēta.

Neļauj sevi pazemot internetā!
E - lietu sekretariāts
sadarbībā ar Valsts bērnu
tiesību aizsardzības
inspekciju (VBTAI) un
Latvijas Interneta
asociāciju ir uzsācis
sociālo kampaņu «Neļauj
sevi pazemot internetā!».
Kampaņas rīkotāji vēlas vērst
jauniešu un viņu vecāku uzmanību uz emocionālās pazemošanas problēmu internetā, mudināt bērnus pašus kļūt iecietīgākiem un apdomāt savas darbības
internetā.
Visām skolām Latvijā ir nosūtīti informatīvi materiāli par
emocionālo pazemošanu internetā, un skolotāji aicināti audzināšanas stundās vērst bērnu un
jauniešu uzmanību šai problēmai.

Bērni un pusaudži tiek aicināti zvanīt uz uzticības tālruni
80006008 un ziņot par gadījumiem, ja pret viņiem notikusi
emocionālā vardarbība internetā. Uzticības tālruņa konsultanti
sniegs ne tikai psiholoģisku atbalstu, bet arī informēs, kā rīkoties konkrētā gadījumā un pieņems ziņojumus par emocionālo
pazemošanu interneta vidē, kas
tiks nodoti tālāk atbildīgajām institūcijām.
Bērni un pusaudži uz uzticības tālruņa numuru 80006008
var zvanīt darba dienās no plkst.
8.00 līdz 23.00, sestdienās no
plkst. 8.00 līdz 22.00 un svētdienās no plkst.10.00 22.00.
E-lietu sekretariāts par pārkāpumiem internetā aicina ziņot
arī elektroniski mājas lapā
www.drossinternets.lv. IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :
Atpūtīsimies
kopā !

Piektdien, 13. februārī,
plkst. 22.00 Klondaikā
Valentīndienas ieskaņās
Jūs izklaidēs DJ Shadow.

ASINS DONORU DIENA
no 27. februāra ir
pārcelta uz 23. martu,
jo plānveida operācijas
ir pārtrauktas,
asins un asins preparāti
ir lielā daudzumā.
PROGRESIEŠI ar savām
ģimenēm tiek aicināti
uz ikgadējo kopīgo atpūtas
vakaru 14. martā plkst.
18 sporta namā «Dartija».
Dalības maksa - Ls 4.00 un
groziņš. Pieteikšanās līdz
10. martam pie Līvijas
Jansones (tālr. 63942241),
SIA «DzKS» pie
Irinas Hāzenfūses vai
sporta namā pie dežuranta.
Orgkomiteja

Pārdod : : :
Zāģētava Iecavā pārdod
zāģmateriālus, malku (bērza,
jauktu), nomaļus, ar piegādi.
Tālr. 29233968; 26800412.
1 istabas dzīvokli (40 m²,
5. stāvs) Iecavas centrā.
Tālr. 22138802.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.
klavieres «Rīga».
Tel. 29640599.

PĀRDOD

VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 1. stāvā
16. februārī
plkst. 10-16.

Līdz 15. februārim balso par fotogrāfijām
konkursā «Ekstrēmā ziema»
interneta portālā www.iecava.lv!

Vēlas strādāt : : :
Auklīte meklē darbu.
Tālr. 26487479.

Izīrē : : :
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29335515.
2 istabu dzīvokli Ozolu ielā.
Tālr. 26974399.
1 istabas dzīvokli Iecavā.
Tālr. 26789876.

Līdzjūtība
Tāpēc jau nebeidzas mirklis,
Ka mēs no tā aizejam projām.
Bez atmiņām sadruptu mūžs…

zāģētava Iecavā
jebkura izmēra
zāģmateriālus.
Lēti, iespējama piegāde.
Pārdod malku un šāļus.
Tālr. 29245515.

/L. Brīdaka/

Visdziļākie līdzjūtības apliecinājumi
tuviniekiem, VELTAI GRINBERGAI aizsaulē
aizejot.

2 istabu dzīvokli (50 m²)
Iecavas tuvumā.
Tālr. 29279454.
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29418809.

Domes darbinieki, kas baudījuši Veltiņas viesmīlību

Aizsaulē aizgājuši
Velta Grinberga (11.06.1931. - 04.02.2009.)
Voldemārs Allers (02.12.1934. - 05.02.2009.)
Deniss Besprozvannijs (25.06.1988. - 08.02.2009.)

8.

Kultūras namā
14. februārī pl.21:00
Valentīndienas balle
kopā ar «Sirdslietu
aģentūru» par mīlas dziesmu
ritmiem rūpēsies Macho un
grupa «Tutti-Frutti»
Biļetes cena - Ls 7.
Vietas pie galdiņiem rezervēt
savlaicīgi kultūras namā
vai pa tālr. 63941234;
26666126; 29109156.

19. februārī pl.19:00
6. starptautiskā
saksofonmūzikas festivāla
«Saxophonia» ietvaros
koncerts
«POUR – SUITES».
Piedalās:
- Saksofonu kvartets
INEDITS (Francija),
- Silvija PASKĀLA
(flauta, Francija),
- Silvēns FRIDMĀNS
(klarnete, Francija).
Programmā - franču
komponistu mūzika.
Biļetes cena - Ls 5;
(iepriekšpārdošana
kultūras namā darba dienās
no plkst.10 līdz 18).

ANDRA ĒRGĻA koncerts
PĀRCELTS uz svētdienu,
1. martu, pl.19:00
Biļetes cena - Ls 7.

7. martā pl.18:00
Vidējās paaudzes deju
kolektīva «Iecava»
25 gadu jubilejas koncerts
Ieeja brīva.

13. martā pl.19:00
koncerts «MIELAVS UN
PĀRCĒLĀJI».

Sporta namā
Amatieru basketbola līga
23. februārī pl. 20:30
Dartija : VEF

turpmākajiem mēnešiem!
Abonementa cena:
1 mēnesim - 1 lats
3 mēnešiem - 3 lati

Jaunatnes basketbola līga
(2.divīzija)
14. februārī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Jūrmala
22. februārī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Salaspils
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