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Piedalās protesta akcijā

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Valdībai nav
svarīgas
rūpes par
tautu, tā
vairāk gādā
par savu
labklājību domā
iecavnieks
Kārlis
Grīnbergs
(attēlā no
labās)
un daudzi
citi Latvijas
iedzīvotāji,
kuri
13. janvārī
pulcējās
protesta
akcijā
Doma
laukumā.

A: Anta Kļaveniece
F: Stepans Drozdovs

13. janvāra vakarā Rīgā,
Doma laukumā, notika
protesta akcija.

Zvani
2.
iepriecina un
spēj dziedēt.
Tie skan arī pie
mums, kur zvans
ir pat ģerbonī...
Izmaiņas
4.
veselības
aprūpē - par
pierakstu pie
speciālistiem
Tās rīkotāji (Sabiedrība citai
politikai) aicināja tautu pulcēties
zem lozunga «Atlaist Saeimu!».
Arodbiedrības gan akcijā piedalījās ar saviem lozungiem – «par
solidaritāti un pret valdības
patvaļu». Protesta akcijā pie-

dalījās ap 10 000 cilvēku, tostarp
arī aptuveni 30 iecavnieki. Iecavnieku došanos uz Rīgu koordinēja Stepans Drozdovs; braucienam bezmaksas autobusu atvēlēja SIA «Aips».
2.lpp.

Adījumi silda mazulīšus un adītāju sirdis
A: F: Anta Kļaveniece

Kad piedzimis Sandras mazais puika, brīžiem sievieti pārņēmusi bezspēcības sajūta, tādēļ bijusi vēlme sameklēt kādu,
kam iet vēl sliktāk. Nu jau otro
gadu iecavniece Sandra Jake
ada pati un organizē citas rokdarbnieces adīt Bērnu klīniskās
slimnīcas jaundzimušo nodaļas

16.01.2009.

mazajiem pacientiem. Ne tikai
Ziemassvētku labdarības akcijas
ietvaros, bet visu gadu.
Lūk, ko ieteikuma vēstulē pasākumam «Latvijas lepnums
2008» rakstījusi Baiba Sprice,
Bērnu slimnīcas fonda pārstāve:
«Uzvārdu Sandrai nezinu, jo šī ir
pirmā reize, kad tas būtu vajadzīgs. 2007. gada novembrī ar
Sandru pirmo reizi pārrunājām

viņas piedāvājumu adīt Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas 8. nodaļas pacientiem zeķes
un cepurītes. Viņu esot iedvesmojis sen dzirdēts stāsts par kādu adītāju klubiņu, kas uz Ziemassvētkiem slimnīcas vismazākajiem pacientiem saadījušas
kaudzi ar zeķītēm un cepurītēm.
5.lpp.

Startē
7.
14. atklātais
basketbola
čempionāts

2009. gada 16. janvārī

Piedalās protesta akcijā
1.lpp.

S. Drozdovs uzskata, ka šī bijusi iespēja parādīt Saeimas deputātiem, ka tauta ir dziļi neapmierināta ar viņu rīcību un ka tā
ir gatava cīnīties par savām tiesībām. Sarunas par situāciju, kāpēc cilvēki ir neapmierināti, izvērtušās jau autobusā. «Cilvēkus, kuri ir paņēmuši kredītus,
māc neziņa, kā dzīvot, kā rīkoties tālāk,» uzsver S. Drozdovs.
Arī akcijas dalībnieks Kārlis
Grīnbergs paudis neapmierinātību ar valdības nespēju informēt tautu. Esot sajūta, ka valdībai nav svarīgas rūpes par tautu,
tā vairāk gādājot par savu labklājību.
Akcija noritējusi miermīlīgā
garā, bez grūstīšanās, kopīgi uzdziedot un klausoties uzrunas.
Izskanējuši sašutuma pilni vārdi
gan par krīzi piena lopkopībā,
gan par valdības nevēlēšanos runāt ar tautu. Taču visbiežāk izskanējis sauklis «Atlaist Saeimu!»
S. Drozdovs uzskata, ka sliktā komunikācija un slepenība
rada aizdomas par valdības ne-

vēlēšanos strādāt tautas interesēs. Cilvēku neapmierinātība ir
krājusies, un nu tā laužas uz
āru. Tagad esot jāgaida valdības
un Valsts prezidenta rīcība. «Domāju, ka šī protesta akcija nav
pēdējā, ja nekas nemainīsies,»
uzskata S. Drozdovs.
Pēc kopīgi nodziedātās himnas iecavnieki devušies uz autobusu un, jau izbraucot no pilsētas, pa radio izdzirdējuši, ka
Vecrīgā sākušies vardarbīgi
grautiņi. «Tas ir nožēlojami,»
bilst Stepans Drozdovs, «visu taču var atrisināt miermīlīgā ceļā.
Galvenais, lai ir, kas uzklausa.
Iespējams, ka vardarbību izraisīja tieši šī valdības darbības
slepenība.»
Vairāki tūkstoši protesta akcijas dalībnieku otrdienas vakarā pēc miermīlīgās protesta akcijas Doma laukumā iesaistījās
vardarbīgos grautiņos, izsitot
ēkām logus, izdemolējot veikalus un kafejnīcas, apgāžot automašīnas, informē ziņu dienesti.
Aptuveni tūkstotis protestētāju
mēģināja ielauzties Saeimas
ēkā, kurai liela daļa logu ir izsisti. Aizturēti vairāk nekā simts
nemiera cēlāju. IZ

No februāra pieaugs maksa par elektrību
Ņemot vērā 12. decembrī Saeimā veiktos grozījumus likumā
«Par pievienotās vērtības nodokli», kas ar 2009. gada 1. janvāri
paredz PVN likmes paaugstināšanu elektroenerģijas piegādei
iedzīvotājiem no 5% uz 10%, AS
«Latvenergo» veic attiecīgas izmaiņas šogad patērētās elektroenerģijas maksas aprēķināšanā.
Janvārī patērētajai elektroenerģijai, par kuru iedzīvotājiem
būs jāmaksā februārī, tiks pie-

IZ

mērota jaunā 10% PVN likme,
kas mainīs līdzšinējo elektroenerģijas maksu no 0,071
Ls/kWh uz 0,0743 Ls/kWh. Tas
nozīmē, ka mājsaimniecībām rēķins par elektrību palielināsies
par aptuveni 4.8%. Janvārī veicot norēķinus par decembrī patērēto elektroenerģiju, joprojām
tiek piemērota vecā PVN likme
5% apmērā. Elektroenerģijas bāzes tarifs joprojām paliek nemainīgs, skaidro «Latvenergo». IZ

Skolu ziņas

Par ieguldījumu sociālās
partnerības stiprināšanā un
sociālā dialoga attīstībā Iecavas
vidusskolas direktore Agra Zaķe-Fridrihsone saņēmusi Atzinības rakstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības partnerim2008. Aktīvākie darbinieki tika
godināti 9. janvārī Latviešu
Biedrības namā Rīgā. Iecavniecei izteikta atzinība par sadarbības stiprināšanu trīs līmeņos:
gan skolā, gan rajonā, gan Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA).
Sveicam gan Rajona biznesa

ekonomisko pamatu olimpiādes
pirmās vietas ieguvēju Tatjanu
Tiščenko, gan Janu Vizuli un
Elīnu Spolīti, kas saņēma atzinību, kā arī rajona vācu valodas
olimpiādes laureātes, 8. klases
skolnieces Lāsmu Ansoni (pirmā
vieta), Madaru Ērgli (otrā vieta)
un Asnati Kaupi (trešā vieta).
10. janvārī 10.b klases skolnieks Māris Lasenbergs piedalījās Valsts vācu valodas olimpiādē.
16. janvārī slēpotāji kopā ar
skolotājām G. Zaķi, A. Taureni
un D. Skuju dosies uz Žagarkalnu. IZ

2.

Jauni izcenojumi neatliekamās
palīdzības izsaukumiem
A: Beata Logina

Sākot ar 15. janvāri, par ātrās
palīdzības darbinieku izsaukšanu gadījumos, ja neatliekamā
palīdzība nav nepieciešama, līdzšinējo sešu latu vietā tiks iekasēti 10 lati. «Par nepamatotu izsaukumu, piemēram, personām
alkohola reibumā, iepriekšējo 12
latu vietā būs jāmaksā 20 latu.
Par pamatotu neatliekamās palī-

dzības izsaukumu pacientam
nav jāmaksā,» atgādina Bauskas
neatliekamās palīdzības dienesta medicīniskās daļas vadītāja
Z. Vītola un norāda, ka Eiropas
Savienības pilsoņiem, kuri nevar
uzrādīt EVAK (Eiropas veselības
apdrošināšanas karti), par izsaukumu nāksies maksāt 64 latus, tāda pati summa attiecas arī
uz visiem pārējiem, kas nav ES
pilsoņi. IZ

Ziemassvētku laikam
piestāv zvanu skaņas
A: Anta Kļaveniece

28. decembrī iecavniekiem
bija lieliska iespēja
noklausīties Liepājas zvanu
ansambļa «Kampanella»
koncertu.
Šķiet, ka Ziemassvētki ir
laiks, kam zvanu skaņas piestāv
jo īpaši, un domājams, ka to skaņas radīja tīkamas vibrācijas
daudzu klausītāju sirdīs. Tam
pierādījums bija ilgie aplausi un
neviltota interese par zvanu ansambli un pašiem zvaniem jau
pēc koncerta, kad skatītāju pūlis
ielenca mūziķus, uzdodot neskaitāmus jautājumus.
Klausītāji uzzināja, ka skaņdarbi zvanu ansamblim tiek speciāli pielāgoti, un šie nošu pieraksti, ko veic ansambļa pirmais
vadītājs Miervaldis Ziemelis, ir
unikāli; ka mūziķiem spēlējot rokās ir balti cimdi ne tikai tāpēc,
lai labi izskatītos un apslāpētu
liekos trokšņus, bet arī tāpēc, lai
zvani būtu tīri un dzidri skanētu;
ka ansamblī pavisam ir 42 zvani
un katrs no 11 spēlētājiem apkalpo četrus piecus zvanus, kā arī
daudz ko citu.
Jauki bija vērot ne tikai
iepriecinātos klausītājus, bet arī
vēlāk no koncerta organizatores
Līgas Grīnbergas uzzināt, ka ansambļa vadītāja Astra Ziemele viņai un visiem klausītājiem veltījusi pateicības vārdus par bezgala silto un jauko uzņemšanu,
par aplausiem un siltajām pusdienām, ar ko cienāja «Klondaika».

Mūzika un zvanu
skaņas spēj dziedēt
No fizikas viedokļa skaņa ir
svārstības, kas izplatās telpā. Taču interesanti, ka, iepazīstot da-

žādas pasaules kultūras, var
kon-statēt - mūzikas skaņas
vienmēr ir palīdzējušas cilvēkiem
līdzsvarot garu, dvēseli un miesu. Gan senajā Ķīnā un Ēģiptē,
gan Indijā un Grieķijā dziednieki,
filozofi un priesteri ir izmantojuši
mūziku, lai ārstētu slimos un palīdzētu viņiem uzturēt dzīvesprieku. Cilvēki saprata, ka skaņa
veido, skaņa sakārto, skaņa piešķir lietām papildu informāciju.
Piemēram, pastāv uzskats, ka
zāles, pie kurām Tibetas mūki
dienām dzied mantras, iegūst lielāku spēku, bet jo īpašs dziedniecisks efekts piedēvēts zvanu skaņām. Vibrācija, iekļūstot ķermenī, iesvārsta tā šūnās esošo
ūdeni un tas izraisa smalku visu
organisma šūnu masāžu.
Arī mediķi apgalvo, ka noteiktas frekvences periodiski
dzirdamas skaņas spēj iznīcināt
slimības izraisītājus mikrobus,
atslābināt muskulatūru un pacientam novērst depresiju. Par to
stāstīts jau Vecajā Derībā: Dāvids, spēlēdams kokli, izārstējis
no depresijas Izraēlas ķēniņu
Saulu.
Savukārt antīkās civilizācijas
korifeji Pitagors, Aristotelis un
Platons apgalvojuši, ka mūzika
ievieš kārtību un līdzsvaru Visumā, taču vispirms - izjaukto
harmoniju cilvēka ķermenī. Viduslaikos mēra epidēmijas laikā
pilsētās neapklusa zvanu skaņas, jo cilvēki svēti ticēja, ka zvanu skaņas palīdz atvairīt slimību. Nav noskaidrots, kā to zināja
viduslaiku garīdzniecība, bet
mūsdienu zinātnieki konstatējuši, ka mikrobu aktivitāte pēc zvanu skaņu klausīšanās pazeminās par 40%.
* Izmantoti materiāli no interneta
vietnes www.psihologijaspasaule.lv
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālā
komiteja 13. janvāra sēdē
pieņēma zināšanai
p/a «IVSAC» direktores
Mirdzas Brazovskas
ziņojumu par pašreizējo
situāciju veselības aprūpē.
Tikai primāro veselības aprūpi nav skāris valsts piešķirtā
finansējuma samazinājums, tas
iedots pagājušā gada apmērā,
tātad samazinājums rēķināms
tikai inflācijas līmenī. Līgums
par primāro aprūpi noslēgts uz
gadu.
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centram, tāpat kā citām
medicīnas iestādēm, noņemti
15% finansējuma. Lielākais samazinājums attiecas uz speciālistu atalgojumu un izmeklējumiem. Lai uzskatāmāk būtu redzams, cik niecīgs kļuvis valsts
finansējums, M. Brazovska minēja noteikto kvotu piemērus:
fizikālā terapija - 77 lati jeb 20
pacienti ceturksnī, rehabilitācijas pakalpojumi - aptuveni 20
pacientiem mēnesī, rentgena izmeklējumi - 108 pacienti mēnesī, sirds un asinsvadu izmeklējumi - 217 lati ceturksnī, kas ir
astoņas reizes mazāk kā pagājušajā gadā. Ķirurgam valsts piešķirtais finansējums pirmreizējām apskatēm - 80 cilvēkiem mēnesī, endokrinologam - 87 cilvēki mēnesī, ginekologam - 150
cilvēki mēnesī.
IVSAC turpina darboties dienas stacionārs, valsts finansējums nodrošina 26 pacientu apkalpošanu mēnesī.
Deputāti apsprieda iespējas
no pašvaldības līdzekļiem kompensēt pacientu iemaksas sadārdzinājumu, kas būs zināms
15. janvārī, bet stāsies spēkā no
1. februāra. Diemžēl kompensāciju administrēšana ir pārāk sarežģīta, nav skaidrs, pēc kādām
pazīmēm varētu atsijāt personas
vai sociālās grupas, kurām visvairāk ir nepieciešams atvieglot
pacientu iemaksas. Bez tam jau
pašlaik vairākas iedzīvotāju
kategorijas (bērni, grūtnieces u.
c.) no pacientu iemaksas ir atbrīvotas. Tāpēc komitejas locekļi
noraidīja šo ierosinājumu un kā
lietderīgāku atzina atbalstu citai
aktuālitātei - rentgena digitalizācijai.
Pēc dažiem mēnešiem beigsies IVSAC vecā rentgena licence; līdz šim attēli tiek veidoti ar
ķīmiskiem materiāliem, kuru

iegāde prasa papildu līdzekļus.
Sākot no aprīļa, rentgena darbu
drīkstēs turpināt tikai digitālā
vidē. IVSAC diviem aparātiem
nepieciešama digitalizācija - mamogrāfam un plaušu, kaulu
caurskatei. Rentgena digitalizācija būtu lielāks ieguvums visiem
pacientiem ilgtermiņā. Efektīvāka palīdzība iespējama, ja speciālistiem tiek nodrošināta operatīva piekļuve digitālajiem attēliem un tos pēc vajadzības var
izmanot konsultācijās jebkurā
medicīnas iestādē. Tādēļ komiteja nolēma ieteikt Domei, izskatot šī gada budžetu, no pašvaldības līdzekļiem piešķirt 33
tūkstošus latu rentgena digitalizācijai.
Analizējot pašreizējo situāciju, M. Brazovska uzsvēra: «Sistēma ir ačgārna - ja laicīgi būtu
ieviesta obligātā veselības apdrošināšana, tad pašreiz notiekošais būtu pareizi, taču, tā kā šo
obligāto pamatu neviens nav izveidojis, medicīnas pakalpojumu
pieejamība strauji sarūk.»
Katastrofālais finansējuma
samazinājums veicina vairākas
problēmas. Pirmkārt, samaksas
mehānisms nedrīkstētu būt tas,
kas kavētu cilvēkus laikus vērsties pēc medicīniskās palīdzības, lai neiedzīvotos vēl lielākās
kaitēs. Otrkārt, ir pamatotas bažas, ka varam zaudēt medicīnas
speciālistus, kas savulaik veiksmīgi piesaistīti darbam šajā
iestādē, bet, nenodrošinot atalgojumu un pakalpojumu pieejamību pacientiem, viņu turpmākā
palikšana šeit ir apdraudēta.
Trešā lielā problēma saistīta
ar stacionāru. Piespiedu kārtā to
likvidējot, IVSAC cerēja uz mājas
medicīniskās aprūpes pakalpojuma veiksmīgu ieviešanu. Taču
līdz ar jaunā gada iestāšanos bija
jāpiedzīvo vilšanās, jo šim pakalpojumam valsts iedalītais finansējums ir ārkārtīgi zems - pietiek
tikai, lai veiktu divus apmeklējumus dienā; summa, kas piešķirta gadam - 4555 latu - ir nepieciešama vienam mēnesim! «Tomēr ceram, ka pēc gada pirmajiem trim mēnešiem finansējuma apmēri tiks pārskatīti uz
labo pusi,» M. Brazovska uzsvēra, ka iestāde cenšas saglabāt
optimistisku skatu nākotnē.
Pašlaik IVSAC apņemas pārskatīt savus maksas pakalpojumus un samazināt izcenojumus visur, kur tas iespējams,
lai šos pakalpojumus izveidotu
pieejamākus lielākam pacientu
skaitam. IZ

Uzsākta sociālās
mājas rekonstrukcija

A: Beata Logina
F: Anta Kļaveniece

Sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcijas konkursa
uzvarētāja SIA «Lata CMD»
strādnieki ir ķērušies pie
darba.
Visi organizatoriskie jautājumi, kas attiecas uz būvlaukuma
iekārtošanu, Iecavas novada
Domē pārrunāti 7. janvārī; sanāksmē piedalījās pašvaldības
izpilddirektors, kapitālās celtniecības galvenais speciālists un

IZ

būvdarbu vadītāji. Objekts ir nožogots, veikta lielākā daļa demontāžas darbu. Ēkai paredzēts
saglabāt visas vecās nesošās
mūra sienas, kā arī iekšējās
kapitālās sienas.
14. janvārī pašvaldības un
būvnieku pārstāvji pie rekonstruējamā objekta tikās ar projekta autoriem, lai rastu vairākus
konstruktīvus risinājumus, piemēram, fasāžu siltināšanai, plaisu aizdarei ēkas sienās un pamatos.
Vairāk par plānoto rekonstrukciju rakstījām 5. decembra
«Iecavas Ziņās». IZ

Der zināt

Pagājušā gada nogalē Bauskas
rajona TIC izdevis rajona
tūrisma kartes igauņu,
lietuviešu valodā un papildu
metienu krievu valodā,
informē I. Turkupole-Zilpure,
TIC direktore.
Izdotās kartes tiks dalītas bez
maksas Igaunijas un Lietuvas
tūrisma gadatirgos, kā arī tūrisma informācijas centros Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā.
Kartes iespieda un dizainu izstrādāja tipogrāfija MCĀbols,
kas strādāja arī pie 2008. gada
sākumā izdotajām rajona tūrisma kartēm latviešu, krievu un
angļu valodā.

Portālā letonika.lv atvērta
plašākā latviešu literatūras
interneta bibliotēka,
kurā lasāmi 16 autoru
120 pilnteksta darbi
15 000 lappušu apmērā:
romāni, lugas, stāsti, dzejoļi
u. c. literāro žanru darbi.
Interneta bibliotēkā publicēti
visi Raiņa un vairākums Rūdolfa Blaumaņa darbu, kā arī Austras Skujiņas, Jāņa Poruka, Jēkaba Janševska, Jāņa Ziemeļnieka, Friča Bārdas, Jāņa Ezeriņa un citu literatūras klasiķu
daiļdarbi. Literāros darbus ikviens bez maksas var lasīt vietnē
www.letonika.lv/literatura. IZ
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Kursē autobusi maršrutā
Bauska-Iecava-Dzimtmisa
A: Beata Logina

Sākoties jaunajam gadam,
būtiskas izmaiņas
skārušas pasažieru
pārvadājumus.
Sabiedriskā transporta satiksmi maršrutā Bauska-Rīga
tagad nodrošina SIA «Blagovest
Tur».
Ņemot vērā pasažieru sūdzības par nesamērīgi augsta-

Atiet
no Bauskas

06.40

Atiet
no Iecavas

jām biļešu cenām maršrutā
Bauska-Iecava, SIA «AIPS» ir veikusi pašreizējā autobusu kustības saraksta izpēti un izveidojusi vairākus reisus maršrutā
Bauska-Iecava-Dzimtmisa. Tajos darbosies vietējo reģionālo
pārvadājumu tarifs, kas ir nesalīdzināmi zemāks par pašreizējo,
norāda SIA «AIPS» pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs Jānis
Kļaviņš.
Bauskas rajona Padome

Pienāk
Dzimtmisā

07.00

Atiet no
Dzimtmisas

4.

Par pierakstu
pie speciālistiem
A: Mirdza Brazovska

8. janvārī ir akceptējusi SIA
«AIPS» piedāvājumu, un no 12.
janvāra minētie reisi tiek
realizēti. Pasažieru pārvadāšanas tarifs maršrutā BauskaIecava-Dzimtmisa:
- Bauska-Iecava Ls 0,90 (SIA
«AIPS»), Ls 1,10 (SIA «Blagovest
Tur»), Ls 1,80 («Blagovest Tur»
ekskpresis);
- Bauska-Dzimtmisa Ls 1,30
(SIA «AIPS»), Ls 1,30 (SIA
«Blagovest Tur»). IZ

Atiet
no Iecavas

Pienāk
Bauskā

Kursē
darbdienās

07.10

07.15

07.25

07.50

1-5

08.40

09.05

09.15

09.20

09.30

09.55

1-5

10.50

11.15

11.25

11.30

11.40

12.05

1-5

12.30

12.55

13.05

13.15

13.25

13.50

1-5

14.50

15.15

15.25

15.30

15.40

16.05

1-5

17.25

17.50

18.00

18.05

18.15

18.40

1-5

P/a «Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» direktore
Visaptverošā krīze valstī ir
skārusi arī veselības aprūpi.
Brīvi pieejami būs ģimenes
ārsti, iespējamas rindas dažu
dienu garumā. Pacientu iemaksa
saglabājas Ls 0,50 (līdz
01.02.2009.).
Valsts pasūtījums speciālistu
konsultācijām un izmeklējumiem ir samazināts, tādēļ veidosies rindas. Turpmāk, pirms dodaties pie speciālista, zvaniet pa
tālruni 63941481, un klientu reģistrators jums ieteiks dienu, uz
kuru varat pierakstīties, lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu, vai izvēlieties pakalpojumu saņemt uzreiz, bet par
maksu.
Pirmreizēja speciālista konsultācija par maksu - Ls 8,00,
atkārtota - Ls 6,00. Pacienta
iemaksa pie speciālistiem saglabājas - Ls 2,00 (līdz 01.02.2009.)
Plānveida pacientu pieraksts
pie speciālistiem - trešdienās no
plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00.
Saņemot pakalpojumu,
priekšroka tiek dota grūtniecēm,
bērniem un neatliekamās palīdzības gadījumos. IZ

Informē VID : : :
VID Zemgales reģionālās
iestādes Bauskas nodaļa
informē
Ar 2009. gadu stājušies spēkā grozījumi vairākos nodokļu likumos: «Par nodokļiem un nodevām», «Par pievienotās vērtības
nodokli», «Par uzņēmumu ienākuma nodokli», «Par akcīzes nodokli», «Par valsts sociālo apdrošināšanu», «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», Dabas resursu
nodokļa likumā.
2009. gadam ir noteikta minimālā mēnešalga 180 latu apmērā un minimālā stundas tarifa
likme vispārējā gadījumā - 1,083
lati. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums
2009. gadā ir 90 lati un atvieglojums par apgādājamo personu - 63 lati mēnesī.
2008. gada 22. decembrī Ministru kabinetā tika pieņemti
grozījumi noteikumos Nr. 41
«Noteikumi par iedzīvotāju gada
ienākumu deklarāciju un tās
aizpildīšanas kārtību».
Ministru kabineta noteikumi
ir papildināti:
1. Ar jaunu deklarācijas D5

pielikumu «Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājiem, kas maksā
fiksēto ienākuma nodokli», un tā
aizpildīšanas kārtību. D5 pielikumu aizpilda fiksētā ienākuma
nodokļa maksātājs;
2. Ar jaunu deklarācijas D6
pielikumu «Nodokļa aprēķins
ienākumiem, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes», un tā
aizpildīšanas kārtību. D6 pielikumu aizpilda maksātāji, kuri
gada laikā ir guvuši ienākumus:
- tikai no saimnieciskās darbības;
- kuriem piemēro atšķirīgas
nodokļa likmes (25% un 15%) un
kuriem saskaņā ar likuma «Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli»
3. panta 2.1daļu jāaprēķina proporcija;
- kuriem piemēro atšķirīgas
nodokļa likmes (25% un 15%) un
kuri saskaņā ar likuma «Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli»
3. panta 2.3 daļu var neaprēķināt
proporciju.
Pašnodarbinātām personām
2009. gadā obligāto sociālo
iemaksu likme ir 30,48% no objekta; pašnodarbinātai personai,

kura sasniegusi vecumu, kas
dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, likme ir 28,04% no
objekta un nekustamā īpašuma
apsaimniekotājam - 25,24%. Minimālā objekta apmērs 2009. gadā ir noteikts 180 latu mēnesī
(2160 lati gadā).
Saimnieciskās darbības veicējam - fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam - obligātās sociālās iemaksas jāmaksā, ja mēneša ieņēmumi sasniedz 594 latus (gada minimālais objekts ir 7128 lati).
Ar grozījumiem nodokļu likumos un normatīvajos aktos
nodokļu maksātāji var iepazīties
VID mājas lapā www.vid.gov.lv
vai www.likumi.lv, kā arī VID TI
nodaļās.
2008. gada 23. decembrī laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»
(Nr. 200) publicēti grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām». Likuma 24. panta pirmā
daļa papildināta ar 5. punktu,
kurš nosaka, ka nodokļu administrācijai ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas, nokavēto

nodokļu maksājumu samaksu,
izņemot nodokļu (revīzijas)
audita rezultātā aprēķinātos
maksājumus. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija vienojas ar
nodokļu maksātāju par parāda
nomaksas grafiku.
Savukārt Pārejas noteikumu
106. punkts nosaka: «Attiecībā
uz nokavētiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas
termiņš iestājās 2008. gadā, šā
likuma 24. panta pirmās daļas
5. punktā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nosakāms, skaitot no 2009. gada
1. janvāra.» Tas nozīmē, ka
iesniegumu par samaksas termiņa pagarinājumiem nokavētiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš iestājās 2008. gadā, ir
iespējams iesniegt līdz
2009. gada 31. janvārim.
R. Raubišķe
Bauskas nodaļas vadītāja
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Adījumi silda mazulīšus un adītāju sirdis
1.lpp.

Sandra emocionāli iedomājusies, kā jūtas slimnīcā nonākušās mammītes ar priekšlaikus
dzimušiem bērniņiem, kam, saprotams, nav saadītas mazmazītiņas zeķītes, un apdomājusi, kā
adīt pašai un saorganizēt vēl citas čaklas, nesavtīgas un brīnumjaukas adītājas. Tikāmies ar
nodaļas virsmāsu Olitu, lai adītājām būtu skaidrība - cik mīkstas dzijas, pūkainas vai tieši
pretēji, kāda izmēra zeķītes (un
vai vispār zeķes?) nodaļai vajadzētu. Izrādās, arī adītas sedziņas bērniņiem, kas vairs neguļ
inkubatorā, būtu pašā laikā.
Turklāt, arī adītāju klubiņa dāvinājums jau sen kā izsīcis.
Jau pēc nepilniem diviem mēnešiem, gada pirmajās dienās,
Sandra atbrauca ar pirmajām divām sedziņām, plaukstas lieluma cepurīti un 16 pāriem zeķu.
Tā viņa ik pa laikam man piezvana, ka vajag satikties - kāds
maišelis atkal esot sakrājies. Šā
gada laikā 8. nodaļa ir apgādāta
ar adītajām sedziņām, kā arī saadīts desmitiem cepurīšu, ap
100 pāri zeķu (arī lielākas, jo pievienojušās adītājas, kuras labprāt ada, bet saprātīgākus izmērus, kas noder arī reanimācijai),
arī cimdiņi bez īkšķīšiem, kādus,
izrādās, pēc vajadzības reanimācijas māsas esot adījušas naktīs.
Zeķes dalām gandrīz visām
nodaļām, jo noderot. Slimnīcā
bērni nonāk arī, piemēram, satraumēti uz ielas bez rezerves vilnas zeķītēm somā. Diemžēl neesmu skaitījusi, cik kilogramu
adījumu Sandra jau ir atvedusi
uz slimnīcu. Adīšanas organizēšana ir Sandras sirdsdarbs. Tas
pilnīgi noteikti palīdz atveseļoties
arī mazulīšiem, jo viņu mammas
gūst spēku, redzot, ka pavisam
svešas, bet, iespējams, tādas pašas meitenes kā viņas, ir ielikušas dvēseli brīnumskaistā cepurītē bērniņam.»
Adīt Sandra sākusi ar domu tie, kuri var, palīdz tiem, kas nevar. «Adīšana ir mans vaļasprieks,» stāsta Sandra. «Adot
tiem, kam šīs zeķītes, cepurītes,
cimdiņi un sedziņas ir ļoti vajadzīgas, nāk klāt arī gandarījuma
sajūta.» Taču Sandra ne tikai ada
pati, bet iesaista tajā arī citas atsaucīgas adītājas un sagādā viņām dziju, kuru iegādi finansiāli

Mājturības
skolotāja
Zanda
Zīvārte
adīšanas
akcijā
iesaistījusi
vecāko
klašu
vidusskolni
eces, arī
Baibu
Ūdriņu
(no kreisās)
un Viktoriju
Lukaševu.
atbalsta pašas vadītais uzņēmums SIA «Alima».
Labdarībā viņa ir iesaistījusi
Lazdonas sieviešu rokdarbu
pulciņa dalībnieces, vairākas
individuālas adītājas. No divām
pensionārēm adījumus Sandra
atpērk. Darba terapijas ietvaros
viņa noorganizējusi plīša sedziņu šūšanu Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācijas
uzņēmumā, kā arī vēlētos izveidot sadarbību ar sociālās aprūpes centru «Iecava».
Sadarbībā ar mājturības
skolotāju Zandu Zīvārti adīšanā
ir iesaistītas Iecavas vidusskolas čaklākās rokdarbnieces,
pašlaik aptuveni 15 vecāko klašu meitenes. Skolotāja atzīst, ka
uz meiteņu atsaucību ilgi nav bijis jāgaida, jo, ja klasē ir kaut divas čaklas adītājas, viņas spēj
paraut līdzi pārējās. Ciemošanās reizē skolā satiku Baibu Ūdriņu no 12.a un Viktoriju Lukaševu no 9.a klases. Viņas jau
paspējušas noadīt pa komplek-

tam, kurā ir zābaciņi, zeķītes,
cimdiņi un cepurīte.
Adījumu izmēri ir pavisam
mazītiņi - zeķītes pēdas garums ir
trīs līdz pieci centimetri, bet
cepurītes ir mazākas par plaukstu. Tas viss top bērniņiem, kuri
dzimuši priekšlaicīgi ar svaru,
kas dažkārt ir mazāks par kilogramu.
Meitenes stāsta, ka būtu interesantu uzzināt, kam tiks viņu
adītās zeķītes un cepurītes. Baiba sola uzrakstīt kartīti ar novēlējumu un savu vārdu, lai saņēmējs zina, kas adījumu valdziņos ielicis daļiņu savas mīlestības. «Esmu lepna, ka ar savu
veikumu varu kādam palīdzēt,»
atzīst Baiba. Arī Viktorija stāsta:
«Šī ir pirmā reize, kad adu labdarībai. Būtu piedāvājums, labprāt darītu to vēl.»
Adīšana ir šo abu meiteņu vaļasprieks. Vakaros viņas nemēdz
skatīties televizoru, bet labprātāk nododas adīšanai. Izmēģināts jau ir viss: vestes, zeķes, ce-

pures, jakas. Baiba sev pat noadījusi mīkstu un siltu segu, bet
Viktorija skolas brīvlaika divās
nedēļās noadījusi garumgaru
džemperi līdz pat potītēm. Baiba
smejas, ka kopš sestās klases viņu pārņēmusi zeķu adīšanas atkarība: «Tā ir laba dāvana, un
reizēm var arī lieku naudiņu nopelnīt.» Viktorija pārsvarā ada
sev, bet dažreiz draugiem vai radiem ir kaut kas ļoti iepaticies,
un tad jauniete aplaimo arī viņus. Viktorija rokdarbiem pievērsusies sestajā vai septītajā
klasē. Viņa ne tikai ada, bet labprāt arī tamborē un izšuj.
Skolotāja Zanda piekrīt meitenēm, ka rokdarbu izgatavošanā nepieciešama liela pacietība,
toties tas ir labs veids, kā dažādot savu garderobi, vienmēr zinot, ka nevienam citam tādas lietas nav. «Kvalitatīvs roku darbs
vienmēr būs cieņā,» teic Z. Zīvārte, piebilstot, ka tagad arī ekonomiskie apstākļi piespiedīs biežāk
ar to nodarboties. IZ
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Sportistu sasniegumi ir novērtēti
A: F: Anta Kļaveniece

Veikalā jautājot pēc hokeja
nūjas desmitgadīgajam
dēlēnam, pārdevēja izbrīnīta
vaicāja, vai tad mūslaikos
zēni ar sportu vēl
nodarbojas? Tagad jau visi
brīvo laiku pārsvarā pavadot
pie datora. Taču nodarbojas
gan. Par to, ka sports arī
jaunās paaudzes vidū vēl
joprojām ir cieņā, 7. janvāra
pēcpusdienā pārliecinājos
sporta namā «Dartija». Tur pie
iedegtas eglītes notika svinīgs
pasākums «Iecavas Gada
sportists 2008».
Aizvadītais gads Iecavas
sportistiem bijis labvēlīgs - viņu
vidū ir gan Latvijas čempionu titulu ieguvušie, gan starptautiska mēroga godalgas izcīnījušie.
Par tradīciju kļuvušais pasākums «Iecavas Gada sportists» ir
īstā reize, kad sumināt jau dažāda mēroga virsotnes iekarojušos, kā arī tos, kas centīgi, ar lielu neatlaidību vēl tikai virzās uz
mērķi. Un ir jau vēl virsotnes, uz
kurām var tiekties, - Eiropas un
Pasaules čempionāti, Olimpiskās spēles.
Par apliecinājumu tam, ka arī
vienkāršs Iecavas puika ar saviem sportiskajiem sasniegumiem var nokļūt līdz olimpiādei,
uz pasākumu bija uzaicināts Juris Vovčoks. Kādreizējais kamaniņu braucējs pastāstīja, ka līdz
6. klasei viņš mācījies Iecavas vidusskolā. Tālākā nokļūšana kamaniņu sportā bijusi pavisam
nejauša. Skolā ieradušies Murjāņu sporta skolas pārstāvji ar
aicinājumu startēt konkursā, un
Juris nolēmis pamēģināt. Konkurss nav bijis liels, un viņš nokļuvis Murjāņu sporta skolā. Tā
ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur var trenēties šajā sporta
veidā, jo blakus atrodas Siguldas
kamaniņu trase, kādu citur rajonos nav. Līdz 1998. gadam Juris Vovčoks startējis Latvijas izlases sastāvā; piedalījies arī divās Olimpiskajās spēlēs - Lillehammerē (Norvēģija) un Nagano
(Japāna). Par Latvijas un Iecavas
vārda popularizēšanu pasaulē
Jurim Vovčokam pasākuma organizatori pasniedza piemiņas
balvu.
Svētku reizē kā ierasts uzrunu teica arī pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis un sporta skolas direktore Baiba Gāga, kam
sekoja sarīkojuma patīkamākais
mirklis - apbalvošana. Vispirms
tika sumināti sporta skolas tre-

Gada sportistes titulu ieguva
dambretiste Regīna Pironena.

Pasākuma dalībnieki varēja ne tikai uzklausīt Jura Vovčoka
(no labās) stāstījumu, bet arī aplūkot un aptaustīt viņa
ekipējumu - formas tērpu, ķiveri un īpašos cimdus ar
dzelksnīšiem. Sarīkojumu vadīja sporta skolas metodiķis
Māris Ozoliņš.

Gada sportistes veterānes titulu ieguvusi Inese Gāga; viņu
sveic Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.
neri un viņu čaklākie audzēkņi.
Atzinības balvas saņēma:
- vieglatlētikas nodaļas trenere Dace Vizule un viņas
audzēkņi: Rūdolfs Tonigs 1. vieta Latvijas čempionātā
100 metru skrējienā, 3. vieta diska mešanā , starts Latvijas izlasē
astoņu valstu mačsacīkstēs,
1. vieta 60 un 150 metru skrējienā starptautiskajās sacensībās
Čehijā; Pauls Ķurbe - 2. vieta 4 x
100 metru stafetē Latvijas čem-

pionātā, 5. vieta tāllēkšanā ziemas un vasaras čempionātā, par
augstvērtīgiem rezultātiem tāllēkšanā un sprintā; Jānis Ērglis
- par augstvērtīgiem rezultātiem
tāllēkšanā un sprintā, par ieguldīto darbu treniņos; vieglatlētikas nodaļas treneris Elmārs Gāga un viņa audzēkņi: Elvijs
Šteins - 4. vieta augstlēkšanā
Latvijas čempionātā, 3. vieta
augstlēkšanā starptautiskās sacensībās Čehijā, Kristaps Gāga -

5. vieta lodes grūšanā Latvijas
skolēnu spēlēs, Jana Zamarina par augstvērtīgiem rezultātiem
sprinta disciplīnās;
- basketbola nodaļas treneris Jānis Eglītis un viņa audzēkņi: Jānis Ivanovs, Jānis Saveļjevs, Gundars Brička - par labiem rezultātiem un iekļaušanos
«Dartijas» komandā (J. Saveļjevs
- par progresu un nopietnu attieksmi pret treniņu procesu);
basketbola nodaļas treneris Vilnis Gailums un viņa audzēkņi:
Dāvis Kravals, Jānis Eiduks,
Edžus Avots - par pirmo vietu
starptautiskā basketbola turnīrā
Vīnē; basketbola nodaļas treneris Voldemārs Pārums un viņa
audzēkņi: Arvis Taurenis vērtīgākais komandas spēlētājs
(1994. g. dzim.), Roberts Lindavs - vērtīgākais komandas
spēlētājs (1995. g. dzim.), Linards Jaunzems - rezultatīvākais spēlētājs Jaunatnes līgā,
vērtīgākais spēlētājs starptautiskajā turnīrā Maskavā;
- galda tenisa nodaļas trenere Baiba Gāga un viņas
audzēknes: Madara Nolberga,
Jolanta Lipska, Agnese Gāga par nopietnu attieksmi pret treniņu darbu;
Futbola kluba «Iecava» komandas treneris Andrejs Tiščenko un viņa audzēkņi, kluba talantīgākie, aktīvākie un centīgākie spēlētāji: Mikus Zaumanis,
Vadims Pogodins un Jevgēnijs
Razumnijs.
Pateicības veltes par sadarbību saņēma arī skolu sporta skolotāji Anda Rūsiņa (Iecavas internātpamatskola), Vladislavs
Jurčenko (Zālītes speciālā internātpamatskola) un Īrisa Korčagina (Iecavas vidusskola).
7.lpp.
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Iecavas novada Gada sportista titulu ieguva Dainis Upelnieks, LR kausa ieguvējs stenda
šaušanā; Gada sportista veterāna titulu - Ilvars Zīverts,
1. vietas ieguvējs Latvijas olimpiādē brīvajā cīņā; Gada sportistes jaunietes titulu - Agate
Geka, 1. vietas ieguvēja LR Jaunatnes basketbola līgas sacensībās; Gada sportistes veterānes
titulu - Inese Gāga, LR Veterānu
savienības finālsacensību vicečempione; par ieguldīto darbu
sieviešu komandas organizēšanā un basketbola popularizēšanu Iecavā; Gada sportistes titulu - Regīna Pironena, 4. vietas
ieguvēja LR dambretes čempionātā individuāli, LR čempione
komandu cīņā, 18. vietas ieguvēja Pasaules prāta spēlēs Ķīnā.

Otro reizi Gada sportistes
jaunietes titulu ieguva
basketboliste Agate Geka.
F: no personīgā albuma

Sportiskās aktivitātes piesaista tos jauniešus, kuri grib
kaut ko darīt, atzīst viens no pa-

sākuma dalībniekiem Pauls Ķurbe. Tiem, kas negrib neko, arī attieksme pret sportu ir vienaldzīga, uzskata jaunietis. «Visvairāk
piepūles prasa treniņi un pareizas tehnikas apguve, taču man
patīk aktīvs dzīvesveids. Liels
pluss ir tas, ka, nodarbojoties ar
sportu, tu vienmēr satiec jaunus
draugus un pavadi laiku kopā ar
viņiem,» stāsta Pauls.
Savos iespaidos pēc balvas
saņemšanas dalījās Agate Geka:
«Neskatoties uz to, ka nespēlēju
Iecavā, tikai trenējos, jau otro
gadu pēc kārtas saņemu šo nomināciju. Protams, ka man ir
liels prieks par to.
Pagājušais gads tiešām ir
bijis sportiskiem notikumiem
bagāts. No visiem es gribētu izcelt dažus. Man prieks, ka tiku
iekļauta Latvijas U-16 izlasē, un
jau šogad no 2. līdz 5. janvārim
izlases sastāvā spēlēju Baltijas
jūras kausa turnīrā Igaunijā.
Savukārt rudens brīvdienās
notika «Rīdzenes kauss», kur,
spēlējot pie gadu vecākām meitenēm (1992. g. dzimušām), izcīnījām 2. vietu, un es ieguvu komandas vērtīgākās spēlētājas
(MVP) balvu! Nu un, protams, izcīnītā 1. vieta Jaunatnes basketbola līgas finālsacensībās «Rīdzenes» 1993. g. dzim. komandā,
kas ir viens no maniem lielākajiem sasniegumiem aizvadītajā
sezonā.»
Agatei basketbols patīk, jo tajā ir jāmāk sadzīvot, sadraudzēties un saspēlēties ar komandu.
«Katra spēle dod pieredzi un pārliecību, lai varētu sekmīgi nospēlēt nākamo; katrs iemestais
metiens rada pašpārliecinātību,
lai iemestu arī nākamo,» stāsta
jauniete. Viņa atzīst, ka sportā
tiek norūdīta atbildība, uzņemšanās, cīņasspars un neatlaidība. Tās ir īpašības, kam seko uzvara un prieks.
Lielu paldies par sapratni
Agate saka skolotājiem: «Esmu
kavējusi diezgan daudz mācību
stundu, lai paspētu četras reizes
nedēļā aizbraukt uz treniņiem
Rīgā. Par spīti tam gan varu
teikt, ka sekmes skolā man ir salīdzinoši labas. Paldies arī trenerim Vilnim Gailumam par to,
ka viņš mani iekārtoja sporta
skolā, bet trenerim Voldemāram
Pārumam - par iespēju piedalīties puišu basketbola treniņos.
Arī bez maniem vecākiem, viņu
pacietības un atbalsta es nebūtu
tāda, kāda esmu šobrīd! Viņi ir
labākie!» IZ

Startē novada
14. basketbola čempionāts
A: Beata Logina

15 komandu pieteiktas
kārtējam Iecavas novada
atklātajam čempionātam
basketbolā. Pirmās spēles
SAKS «Dartija» sporta namā
notika 13. janvāra vakarā.
Šogad turnīra organizēšanu
uzņēmies rudenī nodibinātais
Basketbola klubs «Dartija». Tā
menedžeris Māris Ozoliņš sagatavojis čempionāta nolikumu (ar
to var iepazīties www.iecava.lv),
bet par neskaidrajiem jautājumiem potenciālie dalībnieki vienojušies komandu pārstāvju sanāksmē 8. janvārī. No pašvaldības tiek gaidīts finansiāls atbalsts telpu īres maksas segšanai.
Turnīram pieteiktās vienības
ir sadalītas trīs grupās: divās
grupās pa piecām komandām,
vienā - četras. Kā jau ierasts, atklātajos čempionātos piedalās
basketbola cienītāji ne tikai no
Iecavas novada, bet arī viesu komandas. Šogad tādas ir trīs: Bal-

done, Akropole un Stelpe. Jaunu, ambiciozu vārdu Pagastilius
VIP savai vienībai izvēlējušies
pašmāju jaunieši; pārējie komandu nosaukumi groza bumbas faniem ir jau pazīstami.
Paredzams, ka šogad spraigākas izvērtīsies sieviešu komandas spēles, jo dāmām punktus skaitīs pēc bonusu sistēmas, kas nodrošinās iespēju
līdzvērtīgāk cīnīties ar vīriešiem.
Lai šajā ekonomiski smagajā
laikā maksimāli taupītu, kopējais spēļu skaits no 71 samazināts uz 61 (kopā ar fināla cīņām 63). Spēles laiks no ierastajām
2 x 12 minūtēm mainīts uz 4 x 8
minūtēm.
Katras komandas pieteikumā drīkst būt ierakstīti ne vairāk kā 15 spēlētāji, no tiem ne
vairāk kā trīs drīkst būt Amatieru basketbola līgu dalībnieki.
Čempionāta nolikumā ietvertas
arī bargākas sankcijas par rupjiem pārkāpumiem laukumā, kā
arī ieskicēta nākamā gada vīzija,
piedāvājot turpmāk šo turnīru
organizēt divās līgās.

LINIVERSS - PAGASTILIUS V.I.P. 36:56 (E. Valdrājs 15; J. Ivanovs 28)
STELPE - AJ MOTORS 78:66 (A. Jakuška 21; P. Bluks 44)
TORPEDO - AKROPOLE 63:28 (E. Zommers 30; J. Kalējs12)
BALDONE - OZOLU 15 50:55 (A. Kramiņš 22; Ģ. Hauks 22)
Turpmāko spēļu kalendāru lasiet 8. lpp.

IZ

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas spēles Centra grupā
10. janvārī Rīgā Rīdzene 2 - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 37:39 (L. Jaunzems 27)
1994. g. dz. 29:74 (E. Šteins 21, E. Lapkovskis 12)
1992. g. dz. 56:72 (E. Avots 22, D. Kravals 15)
1990./91. g. dz. 61:79 (J. Ojāru 23, R. Tūmanis 28 un J. Saveļjevs
pa 11)
11. janvārī Iecavā Iecava/Vecumnieki - 3. BJSS 2
1995. g. dz. 57:35 (R. Lindavs 14, L. Jaunzems 11)
1992. g. dz.137:30 (E. Avots 40, A. Rubins 21,
1990./91. g. dz. 81:82 (R. Tūmanis 28, G. Baldiņš 23)
12. janvārī Amatieru basketbola līgas spēlē savā laukumā
Dartija uzvarēja Pērkons SK ar rezultātu 92:75.
Iecavnieku galvenais treneris Voldemārs Pārums uzteic savu
komandu, jo visi puiši šoreiz cīnījās jau no paša sākuma. Treneris
priecājas, ka veiksmīga izdevusies Armīna Dīča atgriešanās
komandā pēc traumas izdziedēšanas - pirmajā spēlē pēc gandrīz
gada ilga pārtraukuma viņš nospēlēja 23 minūtes, guva 14
punktu (divpunktu metieni 7/4, trīspunktu metieni 2/2) un
atdeva 2 rezultatīvas piespēles. G. Brička - 28 punkti, 8 izcīnītas
bumbas, 5 rezultatīvas piespēles, 2 bloķēti metieni; A. Beitiņš 21 p., 7 izc. b., 4 rez. p.; M. Eglītis - 14 p., 7 izc. b., 3 rez. p.;
A. Švītiņš - 8 p., 8 izc. b.; J. Saveļjevs - 4 p., 2 pārtvertas b.;
J. Ojāru - 3 punkti.Pēc šīs uzvaras Dartija ieņem ceturto vietu
Rietumu grupā. 17. janvārī vēl jāaizvada spēle Kuldīgā, bet
neatkarīgi no tās rezultāta iecavnieki ir jau nodrošinājuši
turpmāko dalību cīņā ar citu grupu trešo un ceturto vietu
ieguvējiem par 9.-16. vietu Amatieru basketbola līgā. IZ

2009. gada 16. janvārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
PĀRDOD

BĒRNU PREČU
VEIKALS
no vecajām telpām maizes veikalā
ir pārcēlies
uz jaunām telpām
Rīgas ielā 33, pagrabstāvā
(blakus «Klondaikai»).

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

Pārdod : : :
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844

Izīrē : : :
garāžu kooperatīvā «Zemgale».
Ir pagrabs. Ls 30 mēnesī.
Tālr. 26550339.
mēbelētu 2 istabu dzīvokli
Iecavas centrā.
Tālr. 29101769.

Sporta namā
Iecavas novada
14. atklātais
čempionāts basketbolā
Iecavas novada Dome
PIEDĀVĀ KURSUS:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 18,00
Kursu vadītājs E. Šmits
Angļu valoda (sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 4 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa LVL 12,00
Kursu vadītājs J. Beķeris

Pieteikties pa tālruni: 63941937, 29428476
līdz 23. janvārim.

Ceturtdien,15. janvārī:
19.00 KLONDAIKA/JUMIS A TITĀNS
19.50 GRĪNVALDE - DĀMĪTES
20.40 PAGASTILIUS V.I.P. - OZO
21.30 LINIVERSS - STELPE

Piektdien, 16. janvārī:
19.00 AKROPOLE - IESĀCĒJI/IG
19.50 TORPEDO - BALDONE
20.40 DĀMĪTES KLONDAIKA/JUMIS A
21.30 PAGASTILIUS V.I.P. STELPE

Otrdien, 20. janvārī:
19.00 TITĀNS - GRĪNVALDE
19.50 OZO - AJ MOTORS
20.40 IESĀCĒJI/IG - OZOLU 15
21.30 AKROPOLE - BALDONE

Līdzjūtība
Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpnes,
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpāmas sāpes.
/K. Skalbe/

Oļeg, esam kopā ar Tevi šajā skumjajā brīdī,
tēvu zaudējot.
SIA «Iecavnieks» elektroapgādes daļa

Aizsaulē aizgājuši
Mirdza Kaspare (08.02.1929. - 09.01.2009.)
Jurijs Malovs (16.01.1948. - 09.01.2009.)
Sholastika Cakule (18.03.1923. - 10.01.2009.)
Apolonija Rijkure (05.12.1915. - 11.01.2009.)
Asijs Krjukovs (13.07.1947. - 12.01.2009.)

Ceturtdien, 22. janvārī:
19.00 KLONDAIKA/JUMIS A GRĪNVALDE
19.50 DĀMĪTES - TITĀNS
20.40 OZO - LINIVERSS

8.

Kultūras namā
17. janvārī pl.17:00
Skaistkalnes pūtēju
orķestra KONCERTS.
Ieeja brīva.

23. janvārī pl.19:30
Neatkarīgā teātra
«Kabata» izrāde
«TAUREŅI IR BRĪVI».
Lomās: Egils Melbārdis,
Egija Missa-Silāre, Ruta
Vītiņa, Imants Strads.
Biļešu cena - Ls 5;
iepriekšpārdošana
kultūras namā darba dienās
no plkst. 10 līdz 18.

17. janvārī pl.11:00
Iecavas politiski
represēto kluba biedru
atskaites sapulce.
Lūdzam piedalīties! Notiks
arī jaunu biedru uzņemšana.
Kluba valde

Sporta namā
Minispēles basketbolā
17. janvārī plkst. 10:00

Iecavas novada
vieglatlētikas
sacensības «D» grupai
21. janvārī plkst. 14.30

Jaunatnes basketbola
līga (2.divīzija)
31. janvārī plkst. 11:00
Iecava : Jūrmala 2

Piedāvā darbu : : :
Vajadzīgs apmetējs
iekšdarbiem privātmājā.
Tālr. 29514257.

Piektdien, 23. janvārī:
19.00 OZOLU 15 - AKROPOLE
19.50 IESĀCĒJI/IG - TORPEDO
20.40 STELPE - OZO
21.30 AJ MOTORS - LINIVERSS

Otrdien, 27. janvārī:
20.00 BALDONE - IESĀCĒJI/IG
20.50 OZOLU 15 - TORPEDO
21.40 AJ MOTORS PAGASTILIUS V.I.P.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu
remontdarbi.
Tālr. 26544450.
10. janvārī pie veikala «Cento»
nozaudēts maks ar
dokumentiem. Atradēju lūdz
zvanīt pa tālr. 29503785.
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