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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Viņus raksturo dzīvesprieks un azarts
F: Rolands Loginovs

13.03.2009.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Vēstnieks 2.
skalda malku
Zālītē
Koncerta
programmā
izmaiņas nebija
paredzētas, taču
skatītāju
aplausi izdarīja
korekcijas «Svīres tango»
jādejo vēlreiz!

Sk
A: Anta Kļaveniece

Dzīvesprieks un azarts
raksturo vidējās paaudzes
deju kopu «Iecava». Šie
paši vārdi attiecināmi arī
uz pasākumu, kas 7. marta
vakarā noritēja par godu
kolektīva 25 gadu jubilejai.

Jubilejas koncertā skatītājus
priecēja ne vien gaviļnieku, bet
arī Jumpravas Saimes, Alojas
Sānsoļa, Īslīces Līduma, Bauskas Biguļu, Rīgas Teiksmas un
Pasvales vidējās paaudzes dejotāju priekšnesumi. Īpašu sveicienu, neiztrūkstot humora
dzirkstij, jubilāriem bija sagatavojuši pašmāju kolektīvi - jauk-

Sieviešu dienā saņem Gada balvu
A: Beata Logina

Par godu Starptautiskajai
sieviešu dienai 7. martā
Rucavā svinīgu pasākumu
rīkoja Sieviešu tiesību
institūts.
Svinību programmā ietilpa
arī Gada balvas pasniegšana sievietei-līderei, kura 2008. gadā
veicinājusi citu sieviešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē. 20 dalībnieču konkurencē 300 latu
vērto Gada balvu saņēma iecavniece Agita Hauka, kuru konkur-

sam bija izvirzījusi Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP). Agita neslēpa prieku, ka viņas vadītā Iecavas sieviešu kluba «Liepas» padarītie
darbi ir ievēroti un augstu novērtēti. Balvas ieguvējas tituls tagad
uzliek pienākumu uzņemt arvien
jaunus viesus, jo interesi par
Iecavu izrādījušas konkursa nominantes no visiem Latvijas reģioniem, arī no Latgales Krievijas
pierobežā. Apbalvojums aktīvajai iecavniecei ir kā patīkams akcents nesen nosvinētajai apaļajai
dzīves jubilejai. IZ

tais koris un senioru deju kolektīvs. Jāatzīst, ka kora dalībnieki
šoreiz bija izvēlējušies sev neierastu priekšnesumu, sagādājot
pārsteigumu gan jubilāriem, gan
pārējiem pasākuma dalībniekiem - gaidītās dziesmas vietā visi varēja vērot mežonīgu deju.
5.lpp.

Iecavniecei 5.
viena no
skanīgākajām
balsīm
Noskaidroti 6.
veiksmīgākie
basketbola
čempionāta
dalībnieki
Agita
Hauka
(otrā no
labās)
kopā ar
sveicējām:
Sarmīti
Babāni
no LOSP
(kreisajā
pusē),
Rutu
Āboliņu un
Astrīdu
Vītolu
no «Liepām».

F: Aivars Hauks
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Skolu ziņas

Nu aši vajag
uzposties

2.

Nepieradinātās
modes
skates
dalībnieki
sākumskolā
«Dartija».

A: Dace Okolovska

metodiķe
F: Lāsma Bunere

Sākumskolas «Dartija»
nepieradinātās modes
skatē tērpus demonstrēja
pirmsskolas bērni 29 modeļi.
Vecāki kopā ar saviem bērniem bija ļāvušies fantāzijas lidojumiem. Modeļu nosaukumi
jau runā paši par sevi: Tauriņa
līgava, Saullēkts Indijā, Pepija,
Ugunspuķe, Saplēstais Donaldiņš, Robotiņš, Burbuļmeitene
utt. Nepieradinātās modes pasākums visiem lika sajust tuvā
pavasara elpu, tāpat kā nesen
notikušais mazo dziedātāju konkurss «Cīrulis- cīrulītis 2009»,
kurā piedalījās 13 mazie cīrulēni.
Šis mēnesis mums ierakstīts
teātru zīmē - grupās notiek tematiskie pasākumi saistībā ar
teātra mākslu. Skatīsimies arī
divas viesizrādes: leļļu teātri
«Emīlija» un muzikālā teātra «Varavīksne» izrādi «Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu». Teātra dienu noslēguma pasākumā
30. martā audzinātājas rādīs
bērniem izrādi «Kā ruksītis ciemos gāja». IZ

Turpinās konkurss
«Zaļākā klase»
A: Beata Logina

2008./2009. mācību gadā
836 klases no 254 skolām trijās
konkursa kārtās sacenšas par titulu «Zaļākā klase». Konkursu
organizē Latvijas Dabas fonds
sadarbībā ar Swedbank.
Pašlaik ir izvērtēta konkursa
otrā kārta. Tāpat kā pirmajā kārtā skolēni atbildēja uz dažādiem
jautājumiem par dabu, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.
Otrās kārtas radošajā uzdevumā
skolēniem bija jāpastāsta par savām idejām, kā skolu padarīt «zaļāku» vienas dienas laikā.
Otrajā kārtā starp labākajiem
dalībniekiem 1.-4. klašu grupā ir
Iecavas internātpamatskolas
4.c. klase. IZ

Soli tuvāk Lielbritānijai
A: Dace Lisovska
F:

Ilze Arāja

Pēdējo nedēļu laikā ir
notikušas dažādas lietas, kas
likušas mums aizdomāties un
nopietnāk izturēties pret to,
kas pašlaik notiek pasaulē un
tepat mājās - Latvijā.
Notiekošais ir skāris arī mūs Zālītes skolas skolēnus un
skolotājus.
Jau vairāk nekā nedēļu pie
mums valdīja eiropeiska gaisotne. Tieši mūsu skolu bija izraudzījušies Lielbritānijas vēstniecības darbinieki, lai realizētu ieceri praktiski palīdzēt Latvijas sabiedrībai. Pēdējās nedēļas laikā
pārstāvji no vēstniecības iesaistījās remontdarbos zēnu guļamtelpās un skolas bibliotēkā, jo
tieši šajās telpās bija paredzēts
veikt remontdarbus. Bet ceturtdien, 5. martā, skolā ieradās liela
daļa vēstniecības darbinieku
Lielbritānijas vēstnieka Ričarda
Mūna vadībā, lai piedalītos visdažādākajās aktivitātēs.
Atrakciju un pārsteigumu
pilna priekšpusdiena bija mazajiem bērniem, skolas bibliotēkas
telpā turpinājās vērienīgi iesāktie darbi, bet - par lielu pārsteigumu mums visiem - strādāt
malkas skaldīšanā bija pieteicies
pats Lielbritānijas vēstnieks.
Kad pēc labi padarīta darba visi
devās pusdienās, maltīti mums
bija pagatavojis vēstniecības pavārs Skots.
Dienas notikumi kulmināciju

Augšējā attēlā - vēstnieks Ričards Mūns kopā ar skolas
direktori Ināru Novicku; apakšā - skolas malkas pagalmā.
sasniedza brīdī, kad skolas zālē
pulcējās tradicionālās Popielas
dalībnieki un skatītāji, kā arī viesi. Izcili lielu baudījumu guvām
brīdī, kad uz skatuves kāpa mūsu viesi un ar britu karodziņiem
rokās atveidoja pašu izvēlētus
estrādes māksliniekus. Vērojot
uzstāšanos un emocionāli izdzīvojot līdzi katram «viesmāksliniekam», bijām gandarīti par to, ka
mēs, maza daļiņa Latvijas, esam
piedzīvojuši brīdi, ka laikā, kad
mūsu galvaspilsētas koridoros
notiek kārtējā varas dalīšana,
bez liekas augstprātības un samākslotības kāda no ārzemju
vēstniecībām izrāda interesi par
pavisam necilu, bet pieredzes bagātu lauku skoliņu. Pārliecinājāmies arī par to, ka Ričards Mūns

dzīvi interesējas par Latvijas sabiedrību, uzsverot, ka bērni ir
mūsu nākotne.
Dienas izskaņā ar lielu pateicību suminājām visus vēstniecības darbiniekus ar pašdarinātām dāvanām, pārsteidzot saņēmējus ar krāsu bagātību. Vai ir
kaut kas dārgāks un svarīgāks
par pašu bērnu darinātiem darbiem? Atvadoties, dzirdot vārdus, ka «mums ļoti gribēsies šeit
atgriezties», sapratām, ka šī noteikti nebija pēdējā reize, kad tiekamies, jo tikām laipni lūgti apmeklēt Lielbritānijas vēstniecību
Rīgā un esam pārliecināti, ka
mūs tur gaidīs.
Plašāku informāciju meklējiet
internetā - www.zalitesskola.lv. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Dome 10. marta sēdē
nolēma atcelt 2006. gada
14. novembra lēmumu,
ar kuru bija noteikts,
ka atkritumu
apsaimniekošanā
iedzīvotāji norēķinās par
3
normu - 0,1 m mēnesī
vienam cilvēkam.
Tā kā atkritumu apjoms pēdējo divu gadu laikā ievērojami
palielinājies un ir pieaugusi
maksa par atkritumu deponēšanu jeb noglabāšanu poligionā,
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ierosināja mainīt tarifu
un kārtību, kā iedzīvotāji norēķinās par sadzīves atkritumu izvešanu. Ierosinājumu vispirms izskatīja un akceptēja Finanšu komiteja.
Pamatojoties uz SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»
iesniegumu un likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
27. punktu, Dome, atklāti balsojot, «par» - 7 (A. Avots, S. Drozdovs, J. Krievs, A. Mačeks,
S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone), «pret» - nav, «atturas» - 3 (B. Gāga, A. Grīnbergs,
A. Grundmanis), nolēma:
1. Atcelt Iecavas novada Do-

mes 14.11.2006. lēmumu «Par
jauna izcenojuma apstiprināšanu sadzīves atkritumu savākšanai SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība»» (ar kuru bija apstiprināts apmaksājamais sadzīves atkritumu apjoms vienam
3
iedzīvotājam mēnesī - 0,1 m ).
2. Lēmums stājas spēkā ar
Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteikto
dienu, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc jaunā tarifa
publicēšanas laikrakstā «Iecavas
Ziņas».
3. Uzdot SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» līdz
31.03.2009. izstrādāt un
iesniegt izskatīšanai Finanšu
komitejā kārtību, kādā aprēķina
maksu par atkritumu apsaimniekošanu no viena iedzīvotāja.
Plānojot mainīt kārtību, kā
iedzīvotāji norēķināsies par sadzīves atkritumu izvešanu,
25. februārī SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» iesniedza
Bauskas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jauna
tarifa projektu atkritumu apsaimniekošanas nozarē 6,11 Ls/m3 (bez PVN 21%). Paredzēts, ka no 2009. gada 1. maija
iedzīvotāji katru mēnesi norēķināsies pēc attiecīgajā mēnesī
faktiski savākto atkritumu daudzuma. Savākto atkritumu uz-

Ziņas lauksaimniekiem
Ceturtdien, 19. martā,
plkst. 10 Iecavas novada
Domes 5. stāva zālē notiks
informatīva sanāksme seminārs.
Semināra tēmas:
1. Valsts Ieņēmumu dienests
informēs par:
·
grozījumiem likumā par
iedzīvotāju ienākuma nodokli;
·
gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību;

·
sociālajām iemaksām;
·
elektroniskās deklarēšanas
sistēmas ieviešanu un citiem nodokļu piemērošanas jautājumiem.
2. Informācija par agroķīmisko karšu aizpildīšanu un lauku
apstrādes procesu vadību.
Stepans Drozdovs,
novada lauksaimniecības
organizators

Melnās ziņas
- 5. marta naktī Ozolu ielā
nozagta automašīna Audi A4.
Uzsākts kriminālprocess.
- 9. martā plkst. 8:00 pievadceļā uz pansionātu «Iecava»
1977. gadā dzimusi sieviete uz
slidenas brauktuves, vadot
automašīnu Mitsubishi Pajero,
neizvēlējās pareizo braukšanas
ātrumu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās elektrī-

bas stabā. Negadījumā bojāts
elektrības stabs un automašīna.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 10. marta
plkst. 22:00 līdz 11. marta plkst.
07:00 Skolas ielā automašīnai
Volvo S60 nozagti visi četri riteņi.
Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

skaite tiks veikta atsevišķi Iecavas centrā un Dartijas mikrorajona teritorijā.
Piemērs: ja mēnesī faktiski
savāktais atkritumu daudzums
ir: Iecavas centrā - 343,36 m3,
Dartijas teritorijā - 94,62 m3,
tad samaksa vienam iedzīvotājam par sadzīves atkritumu izvešanu:
Iecavas centrā:
343,36 m3 (izvesti atkritumi)
x 6,11 Ls/m3 (jaunais tarifs) :
2318 (cilvēki Iecavas centrā) =
Ls 0,91 + PVN 21% = Ls 1,10;
Dartijas teritorijā:
94,62 m3 (izvesti atkritumi) x
6,11 Ls/m3 (tarifs) : 566 (cilvēki
Dartijas teritorijā) = Ls 1,02 Ls +
PVN 21% = Ls 1,23.
Maksājuma summa mainīsies pēc faktiski izvesto atkritumu daudzuma. SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» uzsver,
ka maksu var samazināt, šķirojot atkritumus. Par dalīto atkritumu konteineru izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.
Par citiem Domes 10. marta
lēmumiem - nākamajā numurā.

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
Andersoni N. un Dž. «Kā pārv
varēt depresiju»
v
«Cilvēks spiegu džungļos»
v
Goldbergs E. «Gudrības paradokss»
v
Gomoluha T. «Tava prāta asināšana»
v
Grūtups A. «Observators»
v
Horslija M. «Čakru līdzsvarošana ar jogu»
v
«Jeruzaleme un Svētā zeme»
v
Malovs Dž. «Neatklātie dabas
un zinātnes noslēpumi»
v
Moriss M. «Veiksmīga biznesa sākums»
v
Mūrs P. «Zinātne»
v
Pērkone I. Es varu tikai mīlēt…»
v
Praude V. «Finanšu instrumenti»
v
«Rokasbumba Latvijā»

Notiks konference
par lauku attīstību
ekonomikas
lejupslīdes laikā
Piektdien, 20. martā pulksten
10.30 Jelgavas Reģionālajā
pieaugušo izglītības centrā
Svētes ielā 33 notiks
reģionāla konference «Lauku
attīstības programmas
pasākumi ekonomikas
lejupslīdes laikā Zemgalē».
Konferenci rīko Zemgales Plānošanas reģiona administrācija
sadarbībā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu reģionālo informācijas centru, un tajā aicināti
piedalīties valsts institūciju un
pašvaldību pārstāvji, lauku
saimnieki un nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā nodarbinātie komersanti, nevalstisko
organizāciju līderi, kā arī zinātnieki un citi interesenti.
Konferenci zemgalieši rīko ar
mērķi apzināt aktuālākās problēmas, uzklausīt dalībnieku
viedokļus un rast kopīgus risinājumus ekonomikas atveseļošanai reģiona laukos. Iecerēts organizēt trīs darba grupas: bioloģiskās un integrētās pārtikas produkcijas audzēšana un pārstrāde, nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība laukos, kā
arī alternatīvā enerģija un finanšu piesaistes iespējas. IZ

v
«Sātīgas pusdienas»
v
Sīlis E. «Vai mirušie klusē»
v
Stengrūms Dž. «Filosofija»
v
Strūbergs P. «Trīs pērles Āzijas kaklarotā»
v
Šarma R. «Ģimenes dzīves
gudrība»
v
Terentjeva L. «Latvijas kūrortu dabiskie dziedniecības līdzekļi»
v
Veiss K. «Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista»

Oriģinālliteratūra
Apškrūma K. «Mājvieta sirdī»
v
v
Grietēna M. «Nemaz nav jābūt Monikai»
v
Skailis A. «Pilnīgi liktenīgās
sievietes»

Tulkotā daiļliteratūra
Bariko A. «Šis stāsts»
v
v
Darels Dž. «Dievu dārzs»
v
Henrija V. «Ģimenes dēka»
v
Koelju P. «Kā aizplūstoša upe»
v
Linka Š. «Un mīla nebeidzas»
v
Lotārs E. «Eņģelis ar bazūni»
v
Makkalova K. «Nepiedienīgā
apmātība»
v
Martella M. «Zvaigznēs nerakstīts»
v
Tesāro K. «Nevainība»
v
Tomasa H. «Miljonu pavēlnieces»
v
Venthorta P. «Pirkstu nospiedumi»
v
Vidāns B. «Šveices konts»
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Iecavas tirgū pieniņš no Brunavas
A: F: Anta Kļaveniece

No 3. marta Iecavas tirgū
var nopirkt piena
produktus, kas tiek
piegādāti no Brunavas
pagasta zemnieku
saimniecības «Krišjāņi».
Pircējus te laipni apkalpo
pārdevējas Kintija Prikule
un Ināra Cīrule.
Kintija Prikule: «Tirgojam visu, kas ir saistīts ar pienu: svaigu pienu, rūgušpienu, kefīru,
saldo un skābo krējumu, biezpienu, mājas sieru; drīzumā produkcijas klāstu papildinās arī
sviests. Produkcija ir ražota tikai
no piena, bez jebkādiem konservantiem un piedevām. Pašlaik
zemnieku saimniecības «Krišjāņi» piena produkciju var iegādāties trijās tirgotavās: Rīgā, «Bauzes» tirgū Bauskā un tagad arī
Iecavā. Domājam, ka ar laiku
tirdzniecības vietu skaits vēl pieaugs. No pircējiem pagaidām
esam dzirdējušas tikai labas atsauksmes.»
Pircēju atsauksmes aizvadītajā nedēļā uzklausīja arī «Iecavas Ziņas». «Par iespēju nopirkt
piena produktus no vietējā ražotāja esmu ļoti priecīga,» sacīja
tirgotavā sastaptā Biruta. «Tāpēc, ka tīra produkcija, bez konservantiem un nopērkama arī
salīdzinoši lētāk. Aizejiet uz vei-

kalu un paskatieties, cik tur
maksā piena paka - 69 vai 72
santīmi. Šeit piena litrs maksā
tikai 45 santīmus. Vakar nopirku biezpienu - ļoti garšīgs, šodien atnācu pēc piena. Domāju,
ka arī turpmāk šeit iepirkšos.»
Jadviga: «Šāda kioska atvēršanu vērtēju ļoti pozitīvi, jo produkcija nāk tieši no ražotāja un
ir bez jebkādām piedevām. Šodien iepirkos pirmo reizi, bet
meita bija vakar un sacīja, ka ir

ļoti apmierināta. Viņas pusotru
gadu vecais bērniņš parasti
daudz ko neēd, bet šeit pirktais
biezpiens viņam ļoti garšoja. Pat
pieprasīja, lai nopērk arī šodien.
Cenas varbūt nav tās pašas lētākās, toties produkcija ir naturāla, to jau var redzēt. Paliks pieniņš pāri - saskābēšu. Veikala
pienu jau nemaz nevar saskābēt,
tas paliek rūgts un smirdīgs.»
Zemnieku saimniecības īpašnieks Jānis Straģis atzina, ka

pašlaik piena iepirkuma cena ir
smieklīgi zema, tādēļ meklēts risinājums, izveidojot tirdzniecības vietas tirgos. «Vēlējos pacelt
piena vidējo cenu, lai gan tā ir tikai tāda cauruma lāpīšana, lai
saimniecība nenoietu pa burbuli.» Saimniecībā ir aptuveni 170
slaucamas govis, un dienā tiek
saražotas trīs četras tonnas piena. Produkciju tirgum pagaidām
spēj sagatavot viens piena meistars. «Visgrūtāk ir nodrošināt nemainīgu produkcijas kvalitāti,»
stāsta J. Straģis. «Nedaudz ilgāk
siltumā noturēts biezpiens jau
maina garšu, bet pircējs, vienreiz
pirkumā vīlies, to var vairs nepirkt.» Vislabāk tirdzniecība šobrīd sokas Bauskā, Iecavā - tā
pavisam mierīgi, saka saimnieks. Visticamāk, ka daudzi vēl
nemaz nezina par jaunatvērto
tirdzniecības vietu. IZ

par darbības veidu:
1) nodokļu konsultanti,
ārpakalpojuma grāmatveži;
2) neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā, sniedz
palīdzību darījumu plānošanā
vai veikšanā, piedalās tajos vai
veic citas ar darījumiem saistītas
profesionālas darbības, vai apstiprina darījumu sava klienta
labā saistībā ar:
- nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu;
- klienta naudas, finanšu
instrumentu un citu līdzekļu
pārvaldīšanu;
- visu veidu kontu atvēršanu
vai pārvaldīšanu kredītiestādēs
vai finanšu iestādēs;
- juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu;
3) juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošinā-

šanas pakalpojumu sniedzēji;
4) personas, kuras darbojas
kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;
5) citas juridiskās vai fiziskās
personas, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma, transportlīdzekļu un citu preču tirdzniecību, kā arī starpniecību minētajos darījumos vai pakalpojumu
sniegšanu, ja maksājums notiek
skaidrā naudā latos vai citā valūtā, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījuma veikšanas
dienā ir ekvivalenta 15 000 eiro
vai lielākai summai, neatkarīgi
no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas. Ja
darījums tiek veikts ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo maiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā kārtējās nedēļas pirmajā
darbdienā publicēto valūtas kursu.
Tiem nodokļu maksātājiem,

kas darbību minētajās jomās uzsākuši līdz likuma spēkā stāšanās dienai, t. i., līdz 2008. gada
13. augustam, informācija VID
bija jāsniedz līdz 2008. gada
23. septembrim.
Juridiskajām personām,
kas iesniedza VID minēto paziņojumu, 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas jāsniedz Kontroles dienestam un VID Nodokļu maksātāja (juridiskās personas) ziņojums par atbildīgo personu
iecelšanu (saskaņā ar Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 10. panta pirmo daļu).
Kontroles dienests
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests - atrodas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā.
Lūdzam ņemt vērā minētās likuma prasības.
R. Raubišķe
Bauskas nodaļas vadītāja

«Ir prieks strādāt ar apmierinātiem pircējiem,» saka
pārdevēja Ināra Cīrule (no kreisās).
Līdz šim nācies dzirdēt tikai pozitīvas atsauksmes.

Informē VID : : :
VID Zemgales
reģionālās iestādes
Bauskas nodaļa
informē
Dažām nodokļu maksātāju
grupām, saskaņā ar 2008. gada
13. augustā spēkā stājušos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, 10 darba dienu laikā no darbības uzsākšanas dienas jāsniedz Valsts
ieņēmumu dienesta teritoriālajā
iestādē (pēc nodokļu maksātāja
reģistrēšanas vietas) informācija
par savu darbību. To var darīt
brīvā formā vai VID izstrādātajā
formā, kas pieejama VID mājas
lapas www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi/Veidlapas un iesniegumi
un izdrukātā veidā ikvienā VID
nodaļā.
Nodokļu maksātāji (juridiskās un fiziskās personas), kuriem jāsniedz VID ziņojums

5.
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Viņus raksturo dzīvesprieks un azarts
1.lpp.

Humora pilnu atmosfēru palīdzēja radīt arī abi vakara vadītāji - Gints Andžāns un Kristaps
Rasims. Taču tas nenozīmē, ka
pasākumā izpalika emocionāli
aizkustinošu brīži. Īpaši to varēja sajust noslēguma dejā «Cielaviņa», kad uz skatuves kopā dejoja gan gaviļnieki, gan viņu bērni.
«Koncerts bija ļoti jauks. Patika arī darba kolēģēm, kas bija atbraukušas no Ķekavas,» pēc pasākuma sacīja vidējās paaudzes
deju kopas «Iecava» prezidente
Ineta Austruma. Viņa pastāstīja,
ka ar deju ir saistīta kopš bērna
kājas un bez dejošanas iztikt
esot grūti. Kādreiz sapņojusi par
sporta dejām - nesanāca, taču
tagad to veiksmīgi dara dēls. Reiz
viņa mēģinājusi dejošanai atmest ar roku, bet tas nav
izdevies, jo dejas pievilkšanas
spēks izrādījies spēcīgāks. «Darbošanās deju kolektīvā ir lieliska
izraušanās no darba ikdienas,»
sacīja Ineta. «Un tā jau nav tikai
dejošana. Saista šis process kopumā: izbraucieni, deju svētki,
iespēja izkustēties un atrasties
starp jaukiem cilvēkiem. Kā citam patīk būt ar slēpēm uz kalna, tā man - būt savā deju kolektīvā. Sacīju deju kolektīva vadītājam Guntaram, ka pēc jubilejas koncerta laikam pametīšu
kolektīvu, jo izbraukāt no
Ķekavas ir diezgan grūti, taču tagad jūtu, ka diez vai to spēšu.»
Kā jau dzimšanas dienai pienākas, gaviļnieki saņēma arī dāvanas. Pašvaldība deju kolektīvam dāvāja 2000 latu braucie-

F: A. Kļaveniece

F: R. Loginovs

nam uz Bavāriju, savukārt
Bauskas rajona Padome - Atzinības rakstu par novada kultūras
dzīves veicināšanu. Suminājumi
tika arī dejotājiem, kuri kolektīvā darbojas visilgāk, jau kopš tā
izveidošanas 1984. gadā - Sandrai Jansonei un Mairai Mālai.

Iecavniecei - viena no
skanīgākajām balsīm
A: F: Kristīne Karele

7. martā Bauskas tautas
namā noritēja kārtējais
vokālo izpildītāju
konkurss «Bauskas balsis
2009». Jau otro gadu tā
finālā startēja iecavniece
Anna Karele
(attēla centrā).
Šis gads viņai bija ļoti veiksmīgs - tas nesa uzvaru grupā
bērniem vecumā no septiņiem
līdz deviņiem gadiem. Anna izpil-

dīja Mārtiņa Brauna un Māras
Zālītes dziesmu «Veltījums» no
kinofilmas «Ziemassvētku jampadracis», kuru pavadīja ar savu
vijoli.
Liels paldies konkursa organizatoriem par skaistajiem svētkiem un jauko pasākumu, kā arī
sagādātajām naudas balvām uzvarētājiem un sponsoru dāvanām! Konkursā kopumā bija četras vecuma grupas, un pusfinālā
piedalījās vairāk nekā 40 bērni,
tomēr Anna bija vienīgā iecavniece. Sasparojamies nākamajam
gadam! IZ

Jubilejas koncertprogrammai
«Kurzeme» piešķīra krāšņi
svinīgu noskaņu. Dejotājām
rokās mirdzēja gaismiņas,
kas teju kā mūžīgā uguns
tika nosargāta visas dejas
garumā. Kā dejotprieks, kas
kolektīvā neizdziest nu jau
25 gadus.
«Cielaviņa» gaviļnieku un viņu
bērnu izpildījumā.

Pēc neliela pārtraukuma kolektīvā joprojām dejo arī Gundars
Rozentāls.
«Pasākums tiešām izdevās,
esmu apmierināts,» sacīja Guntars Jansons, deju kopas vadītājs kopš 1993. gada. «Dejotāji
izdarīja to, ko no viņiem pat ne-

gaidīju – nodejoja labāk, nekā
māk. Arī draugu kolektīvu izvēle
bija pareiza. Gadiem ejot, kolektīvs ir manījies tikai uz labu. Ja
agrāk bijām dejiskāki, tad tagad
esam kļuvuši jestrāki arī uz citādāku kopā būšanu. Bez liekas
teikšanas visi būs klāt. Vai tā būtu malkas zāģēšana pie Alda, vai
kartupeļu rakšana pie Ingas, vai
arī kopīga atpūta nedēļas nogalēs. Garlaicīgi ar viņiem nav!» IZ
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Pieredze uzvar jaunību
A: F: Beata Logina

Trīspunktu metienu konkursā
nepārspēts palika Armīns Dīcis
(Iesācēji IG), bet slam dunk jeb
bumbas triekšanā grozā no
augšas uzvarēja Mārtiņs
Ivanovs (Torpedo), kurš
pārspēja Armandu Kalniņu
(Klondaika) un Genādiju
Meļņiku (Pagastilius V.I.P.).
Turnīra rezultatīvākie
spēlētāji
201 punkts
1. Mārcis Eglītis
(Ozolu 15)
186 p.
2. Gundars Brička
(Grīnvalde)
183 p.
3. Roberts Tarvids
(Titāns)
160 p.
4. Aldis Beitiņš
(Iesācēji/IG)
5. Aleksandrs Jakuška 150 p.
(Stelpe)
6. Ģirts Hauks
147 p.
(Ozolu 15)
7. Jānis Klāviņš
145 p.
(Stelpe)
8. Jānis Kalējs
133 p.
(Akropole)
9. Mārtiņš Ivanovs
133 p.
10. Jāns Ivanovs
132 p.
(Pagastilius V.I.P.)

Kopvērtējumā labākie:
1. vieta Ozolu 15
2. v. Klondaika/Jumis A

Ar fināla spēlēm un apbalvošanu pagājušajā nedēļā noslēdzās
Iecavas novada 14. atklātais basketbola čempionāts.
Basketbola kluba «Dartija» un Iecavas novada Domes rīkotā
turnīra izskaņa 5. marta vakarā pulcēja vairākus simtus
līdzjutēju, kuri varēja vērot spraigās spēles par 1.-4. vietas
sadalījumu, slam dunk un trīspunktu metienu konkursu, kā arī
Andra Šebina vadītā lidmodeļa šovu mūzikas pavadījumā.
Abās finālspēlēs gados jaunāko spēlētāju komandas piekāpās
pretiniekiem ar lielāku basketbola pieredzi. Gan Grīnvaldei, gan
Klondaikai mazliet pietrūka meistarības un pacietības, lai tiktu
pakāpienu augstāk. Toties Ozolu 15, kā saskaitīja statistiķi,
uzvarētāju godā nonāca jau astoto reizi.
Spēle par 3. vietu GRĪNVALDE - IESĀCĒJI/IG
Spēle par 1. vietu KLONDAIKA/JUMIS A - OZOLU 15

69:79

(I. Zemītis 31; M. Eglītis 29)
Turnīra vērtīgākā spēlētāja
balvu nopelnīja Gundars
Brička (Grīnvalde).

Čempioni - Ozolu 15. Stabilais un basketbola pieredzes
bagātais komandas kodols, ilgus gadus laukumā slīpētā
sadarbība - tas viss nodrošinājis vienībai panākumuus
vairākkārt.

Mārcis Eglītis
39 reizes
Aleksandrs Jakuška 37 r.
Gundars Brička
33 r.
Jānis Ivanovs
30 r.
Artūrs Krūmiņš
25 r.
(Baldone)

Vairāk statistikas datu un
fotogrāfijas skatāmas
interneta portālā
www.iecava.lv.

4. v. Grīnvalde

(A. Dīcis 24; G. Brička 22)

Precīzākie trīspunktu metēji
1.
2.
3.
4.
5.

3. v. Iesācēji IG

64:76

Precīzākie soda metienu
izpildītāji (izmesti vismaz 20)
30/28 93.3%
1. Aldis Beitiņš
2. Mārcis Eglītis 23/20 87%
25/18 72%
3. Ģirts Hauks
(Ozolu 15)
4. Mārcis Reders 25/17 68%
(Akropole)
5. Roberts Tarvids 23/15 65,2%
6. Edgars Valdrājs 25/16 64%
(Liniverss)
7. Māris Ozoliņš 30/19 63,3%
(Ozo)
8. Mārtiņs Grundmanis
(Titāns)
32/20 62,5%
9. Didzis Krauze 20/12 60%
(Liniverss)
10. Oļegs Radčenko
(Ozo)
22/13 59,1%

6.

Klondaika / Jumis A basketbolisti saņēma ne tikai turnīra
organizatoru sarūpētās medaļas un kausu par 2. vietu, bet
arī komandas sponsoru dāvinājumu - naudas karti kopīgai
atpūtai Līvu akvaparkā.

Starp tradicionālajiem
apbalvojumiem dažādās
nominācijās šoreiz tika
pasniegtas arī īpašās
basketbola jubilejas 1 lata
monētas. BK «Dartija» valde
bija nolēmusi tās dāvināt
vairākiem iecavniekiem,
kuri popularizējuši šo sporta
veidu kā savā novadā un
Latvijā, tā arī citviet
pasaulē. Monētu saņēma
arī Kaspars Buls. Šajā
čempionātā viņš kopā
ar Iesācēji IG komandu
ierindojās 3. vietā.
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7.

IZ

Sporta ziņas

Bauskas rajona senioru basketbola turnīrā 4. marta pirmajā
spēlē par pārsteigumu parūpējās Dāmas, kuras uzvarēja
spēcīgo Bauskas komandu. Dienas otrajā spēlē laukumā devās
Iecavas un Gailīšu vīri.
Iecavnieki (Māris Ozoliņš, Aivars Hauks, Aļģis Mudurs, Gunārs
Plucis, Dagnis Buners, Dzintars Zaumanis un Verners Stūrmanis)
spēli aizvadīja ļoti pārliecinoši, kontrolējot tās gaitu no pirmās līdz
pēdējai minūtei. Iecava uzvarēja ar rezultātu 68:33, tādējādi jau
vienu kārtu līdz turnīra noslēgumam nodrošinot sev 2009. gada
Bauskas rajona senioru čempiona titulu.
Šajā spēlē M. Ozoliņš guva 32 punktus, bet A. Hauka un G. Pluča
kontā pa 10 punktiem.
Jaunatnes basketbola līga 8. martā
Iecava/Vecumnieki - 3.BJSS
1990./91. g. dz. 60:100 (R.Tūmanis 15, K. Niedra 13)
1992. g. dz. 59:62 (E. Avots 21, A. Rubins 17)
1993. g. dz. 42:97 (J. Eiduks 14, R. Plēsnieks 12)
1994. g. dz. 69:58 (A. Taurenis 28, A. Spangers 15)
1995. g. dz. 43:48 (L. Jaunzems 14, R. Gruziņš 17)
4. martā norisinājās Iecavas
novada sporta skolas «Dartija»
atklāto vieglatlētikas
sacensību 2.posms A grupas
(1992./93. g. dzim.) zēniem.
30 metru skrējiens
1. vieta - Rihards Vētra (4,12
sek.)
2. vieta - Jevgēņijs Polovinskis
(4,17)
3. vieta - Mārtiņš Ērglis (4,19)

2. vieta - Kristaps Gāga (10,98)
3. vieta - Artūrs Voroškovs
(10,48)

30 metru barjerskrējiens
1. vieta - Rihards Vētra (4,79
sek.)
2. vieta - Artūrs Voroškovs
(4,87)
3. vieta - Mārtiņš Ērglis (5,12)

Kopvērtējums pēc aizvadītajiem
diviem sacensību posmiem:
1. vieta - Mārtiņš Ērglis (24
punkti)
2. vieta - Rihards Vētra (26)
3. vieta - Kristaps Gāga (29)
Interesanti, ka kopvērtējuma
rezultāti izšķīrās tikai
sacensību 2. posma pēdējā
disciplīnā - 400 metru
skrējienā. Līdz tam pārliecinošs
sacensību līderis (arī 1. posma
uzvarētājs) bija Rihards Vētra,
taču, tā kā skrējienā viņam
neizdevās ierindoties labāko
vidū, kopvērtējumā sportistam
nācās atkāpties uz 2. vietu. IZ

Augstlēkšana
1. vieta - Mārtiņš Ērglis (1,70
m)
2. vieta - Rihards Vētra (1,65)
3. vieta - Artūrs Voroškovs
(1,60)
Lodes grūšana
1. vieta - Mārtiņš Ērglis (11,87
m)

400 metru skrējiens
1. vieta - Andris Geiba
(1 min. 24,75)
2. vieta - Mārtiņš Ērglis
(1 min. 30,12)
3. vieta - Kristaps Gāga
(1 min. 30,22)

Sporta namā
VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5. stāva zālē
16. martā plkst. 10-16.

Amatieru basketbola līga
23. marts pl. 20:30
Dartija : Kursa/MRU
Jaunatnes basketbola līga
(2.divīzija)
15. martā pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Bauska

Par mums raksta
10.-16. marta žurnālā
«Māja» lasāma Vinetas
Briškas publikācija «Pirtī
atgūst labsajūtu un mieru».
Tajā par Iecavas atpūtas

kompleksa «Kloniņš» pirts
lietām – krievu slapjo pirti
un āra kublu - stāsta
uzņēmuma saimnieks
Normunds Dubkevičs. IZ

Iecavas seniori pēc spēles ar
Gailīšu komandu.

F: Kārlis Edvards Ozoliņš

IZ Foto konkurss
Laikraksta «Iecavas Ziņas» un
pašvaldības portāla
www.iecava.lv veidotāji,
tuvojoties smieklu dienai –
1. aprīlim, aicina
piedalīties konkursā
«Jocīgs mirkļa foto».
Paldies tiem, kas jau atsūtījuši
bildītes, bet pārējiem
potenciālajiem dalībniekiem
atgādinām, ka līdz 18. martam
gaidām fotogrāfijas,
kurās fiksētie kadri vai
to asprātīgs paraksts
liks kādam pasmaidīt.

Viens autors drīkst iesniegt ne
vairāk kā trīs fotogrāfijas (sūtot
elektroniski - JPEG formātā,
katras bildes apjoms nedrīkst
pārsniegt 2Mb).
Fotogrāfijas sūtiet uz e-pasta
adresi: info@iecava.lv vai
avize@iecava.lv vai uz pasta
adresi: laikraksta «Iecavas
Ziņas» redakcijai, Skolas ielā 4,
Iecavā, LV-3913.
Neaizmirstiet norādīt katras
fotogrāfijas nosaukumu, autora
vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru un/vai adresi. IZ

Plāno Zaļo tirdziņu Bauskā
Biedrība «Partnerība Daugavkrasts» sadarbībā ar biedrību
«Bauskas rajona lauku partnerība» un ar Valsts Lauku tīkla informatīvo atbalstu plāno Bauskā
uzsākt «Zaļā tirdziņa» darbību,
informē Māris Belovs, «Partnerības Daugavkrasts» valdes priekšsēdētājs.
Tas dos iespēju zemniekiem
tirgot savu produkciju bez starpniekiem, bet pircēji varēs iegādāties kvalitatīvas, Latvijā ražotas
preces.

Šādi tirdziņi jau darbojas Mežaparkā, Berga Bazārā, pie t/c
«Spice», pie Kongresu nama Rīgā,
Straupē un citviet Latvijā.
Lai varētu sekmīgi organizēt
šādu tirdziņu, ir nepieciešams zināt potenciālo tirdziņa dalībnieku viedokli. Tāpēc līdz 20. martam notiek plaša aptauja, kuras
laikā plānots noskaidrot zemnieku, amatnieku viedokli par tirdziņa nepieciešamību, atrašanās
vietu, par iespējamās produkcijas veidu u. c. jautājumus. IZ

Notāri sniegs bezmaksas konsultācijas
Latvijas Zvērinātu notāru
padome (LZNP) šogad jau
ceturto gadu pēc kārtas rīkos
Notāru dienas.
No 16. līdz 19. martam Rīgā
un visos Latvijas reģionos notāri
sniegs bezmaksas konsultācijas,
kurās interesentiem būs iespēja
saņemt atbildes uz juridiska

rakstura jautājumiem. Šogad,
atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Notāru dienām netiek izvirzīta kāda noteikta tēma.
Notāru dienas norise Zemgalē - 17. martā no plkst. 13.00
līdz 17.00 (Notāru birojos
Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē,
Jelgavā, Jēkabpilī un Tukumā). IZ
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :

Iecava novada Dome izsludina objekta «Tūrisma un atpūtas
komplekss «Klibzaķi», kad. Nr. 4064 011 0203, Iecavas novads,
Bauskas rajons» būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
Būvniecības ierosinātāji - A. Možeiko un E. Baiks.
Projektētājs - SIA «A.R. Projekti», reģ. Nr. 43603021245,
A. Račinskis, tālr. 27548173.
Informatīvie materiāli būs apskatāmi no 2009. gada 13. marta
līdz 2009. gada 13. aprīlim darbdienās no plkst. 13.30 līdz 16.00
Iecavas novada Domes zālē, Skolas ielā 4.
Atsauksmes iesniegt Domes kancelejā līdz 13. aprīlim. Ieceres
prezentācija notiks 25. martā plkst. 14.00 Domes zālē.

pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

IECAVAS

:

atmaksāt,
ja pasūta

13. martā pl.19:00

2 istabu dzīvokli Tirgus ielā.
Tālr. 29258968.

Biļešu cena Ls 5; Ls 6; Ls 7; Ls 8.

malku (Ls 14 par steru).
Tālr. 25995121.
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V
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t
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Veselības ministrija nolemj:

Kanalizācijas sūknēšana (10t).
Smilts, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju).
Ekskavatora un
buldozera pakalpojumi.
Tālr. 29457686

Maina : : :
vai pārdod 1 istabas un
2 istabu dzīvokli Iecavas centrā
pret māju Iecavas vai Ķekavas
novadā. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālr. 29785824.

koncerts
«MIELAVS UN
PĀRCĒLĀJI».
11. aprīlī
pl.18:30 un 20:30
Daugavpils kora
koncerts Ata Auzāna
vadībā.
Biļetes pārdošanā vairs nav
pieejamas. Lūgums izņemt
rezervētās biļetes līdz
15. martam (darba dienās
no plkst. 10 līdz 18).

14. martā plkst. 14:00
Iecavas kultūras namā notiks
POLITISKI REPRESĒTO
ATPŪTAS VAKARS.
Dalības maksa - Ls 3.

Pērk : : :
papīrmalku, malku meža
krautuvē. Tel. 29101865.

Izīrē : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29828702.
3 istabu dzīvokli.
Tālr. 28375403.
garāžu kooperatīvā «Zemgale».
Drošas durvis un pagrabs.
Ls 25 mēnesī. Tālr. 26550339.
garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 25880057.

Piedāvā darbu : : :

Pamatojoties uz Bauskas rajona Iecavas novada Domes
2009. gada 10. februāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 2, 5. p., nekustamajam īpašumam «Kupenas» (kad. Nr. 4064 012 0177)
tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties un iesniegt
rakstiskus priekšlikumus Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Kultūras namā

brusas, līstes, malku, nomaļus
zāģējam pēc pasūtījuma
ar piegādi.
Tālr. 29245515; 26800412.

SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.

8.

Pestīšanas Armijas bērnu
centram «Iecaviņa» steidzami
vajadzīgs pedagogs darbam
uz pusslodzi. CV iesniegt
PA centrā, Rīgas ielā 23,
darbdienās no plkst. 12 līdz 18.
Sīkākā informācija pa
tālr. 29996883.

Dažādi : : :
Visu veidu veļas mašīnu
remonts. Tālr. 29105506.

Organizēju mācību un atpūtas
braucienu angļu valodas
apguvei jauniešiem (12-17 g. v.)
vasaras skolā Ekseterā, Anglijā,
no 9. līdz 22. augustam.
Kursi notiek sadarbībā ar Ekseteras
Starptautisko Projektu centru (IPC,
www.ipcexeter.co.uk.),
un programmā ietilpst:
·
audzēkņu angļu valodas līmeņa
testēšana, sadale grupās pēc zināšanu
līmeņa (līdz 15 cilvēki grupā);
·
angļu valodas nodarbības katru dienu
no pl. 9.00 līdz 13.00
IPC pasniedzēju vadībā;
·
pēcpusdienās ekskursijas Ekseterā un
tās apkārtnē, sporta aktivitātes,
brīvais laiks;
·
dzīvošana ģimenēs.

Kursa noslēgumā audzēkņi saņem
sertifikātu par piedalīšanos IPC
organizētajā vasaras skolā.
Pieteikšanās līdz 31. martam.
Vairāk informācijas:
andast@inbox.lv, tālr. 29157251.

Pateicība
Izsakām vislielāko pateicību
visiem Iecavas pienotavas
bijušajiem darbiniekiem,
kaimiņiem, draugiem un
paziņām, kas bija kopā ar
mums, izvadot smilšu
kalniņā mūsu māti, vecomāti
un vecvecmāti Asju Ziemeli.
Piederīgie
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