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Ak, ielas,
ieliņas
Ziemas
prieku
baudītāji
uz
kalniņiem
Iecavas
parkā.

F: Beata Logina

Laikraksta «Iecavas Ziņas»
un pašvaldības portāla
http://www.iecava.lv
veidotāji aicina piedalīties
fotokonkursā °
«Ekstrēmā ziema».

Fotogrāfijas sūtiet uz e-pasta
adresi: info@iecava.lv vai avize@
iecava.lv vai uz pasta adresi:
«Iecavas Ziņu» redakcijai, Skolas
ielā 4, Iecavā, LV-3913. Neaizmirstiet norādīt katras fotogrāfijas nosaukumu, autora vārdu,

uzvārdu, tālruņa numuru, adresi. Iesūtīšanas termiņš – 2. februāris. Viens autors drīkst
iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas (sūtot elektroniski - JPEG
formātā, bildes apjoms ne vairāk
kā 2Mb). IZ

4.
5.

Ieplāno
8.
koncerta
apmeklējumu uzstāsies
Andris Ērglis
un Ainars
Mielavs

Precizēts autobusu saraksts Zorģos papildina prasmes,
mācoties apgleznot zīdu
A: Anta Kļaveniece

Autobusu satiksmes
grafika un cenu izmaiņas
maršrutā Rīga-Bauska,
sākoties jaunajam gadam,
daudzus pasažierus
nepatīkami pārsteidza nebija īstas skaidrības ne
par autobusu atiešanas
laikiem, ne par biļešu
cenām.

Pašlaik situācija ir mainījusies - no 19. janvāra stājies
spēkā precizētais pasažieru pārvadātāja SIA «Blagovest Tur»
autobusu saraksts maršrutā Rīga-Bauska, informē uzņēmuma
personāla speciāliste Ginta Rublovska. Sarakstu pasažieri varēs
saņemt pie autobusu šoferiem,
drīzumā tiem vajadzētu parādīties arī pieturvietās, sola pārvadātājs.

A: Antra Ērgle

Skaistums glābs no krīzes,
tā pēc kārtējām
praktiskajām nodarbībām
Pastaru atpūtas bāzē
Labirinti smaidot vienojās
kursu
dalībnieces.
6.lpp.

Iecavas novada Zorģu bibliotekāres Ainas Ezergailes sarīkotajos kursos šoreiz Zālītes speciālās skolas pedagoģe Sigita
Lazberga mācīja apgleznot zīdu.
Dažās stundās ar S. Lazbergas un A. Ezergailes padomiem
katra no 15 dalībniecēm izgatavoja krāšņu zīda šalli.
2.lpp.
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Zorģos papildina prasmes, mācoties apgleznot zīdu
1.lpp.

Šalles tapa visdažādākajās
nokrāsās un stilos - ar klasiski
ieturētiem toņiem un ornamentiem, abstrakti daudzveidīgiem
foniem, teju dabiska izskata
augiem un daudzkrāsainiem
taureņiem.
Zorģu dāmas par grūtāko
posmu atzina zīda šalles uzspraušanu uz rāmīša, kad gaisīgais audums jānostiepj iespējami
stingri, taču nesabojājot, lai zīmējuma kontūras vilkšana un
krāsu uzklāšana veiktos labāk.
Nesen par Zorģu iemītnieci
kļuvusī Inita Livčāne zīdu apgleznot mēģināja pirmo reizi, ar krāšņo veikumu patīkami pārsteidzot
pati sevi un kursu kolēģes. Viņa
gan atzīst: «Lai to darītu pastāvīgi, vajag talantu, tomēr kā pa-

IZ

Zorģu
iedzīvotāja
Ieva Rasne
zīda
apgleznošanai
pieķērusies
pirmo
reizi,
atklājot tajā
lielisku
iespēju gan
papildināt
mājokļa
interjeru,
gan gatavot
unikālas
dāvanas.

pildu nodarbe ar ienākumu krīzes laikā šīs iemaņas var noderēt.» Bērnudārza audzinātāja,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskolas studente
Ieva Rasne nodarbībā līdz ar jaunu prasmi ieguvusi pozitīvas
emocijas. Viņa jauno māku plāno izmantot gan sava mājokļa
interjera papildināšanai, gan
oriģinālu dāvanu pagatavošnai.
Jau vēstīts, ka Zorģu bibliotēkā un Labirintos regulāri organizētajās nodarbībās ciemata
dažādu vecumu iemītnieki mācījušies veidot linaudekla gleznas,
dekorus ar salvetēm un guaša
krāsām, apguvuši saskarsmes
māku, pētījuši savas tiesības un
pienākumus attiecībās ar pašvaldību, bērni un jaunieši radošajās darbnīcās studējuši dabu
un lietišķās mākslas. IZ

F: Aina Ezergaile

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolā 22. janvārī paredzēta olimpiskā diena,
kurā piedalīsies 1. klašu skolēni
ar audzinātājām G. Tamašu,
E. Burcevu un A. Prihodjko.
10.-12. klašu skolēni apmeklēs koncertlekciju «Starp kino un koncertu» Pasaules kino
zelta izlases ietvaros.
6.-7. klašu meiteņu ansamblis kopā ar skolotāju D. Deņisovu piedalīsies rajona tautas
dziesmu sadziedāšanās konkursā «Lakstīgalas».
Dzimtmisas pamatskolas
skolēni ar jaunu sparu turpina
mācības pēc garā ziemas brīvlaika. Visi bija atpūtušies un
priecīgi par balto sniegu, aizsalušo dīķi, un, protams, arī par
mācībām. Skolēni katru brīvu
brīdi, starpbrīžos, pagarinātās
dienas grupas laikā un arī sporta stundās, centās baudīt ziemas priekus - slidošanu, slēpošanu. Savu sportisko veiklību
skolēni apliecināja sacensībās:
3.-5. klases audzēkņi tautas
bumbā, bet 7.-8. klases skolēni
dambretē.
Protams, netika aizmirsts
mācību darbs. Audzēkņi cītīgi
mācās, gatavojas mācību olimpiādēm. 12. janvārī pirmā mācību olimpiāde šajā gadā bija vācu valodas zinātājiem, kur no
Dzimtmisas pamatskolas piedalījās Maira Liepiņa, Elīna Mazule
un Agnese Purmale. 14. janvārī
mājturības mācību olimpiādē
piedalījās 9. klases skolēni Jolanta Allere un Edgars Alksnis.

Tāpat skolēni aktīvi piedalās
dažādos projektos. 8. klases komanda «Atiet, Zuzīt!» (R. Arājs,
Dz. Stuks, J. Šulcs, O. Stromals)
saņēma vērtīgas balvas un Atzinības rakstus CSDD rīkotajā
konkursā «Gribu būt mobils», un
9. klases komanda šajā pašā
konkursā saņēma Atzinības rakstus par piedalīšanos. Skola turpina piedalīties Swedbank, Latvijas Dabas fonda un papīrfabrikas «Līgatne» organizētajā makulatūras vākšanas akcijā, bet
5. klases, 8. klases un 9. klases
izglītojamie meklē atbildes uz otrās kārtas jautājumiem «Zaļākās
klases» konkursam. 7.-9. klašu
skolēni rakstīja esejas basketbola kluba «VEF Rīga» izsludinātajā
konkursā cīņā pret narkotikām
«Kāds vienmēr uzvar, un kāds
vienmēr zaudē. Narkotikas uzvar
vienmēr».
Skolēni turpina darboties kā
gidi, pavadot skolā iebraukušās
Latvijas apceļotāju grupas.
Dzimtmisas pamatskolā darbojas piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu obligātā sagatavošana
skolai. Tā nozīmē bērnu iesaisti
pirmsskolas izglītošanā, kas akcentē izzinošās darbības attīstību, kā arī personības emociju un
gribas sfēras attīstību aktīvajā
darbībā. Šeit bērniem tiek attīstītas runas, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un tēlotājdarbības prasmes. Bērni apgūst matemātiskos priekšstatus, attīstās
emocionāli un mācās saskarsmē
ar citiem bērniem un pieauguša-

jiem. Mums ir labi iekārtotas,
plašas telpas - mācību, rotaļu un
garderobe. Ir iespējas darboties
svaigā gaisā, jo pie skolas ir rotaļu laukums. Ziemā bērni slidinās pa ledu, brauc ar ragavām
pa skolas parku, kur pēta dzīvības norises dabā. Bērnus uz
skoliņu un no tās ved skolas
autobuss. Grupiņa darbojas no
pulksten 9:00 līdz 16:00. Skolā
bērni var paēst siltas pusdienas,
kā arī grupiņā ēdam launagu.
16. janvārī Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi uzstājās labdarības koncertā Bruknas muižā.

Šī jau ir kļuvusi par tradīciju, jo
arī pagājšgad pirmais koncerts
notika Bruknā. Koncertā uzstājās koris, koklētāju ansamblis
«Uguntiņa» (attēlā), kora klases
duets un trio, vijolnieku ansamblis un solisti: pianistes Sabīne Bogdanova un Raivita Lauciņa-Veinere, ģitārists Ritvars
Māsāns, vijolniece Madara Ērgle,
akordeoniste Katrīna Merca un
kora klases audzēkne Ieva
Zandere. Kopienas iedzīvotāji un
ciemiņi - koncerta klausītāji mūs
uzņēma ļoti atsaucīgi, aicinot
braukt ciemos atkal. IZ

F: Kristīne Circene
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Novada Domē
A: Beata Logina

Domes kārtējā sēde notika
20. janvārī.
Divi jautājumi sēdes darba
kārtībā attiecās uz SIA «Iecavas
siltums». Vispirms deputāti iepazinās ar kapitālsabiedrības
2008. gada pārskatu. No pagājušā gada ir mainīts pārskata periods, pieskaņojot to apkures sezonai, tā ka Dome varēja izkatīt
iesniegtos materiālus un uzklausīt grāmatvedes L. Salietes paskaidrojumus par laika periodu
no iepriekšējā gada 1. oktobra
līdz 30. septembrim.
Pēc tam deputāti pievērsās
A. Avota atklātajai vēstulei par
siltumenerģijas tarifa nepaaugstināšanu 2009. gadā. Par šo tēmu Domē saņemts arī iesniegums no Dartijas mikrorajona
daudzdzīvokļu māju vecākajiem
(11 paraksti), kurā lūgts nepaaugstināt maksu par siltumu,
pamatojoties uz iedzīvotāju maksātspējas krasu samazināšanos,
A. Avota vēstulē minētajiem faktiem un aprēķiniem, kā arī ņemot vērā citu LR siltumenerģijas
piegādātāju piemērotās atlaides
iedzīvotājiem.
A. Avota atklāto vēstuli (kurā
viņš iesaka Domei pieņemt lēmumu, lai SIA «Iecavas siltums»
no 2009. gada 1. janvāra nepaaugstinātu iedzīvotājiem maksu
par piegādāto siltumenerģiju, t.
i., maksa paliktu līdzšinējā apmērā - 53,97 Ls/MWh, ieskaitot
PVN 10%) un SIA «Iecavas siltums» skaidrojumu publicējām
9. janvāra «Iecavas Ziņās». Arī
Domes sēdē kapitālsabiedrības
vadība pauda noraidošu viedokli - ja tiktu pieņemts šāds lēmums, sekas būtu negatīvas.
Jau tāpat vērojama ieņēmumu
samazināšanās, debitoru parāds
krasi pieaug, norādīja L. Saliete ja septembra beigās uzskaitē bija
52 parādnieki, kuri nav norēķinājušies par trīs un vairāk mēnešiem, tad pašlaik tādu ir jau ap
150.
Domes priekšsēdētājs J. Pelsis klātesošos iepazīstināja ar
iekšējās auditores I. Eidukas sagatavoto skaidrojumu. Viņa
A. Avota ieteikumu analizējusi,
sadalot trijos atsevišķos jautājumos, kuriem arī atsevišķi meklējams risinājums.

Tarifs
Atbilstoši likumdošanai regulatora funkcija ir tarifu noteikšana. Siltumenerģijas tarifus nosaka latos un santīmos par me-

gavatstundu (Ls/MWh). Pašlaik
spēkā esošais tarifs (iedzīvotājiem 53,97 LVL ar PVN par megavatstundu) apstiprināts
2008. gada 24. septembrī Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomē.
Iedzīvotāju uzdevums ir paļauties uz publicētajiem skaitļiem un maksāt atbilstoši patērētajam siltuma daudzumam, nevis nodarboties ar izcenojuma
dalīšanu, lai no tā izņemtu 5%
un atkal pieliktu10%.
Tā kā līdz šim cita tarifa nav,
līdz ar to nav argumentu janvārī
prasīt no tarifa atšķirīgu maksu.
Siltumapgādes komersants varēja izmantot savas tiesības ierosināt tarifa pārskatīšanu, bet tas
nav izdarīts.
Matemātiski modelējot tarifa
aprēķinā pieejamo informāciju,
redzams, ka teorētiski janvārī
uzņēmumam iespējams realizēt
siltumu par regulatora apstiprinātā tarifa cenu un neciest zaudējumus, jo dabas gāzes cenas
samazinājums pilnībā kompensē
neiegūtos ieņēmumus.

Palīdzība iedzīvotājiem
Jāpalīdz ir tiem iedzīvotājiem,
kam ir grūti. Tieši tādam mērķim
ir paredzēti pašvaldības budžeta
līdzekļi, kas tiek novirzīti sociālajai palīdzībai. Dzīvokļa pabalsts
tiek piešķirts, lai saviem iedzīvotājiem atvieglotu maksājumu
nastu. 2008. gadā Iecavas novadā dzīvokļa pabalstu saņēmušas
179 mājsaimniecības, izlietoti
Ls 23 430; dzīvokļa pabalstu izmaksai 2009. gadā pašreiz jaunā
budžeta projektā tiek plānoti
Ls 40 000, t. i., ar 70% palielinājumu.
Ja izvirzās jautājums - vai
dotēt siltumražotāju (A. Avota
vēstulē apskatītais jautājums
par Ls 11 369 siltummezgliem)
vai par tādu pašu summu palielināt pabalstos izmaksājamo
summu, tad mērķtiecīgi ir naudu
novirzīt pabalstiem. Jo jebkura
dotētā summa, izkliedēta uz visiem patērētājiem, būs maz jūtama un nedos atspaidu tieši tai
iedzīvotāju grupai, kurai visvairāk nepieciešama.

Visu apkures sezonu
neņemt vērā PVN
izmaiņas un maksu
par siltumu atstāt
līdzšinējo
Nevar prasīt lai viens pats
«Iecavas siltums» glābj valsti un
tiek galā ar valdības «savārītajām
ziepēm».
Tarifus nosaka regulators,
bet tarifu pārskatīšanu ierosina

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs - siltumapgādes komersants (MK Noteikumu Nr. 281
«Sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs»
7. punkts). Pamatā lēmums par
tarifu maiņu vai nemainīšanu ir
«Iecavas siltuma» ziņā, kamēr izmaksu samazinājums vai palielinājums notiek 5% robežās.
Protams, Dome var prasīt kādu
pozīciju tarifā neiekļaut, bet tad
tā būs jādotē no pašvaldības budžeta.
Izmantojot tarifa aprēķina informāciju, var konstatēt, ka prasība visu sezonu nostrādāt ar tarifu 53,97 Ls/MWh, iekļaujot
tajā skaitā PVN 10%, teorētiski
komersantam rada neiegūtus
ieņēmumus Ls 22 101. Iespējams, ka tos var kompensēt ar
gāzes cenu samazinājumu un
atalgojuma samazinājumu, tas
jāparēķina pašam uzņēmumam.
Jāņem vērā, ka situācija pašlaik radikāli atšķiras no tās, kāda bija septembrī, kad apstiprināja siltumenerģijas tarifu:
- dabas gāzes cena novembrī,
decembrī un janvārī ir zemāka
nekā tarifā plānotā (plāns 286,1 Ls/m3; fakts XI un XII 281,1 Ls/m3, I 261,1 Ls/m3);
- valstī noteiktās taupības politikas ietvaros izdevumu ierobežošana attiecināma arī uz «Iecavas siltuma» izdevumiem atalgojumam. Tā ka ir pamats painteresēties, kādu ietekmi minētais
atstās uz siltumenerģijas pašizmaksu šajā sezonā.
Tika pārrunāta arī iespēja
pāriet uz progresīvāku metodiku
un ieviest divpakāpju tarifu,
kāds pagājušajā gadā apstipri-

nāts, piemēram, Bauskā un ļauj
elastīgāk regulēt norēķinus par
siltumenerģiju.
Pēc debatēm un visu pušu
uzklausīšanas, Dome, atklāti
balsojot, «par» – 10 (A. Avots,
S. Drozdovs, B. Gāga, A. Grundmanis, A. Grīnbergs, J. Krievs,
A. Mačeks, S. Mašiņenkovs,
J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone),
«pret» – nav, «atturas» - nav, nolēma uzdot SIA «Iecavas siltums»
sniegt informāciju:
1.1. par pasākumiem, kas
tiks veikti, lai samazinātu atalgojuma apjomu (saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja –
Domes priekšsēdētāja 29.12.2008. lēmumu);
1.2. par gāzes cenu ietekmi
uz tarifu 2008./2009.gada apkures gadā;
1.3. par iespējām samazināt
tarifu 2008./2009. gada apkures gadā.
Informācija jāiesniedz Domē
līdz 26. janvārim izskatīšanai Finanšu komitejā 27. janvārī. Savukārt Sociālajam dienestam
līdz 26. janvārim jāiesniedz Domē informācija par dzīvokļa pabalsta lieluma un pieejamības
pietiekamību, kā arī jāsagatavo
priekšlikumi, kuros virzienos
nepieciešams pilnveidot atbalstu
2009. gadā, lai arī tos izskatītu
Finanšu komitejas sēdē 27. janvārī.
* * *
Domes sēdē tika apstiprināts
Iecavas novada pašvaldības darba samaksas nolikums 2009. gadam, kā arī darba samaksa pašvaldības iestāžu darbiniekiem.
Par citiem lēmumiem rakstīsim nākamajā numurā. IZ

Melnās ziņas
- 15. janvārī ap plkst. 21:15
Zorģos, ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 48,4. km, 1959. gadā
dzimis vīrietis, vadot automašīnu Ford Transit, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.
Negadījumā cieta automašīnas
vadītājs, kurš ievietots Bauskas
pilsētas slimnīcā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 16. janvārī plkst. 07:55
Rīgas ielā, automašīna MAN, kuru vadīja 1967. gadā dzimis vīrietis, Lietuvas Republikas pilsonis,
apbraucot velosipēda vadītāju,
kura brauca tajā pašā virzienā,
aizķēra viņu ar labās puses
atpakaļskata spoguli. Velosipēda

vadītāja notikuma vietā mira.
Uzsākts kriminālprocess.
- 16. janvārī laika posmā no
plkst. 20:00 līdz 21:50 Skolas
ielā, atspiežot logu, iekļūts mājā,
no kuras nozagtas trīs medību
bises, gāzes pistole, portatīvais
dators, nauda, trīs mobilie telefoni, sudraba izstrādājumi, alkohols un pārtikas preces. Uzsākts
kriminālprocess.
- 19. janvārī laikā no plkst.
09:00 līdz 14:30 Dārza ielā no
mājas kāpņu telpas nozagts velosipēds «Boxter Eco». Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2009. gada 23. janvārī

«Iecavas Ziņas» turpina skatīt, kādas pašlaik ir Iecavas
ielas.
A: F: A. Kļaveniece, B. Logina

Ak, ielas, ieliņas...
Krasta iela ir kā tilts, kas
savieno tik dažādo Iecavu. Tās
vienā galā atrodas pati dzīvākā Rīgas iela, bet otrā - vēsturiskais un ainaviski skaistais
Iecavas parks. Vēstures elpa
jaušama, arī lūkojoties uz dažām Krasta ielas ēkām, te vēl ar
seno uzrakstu «Foto Bidegs» saglabājusies kādreiz slavenā fotogrāfa Teodora Bidega māja.
Krasta iela Iecavā nav no tām
klusākajām. Te, īpaši ielas sākumposmā līdz krustojumam ar
Puškina ielu, jaušama diezgan
aktīva gan automašīnu, gan gājēju plūsma. Arvien te iegriežas
pa kādam braucamajam, lai piestātu pie SIA «Florentina» mēbeļu, saimniecības preču un
būvmateriālu veikala vai iepretīm pie dziednieka Jāņa Vanaga
mājas. Bieži vien automašīnas
stāv abpus ielai. Tā kā gājēju celiņa ielas malās nav, viņi - skolēni, kuri mēro ceļu uz sākumskolu «Dartija»; māmiņas ar bērniem, kas dodas uz bērnudārzu
vai pastaigu parkā, Dartijas
mikrorajona iedzīvotāji, sporta
skolas audzēkņi un visi pārējie pārvietojas pa brauktuvi, lavierējot starp stāvošiem un arī
braucošiem auto.
Iezīmējot šo situāciju, jau
pirms kāda laika par to laikrakstam norādīja Anda Tauriņa:
«Krasta iela iedzīvotājiem ir īpaši
nelabvēlīga un jāteic - stipri bīstama. Tā kā šai ielai nav ietves,
gājējiem nav pa kurieni pārvietoties un viņi nokļūst dzīvībai
bīstamās situācijās, jo pārvieto-

4.

Krasta iela:
garums - 313 m
asfalta segums

jas pa ielas braucamo daļu.» Vēl
viņa piemin krustojumu ar Puškina ielu: «Krustojums ir neregulējams (ceļa zīmju tur nav), tāpēc
katrs autovadītājs to izbrauc atbilstoši savai ceļa noteikumu zināšanai vai nezināšanai un apdraud gājējus. Protams, pārvietojoties pa šo ielu vienu reizi un
to paveicot veiksmīgi, šādas pārdomas nerodas, bet, ejot pa šo
ielu gadiem, diendienā, gribētos,
lai tam pievērstu uzmanību kāda
atbildīga persona vēl pirms notikusi nelaime.»
Šķērsojot Puškina ielu, situācija kļūst daudz mierīgāka, jo šajā ielas posmā mašīnu plūsma ir
samazinājusies līdz minimumam. Tā kā, sākoties parka teritorijai, iela izbeidzas, te retumis
ar auto pārvietojas tikai Krasta
ielas privātmājās dzīvojošie.

Krasta ielā nav gājēju ietves, ielas nomalēs bieži vien stāv
automašīnas, tādēļ gājējiem nākas pārvietoties pa
brauktuvi.

Ziemā, kad māju
Krasta ielā 8
neaizsedz koku
lapotne,
garāmgājēju
skatam paveras
interesanti
arhitektūras
elementi.

Novērojumi liecina, ka, izbraucot Krasta un Puškina ielas
krustojumu, autovadītājiem ir atšķirīga izpratne par to, kā
to darīt pareizi. Varbūt ir vērts atcerēties, ka te darbojas tā
saucamais labās rokas princips. Ceļu satiksmes noteikumu
147. punkts nosaka: «Vienādas nozīmes ceļu krustojumā
transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš tā transportlīdzekļa
vadītājam, kas tuvojas no labās puses.»

Vērtējot
sakoptākās
sētas
Iecavā,
kā
labs
piemērs
minēts
īpašums
Krasta
ielā 1.

5.
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Ozolu iela:
garums - 702 m
asfalta segums
Ozolu iela ir atpazīstama ar
savu senatnīgo ozolu aleju. Aleja ir ne tikai ainavu harmonizējošs elements, bet arī vēsturiskā
mantojuma sastāvdaļa. To apzinoties, 2005. gadā ir izdoti Ministru kabineta noteikumi, kas
nosaka, ka Ozolu ielas aleja (un
arī Upes ielas aleja) ir aizsargājams dabas piemineklis.
Visticamāk, ka aleja stādīta
vēl grāfa Pālena laikos, vienlaicīgi ar parku, tātad pirms gadiem 120-130, prāto pašvaldības dārzkope Daina Rudzīte.
Aleja sākas pie parka un ved uz
vienu no kādreizējiem muižas
parka sargu namiņiem. Tālāk,
Dartijas vecajā centrā, atradusies muižas palīgsaimniecība,
tāpēc jādomā, ka caur aleju
braukts un iets arī turp.
Ja muižas laikā caur aleju
cilvēki gāja kājām vai brauca
zirga pajūgos, tad padomju
saimniecības laikā, līdz asfaltētās ielas izbūvei blakus alejai
pagājušā gadsimta 70. gados,
caur aleju braucis gan autotransports, gan traktortehnika,
bieži vien apskādējot kokus.

Negatīvu ietekmi uz ozoliem
atstājusi arī asfaltētās ielas izbūve un dažādo komunikācijas
tīklu izbūve uz bērnudārzu un
daudzdzīvokļu mājām, skaidro
D. Rudzīte. To gan nevar teikt
par pagājušajā gadā jaunizbūvēto gājēju celiņu, jo bruģis ir
elpojošs materiāls, tādēļ koku
saknēm tas netraucē.
Jaunais celiņš ne tikai rada
sakārtotas vides iespaidu, bet
noteikti ir arī iepriecinājis tos,
kas ikdienā mēro ceļu uz mājām vai bērnudārzu – nu lietus
vai atkušņa laikā vairs nav jālaipo starp dubļu lāmām. Dārzniece izsaka cerību, ka gājēju
celiņu nākotnē varētu pagarināt vismaz līdz Ābeļu ielai, jo tagad tas apraujas līdz ar bērnudārza teritoriju. IZ

Kādreizējais muižas parka sargu namiņš Ozolu ielas
tālākajā galā.

Pērn izbūvētais celiņš ne tikai labi iekļaujas vēsturiskajā
ainavā, bet ir arī krietni uzlabojis gājēju pārvietošanās
iespējas.

Gaida uzņēmēju viedokļus
par rīcības plāna projektu

Ozolu ielas vienā pusē atrodas pagājušā gadsimta 70. gados
saimniecības «Progress» celtās daudzdzīvokļu mājas un
mazdārziņi, otrā - sākumskola un pirmsskolas izglītības
iestāde «Dartija» un privātmājas. Reizē ar daudzdzīvokļu
māju celtniecību Ozolu iela mainījusi savu atrašanās vietu:
aleja tai kļuvusi par šauru, tādēļ jaunā, asfaltētā iela
izbūvēta alejai blakus.

Ekonomikas ministrija (EM)
ir izstrādājusi priekšlikumus
«Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas
programmas» rīcības plāna sadaļai «Ekonomikas konkurētspējas uzlabošana», piedāvājot
konkrētus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus un finanšu
instrumentus, kas būtiski sekmētu uzņēmēju darbību.
EM piedāvātais pasākumu
plāns iekļauj aizdevuma instrumentus, galvojuma instrumentus, riska kapitāla fondus, ES
struktūrfondu programmu un

apmaksas pārskatīšanu, eksporta veicināšanas pasākumus
un priekšlikumus pētniecības
atbalstam.
Pasākumu plāna projekts ir
publicēts internetā, EM mājas
lapā www.em.gov.lv . EM aicina
uzņēmējus paust savus priekšlikumus, viedokļus un komentārus par plāna projektu, tos
sūtot uz e-pasta adresi: pasts@
em.gov.lv. EM jau ir saņēmusi
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli, kurā
pausts atbalsts piedāvātajiem
valsts atbalsta pasākumiem. IZ
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Precizēts autobusu saraksts
1.lpp.

Jāatgādina, ka kopš jaunā
gada autobusu biļešu cenas
eksprešos un parastajos autobusos atšķiras. Piemēram,
braucot ar parasto autobusu,
biļete no Iecavas līdz Rīgai maksā Ls 1,50, līdz Ķekavai Ls 1,10, Dzimtmisai - Ls 0,80,
Dimzukalnam - Ls 0,70, Darti-

jai, Zorģiem - Ls 0,60, Šautleriem, Smēdēm, Ceļu meistaram Ls 0,70, Dāliņiem, Spiģiem Ls 0,80, Butkām, Codei, Bērziem
Ls 0,90, Bauskai - Ls 1,10.
Brauciens ekspresī izmaksās
dārgāk - no Iecavas līdz Rīgai,
Ķekavai, Dimzukalnam, Codei
vai Bauskai Ls 1,80.

SIA «Blagovest Tur»

* Apzīmējumi:
E - ekspresis (pietur Ķekavā, Iecavā un Codē);
E(D) - ekspresis (pietur Ķekavā, Iecavā, Codē un
Dimzukalnā)
Ex - bez pieturām;
P - parastais (pietur visās pieturvietās).

autobusu kustības saraksts

maršrutā Rīga-Iecava-Bauska

(no 19.janvāra)

maršrutā Bauska-Iecava-Rīga

Rīga

Iecava

Bauska

Kursē
(dienas)

*

Bauska Iecava

6:15
6:50
7:30
7:40
8:00
8:10
8:50
9:10
9:30
9:40
10:10
10:50
11:00
11:10
11:30
12:10
12:20
12:50
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:30
15:40
16:10
16:20
16:40
16:50
17:30
17:50
18:10
18:40
18:50
19:10
19:50
20:20
21:00
21:10
21:50
23:00

7:10
7:45
8:15
8:25
8:55
x
9:35
9:55
10:25
10:25
10:55
11:45
x
11:55
12:15
13:05
x
13:35
13:55
14:25
14:35
14:55
15:15
15:45
16:15
16:35
16:55
17:15
17:25
17:35
18:25
18:35
18:55
19:25
19:45
19:55
20:45
21:05
x
22:05
22:35
23:45

7:45
8:20
8:40
8:50
9:30
9:10
10:00
10:20
11:00
10:50
11:20
12:20
12:00
12:20
12:40
13:40
13:20
14:00
14:20
15:00
15:00
15:20
15:40
16:20
16:40
17:10
17:20
17:50
17:50
18:00
19:00
19:00
19:20
19:50
20:20
20:20
21:20
21:30
22:00
22:40
23:00
0:10

1-5
1-7
1-7
1-5
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
5
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7

P
P
E
E
P
Ex
E
E
P
E
E
P
Ex
E
E
P
Ex
E
E
P
E
E
E
P
E
P
E
P
E(D)
E
P
E
E(D)
E
P
E
P
E
Ex
P
P
P

4:30
5:00
5:40
6:00
6:10
6:30
7:00
7:20
7:40
8:20
8:50
9:00
9:20
9:40
10:20
10:30
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:40
13:50
14:20
14:30
15:00
15:20
15:30
15:40
16:00
16:20
16:50
17:00
17:20
18:00
18:30
19:20
19:40
20:20
21:30

5:00
5:30
6:02
6:22
6:40
6:52
7:22
7:42
8:10
8:42
x
9:30
9:42
10:02
10:50
x
11:22
11:42
12:10
12:22
12:42
13:02
13:30
14:02
14:20
14:50
x
15:22
x
15:52
16:10
16:25
16:42
17:12
17:30
17:42
18:30
18:52
19:50
x
20:42
21:52

Rīga

Kursē
(dienas)

*

6:00
6:30
6:50
7:10
7:40
7:40
8:10
8:30
9:10
9:30
9:50
10:30
10:30
10:50
11:50
11:30
12:10
12:30
13:10
13:10
13:30
13:50
14:30
14:50
15:20
15:50
15:30
16:10
16:20
16:40
17:10
17:10
17:30
18:00
18:30
18:30
19:30
19:40
20:50
20:40
21:30
22:40

1-5
1-7
1-7
1-5
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
5
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7

P
P
E(D)
E
P
E
E(D)
E(D)
P
E(D)
Ex
P
E
E
p
Ex
E
E
P
E
E
E
P
E
P
P
Ex
E
Ex
E
P
E
E
E
P
E
P
E
P
Ex
P
P
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IZ

Sporta namā

Sporta ziņas

Basketbola minispēles
17. janvārī Iecavā
Iecava/Vecumnieki - Talsi
1997. g. dz. 61:45 (E. Jašuks 22, G. Plukass 18)
1996. g. d. 71:30 (J. Pelēcis 23, T. Šķipars 14)
1998. g. dz. un jaunāki 32:37 (R. Mežsargs 10, K. Ozoliņš 7)
Iecava /Vecumnieki - Roja
1996. g. dz. 75:31 (J. Pelēcis 20, T. Šķipars 13)
1998. g. dz. un jaunāki 35:30 (A. Griška 9, R. Mežsargs 8)
18. janvārī Bauskā
Iecava/Vecumnieki - Kandava
1997. g. dz. 59:32 (G. Plukass 22, E. Jašuks 20)
1996. g. dz. 58:36 (J. Pelēcis 35)
Iecava/Vecumnieki - Bauska 2
1998. g. dz. un jaunāki 54:5 (A. Griška 10, K. Mors, R. Mežsargs,
K. Kreicšteins, D. Vidrins un H. Vītiņš pa 6)
Iecava/Vecumnieki - Bauska
1998. g. dz. un jaunāki 20:39 (K. Ozoliņš, R. Mežsargs un
E. Špīss pa 4)

Amatieru basketbola līgas (ABL) 17. janvāra spēlē
Linde N /Kuldīga pārspēja Dartiju ar rezultātu 102:93.
Šāds iznākums Iecavas vienību ierindo Rietumu grupas ceturtajā
vietā. Dartija uz Kuldīgu brauca bez galvenā trenera Voldemāra
Pāruma, komandu šoreiz vadīja spēlējošais treneris Aldis Beitiņš.
«Uz spēli devāmies kaujinieciskā noskaņojumā, bet pretinieks ātri
izvirzījās vadībā, jo realizēja astoņus trīspunktniekus pirmajā
ceturtdaļā Turpinājumā saņēmāmies un spējām «pievilkt» pat līdz
-6, bet visas cerības «noraka» pretinieku centrs, pret kuru mums
nebija argumentu, līdz ar to zaudējām cīņā par atlēcošajām
bumbām,» atzīst A. Beitiņš. Ja kuldīdznieki pie bumbas tika
55 reizes, tad iecavnieki tikai 24.
Mājinieki vadības grožus savās rokās noturēja visu spēles laiku.
Pēc pirmās ceturtdaļas viņi bija spējuši atrauties par
15 punktiem, pēc otrās rezultāta starpība saruka - 53:46, pēc
trešās ceturtdaļas Dartija atpalika par 13 punktiem un arī pēdējā
spēles daļā nespēja pietuvoties tuvāk par sešiem punktiem.
Gundars Brička - 26 punkti, 5 izcīnītas bumbas;
Mārcis Eglītis - 17 punkti, 3 pārtvertas bumbas;
Aldis Beitiņš - 11 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
Juris Ojāru - 10 punkti, 2 rezultatīvas piespēles;
Armīns Dīcis - 8 punkti;
Mārtiņš Ivanovs - 7 punkti, 6 izcīnītas bumbas;
Māris Gailums - 6 punkti;
Jānis Ivanovs - 4 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Jānis Saveļjevs - 3 punkti;
Aigars Indriķis - 1 punkts;
spēlēja arī Didzis Eglītis.
Tagad jāgaida atlikušo spēļu norise pārējās grupās, un orientējoši
februārī varētu sākties čempionāta otrais posms, kurā Dartija,
tāpat kā Rietumu grupas trešās vietas ieguvēji baušķenieki
Kvēle/BJSS, sacentīsies par ABL 9.-16. vietas sadalījumu.

Pēc Ziemassvētku un Jaunā gada pārtraukuma
19. janvārī Bauskā Iecavas veterānu basketbola
komanda izspēlēja pirmās kārtas atlikto spēli
ar turnīra līderkomandu - Bausku.
Spēle padevās ļoti spraiga, par to liecina rezultāts pa ceturtdaļām:
pēc pirmās 15:12, pēc otrās 26:22, pēc trešās 38:38.
Spēli iesāka A. Hauks, A. Mudurs, D. Buners, M. un J. Ozoliņi.
«Uzsākām labi, bet pretinieks mums ātri pielāgojās un prata
veiksmīgi izmantot savu augumu pārsvaru. Ceturtajā ceturtdaļā
pieļāvām pārāk daudz kļūdu vienkāršās situācijās, pieņēmām
sasteigtus un neveiksmīgus lēmumus uzbrukumu noslēgumiem.
Lai arī izmantojām visus savus spēlētāju resursus, arī V. Gailumu
un Dz. Zaumani, tomēr baušķenieki bija veiksmīgāki tieši
izšķirīgajos spēles brīžos,» atzīst M. Ozoliņš. Gala rezultāts Iecava Bauska 50:54. Ar 22 punktiem rezultatīvākais iecavniekiem bija
J. Ozoliņš, bet M. Ozoliņa kontā šoreiz 18 punktu.
Pēc divām dienām abām komandām bija jātiekas otrā riņķa spēlē.

11. janvārī aizritēja
Latvijas čempionāts
daudzcīņā C un B vecuma
grupai. Pieccīņā 4. vietu
izcīnīja Rūdolfs Tonigs.
17. un 18. janvārī čempionāta
B grupas sacensībās Rūdolfs
Tonigs ieguva 2. vietu 30 metru
un 2. vietu 300 metru skrējienā,
savukārt Emīls Sevastjānovs
izcīnīja 3. vietu trīssoļlēkšanā.
Viena apļa stafetes skrējienā
(4x160 m) Iecavas sporta skolas
komanda, kurā startēja Rūdolfs
Tonigs, Elvijs Šteins, Emīls
Sevastjānovs un Jānis Krauze,
ierindojās augstajā ceturtajā
vietā.

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

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.

Iecavas novada 14. atklātais čempionāts basketbolā
15. janvārī:
KLONDAIKA/JUMIS A - TITĀNS75:40
(I. Zemītis A. Kalniņš pa 17; J. Čagus 12)
GRĪNVALDE - DĀMĪTES
97:44
(G. Brička 35; A. Beņķe 15
PAGASTILIUS V.I.P. - OZO
53:49
(G. Meļņiks 20; M. Šteinbergs 17)
LINIVERSS - STELPE
40:75
(V. Šulcs 13; V. Aleksūns 26)
16. janvārī:
AKROPOLE - IESĀCĒJI/IG
(J. Kalējs19; N. Bergs 23)
TORPEDO - BALDONE
(E. Zommers 21; A. Krūmiņš 20)
DĀMĪTES - KLONDAIKA/JUMIS A
(A. Geka 14; A. Kalniņš 16)
PAGASTILIUS V.I.P. - STELPE
(G. Meļņiks 17; A. Jakuška 25)

42:62
61:48
47:81
63:60 (pagarinājumā)

20. janvārī:
TITĀNS - GRĪNVALDE
36:71
(M. Grundmanis 14; G. Brička 21)
OZO - AJ MOTORS
70:29
(M. Ozoliņš 26; E. Hermanis un A. Antons pa 12)
IESĀCĒJI/IG - OZOLU 15
55:64
(A. Beitiņš 21; M. Eglītis 23)
AKROPOLE - BALDONE
34:58
(M. Reders 14; A. Krūmiņš 19)

Pateicība
Esam ļoti pateicīgi Aldim un Aleksandram no SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» par palīdzību un operatīvo rīcību
ūdens apgādes atjaunošanā un skaitītāju nomaiņā Zālītē,
Dārza ielā 11.
9. un 10. dzīvokļa iemītnieki

Aizsaulē aizgājuši
Juris Vaitaitis (06.09.1967. - 15.01.2009.)
Ella Robeža (07.12.1940. - 16.01.2009.)
Bronislava Silkova (15.07.1920. - 17.01.2009.)
Ilgvars Kārlis Krūmiņš (12.03.1929. - 18.01.2009.)
Ainārs Penavs (26.09.1963. - 18.01.2009.)
Henriks Dzintars Rozevskis (06.11.1926. - 19.01.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
Pedagogs ar augstāko
pirmsskolas izglītību
pieskatīs Jūsu bērnus.
Pieņemam bērnus no 1 gada
līdz 5 gadu vecumam.
Ir organizēta neliela bērnu
attīstības grupa. Izremontētas
un iekārtotas telpas.
Ir privāta teritorija. Netālu no
Iecavas (Bauskas šoseja-A7).
Tel. 29898415.

Saskaņā ar Bauskas rajona Iecavas novada Domes 14.10.2008.
lēmumu (protokola Nr. 12; 7.1. p.) tiek uzsākta detālplānojuma
izstrādāšana nekustamajam īpašumam «Ābeļdārzi» (kadastra
Nr. 4064 010 3199) 1,55 ha kopplatībā.
Detālplānojuma darba uzdevumu apstiprinājis Iecavas novada
Domes priekšsēdētājs 2008. gada 14. oktobrī.
Saskaņā ar Iecavas novada teritorijas plānojumu laika posmam
līdz 2017. Gadam minētais zemes gabals atrodas savrupmāju
apbūves zonā.
Priekšlikumus un ieteikumus lūdzam iesniegt SIA «Projektsmāja» - «Zvaigznes», Cenu pagasts, Ozolnieku novads, Jelgavas
rajons, LV-3018. Detālplānojumu izstrādā SIA «Projekts-māja».
Informācija pa mob. tel. 26542202.

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli (42 m²)
Iecavas centrā. Ir vērtējums.
Tālr. 29785824.
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.

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

Izīrē : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 28203729.
garāžu kooperatīvā «Zemgale».
Ir pagrabs. Ls 30 mēnesī.
Tālr. 26550339.

Līdzjūtības
Dažādi : : :

Daudz darbiņu padarītu,
Daudz solīšu iztecētu,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
/L. t. dz./

Izsakām līdzjūtību ELLAS ROBEŽAS
tuviniekiem.

Iecavas pasta kolektīvs

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs.

Piedāvāju ārstniecisko,
segmentāro bērnu masāžu,
sniedzu konsultācijas
koriģējošajā vingrošanā
bērniem ar stājas problēmām.
Tālr. 28353966; 63941930.
Visu veidu veļasmašīnu
remontdarbi.
Tālr. 26544450.

/N. Dzirkale/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
no AINĀRA PENAVA atvadoties.
Bijušie klasesbiedri Iecavas vidusskolā
Ar zvaigžņu kluso gaismu aiziešu pie tevis,
bez skaņas iešu tavā tālā logā,
bez vārda iešu tavā mīļā mūžā,
bez pieskaršanās noskūpstīšu tevi.
Ar zvaigžņu kluso gaismu aiziešu pie tevis,
jo saules baltā
man jau ir par skaļu.
/O. Vācietis/

Dalām bēdu smagumu kopā ar Elīnu Penavu,
no tēva atvadoties.
Klases biedri un audzinātāja Dzmitmisā

Telpu remonts un jumtu darbi.
Tālr. 26060411.

8.

Kultūras namā
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.

12. februārī pl. 9:30
Liepājas teātra izrāde
«ANSĪTIS UN GRIETIŅA».
Biļetes cena - Ls 1.

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.

27. februārī pl.19:00
ANDRA ĒRGĻA koncerts.
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».
Biļešu cena - Ls 5; Ls 6;
Ls 7; Ls 8; iepriekšpārdošana
kultūras namā.
Paziņojums par publisko
iepirkumu
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos
uz iepirkumiem 2009. gadā:
1) naftas produktiem;
2) remontmateriāliem;
3) saimniecības precēm.
Kontakttālrunis - 29469185.

Kļūdas labojums. Iecavas novada sporta skola «Dartija»
atvainojas, ka aizvadītā gada labāko sportistu uzskaitījumā
(arī «Iecavas Ziņu» 16. janvāra numurā)
nepareizi minēts vieglatlēta Edgara Ērgļa vārds.
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