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Dzīvesvietu
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elektroniski
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Izmaiņas
Domes
maksas
pakalpojumu
izcenojumos

22. janvārī Iecavas vidusskolā notika «Olimpiskā diena» 1. klašu skolēniem.

2.lpp.

Basketbola 6.
čempionātā
beigušās
grupu spēles

Noslēgts līgums par
Šogad plāno
izdzīvošanas budžetu pašvaldības ceļu uzturēšanu
A: Beata Logina

Iecavas novada
pašvaldības budžeta
projekts 2009. gadam
tika izskatīts Finanšu
komitejas sēdē
27. janvārī.
Budžeta līdzekļu pieprasījums šim gadam ir Ls 6 332 972,
bet plānotie kopējie ieņēmumi Ls 4 289 096; tajā skaitā mērķ-

dotācija no valsts budžeta norādīta tikai astoņiem mēnešiem,
informē Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete.
Labvēlīgas kredītpolitikas gadījumā Ls 955 141 no plānotajiem budžeta izdevumiem varētu
tikt segti no saņemtajiem kredītiem. Tādējādi budžeta deficīts ir
Ls 197 261 - tā ir summa, par kuru jāsamazina pieprasītie pamatbudžeta izdevumi.
2.lpp.

A: Anta Kļaveniece

15. janvārī Iecavas novada
Dome, pamatojoties uz
atklāta konkursa
rezultātiem, ir noslēgusi
līgumu ar Valsts akciju
sabiedrības «Latvijas
autoceļu uzturētājs»
Bauskas ceļu rajonu
par pašvaldības ielu un
autoceļu uzturēšanu.

Līgums par darbu izpildi ir
noslēgts uz diviem gadiem vai
līdz tā kopējās summas Ls 423 500 (ar PVN) - apguvei.
Līgums paredz dažādu ceļa
uzturēšanas darbu izpildi: autoceļu uzturēšanu ziemā, attīrot
tos no sniega un mazinot slīdamību; tiltu un caurteku uzturēšanu; satiksmes organizāciju,
kur iekļauta ceļa zīmju un
brauktuves apzīmējumu atjaunošana.
6.lpp.

2009. gada 30. janvārī

2.

Pirmklasnieki iepazīst olimpisko garu
Kas ir Bauskas Olimpiskā
kustība? Tātad - kādu dienu
Bauskā tika pulcināti sportiski
jaunieši no visa Bauskas rajona.
Iecavu pārstāvēja trīs skolēni:
Agnese Zariņa, Madara Lindava
un Edgars Ērglis. Trīs dienas
jaunieši mitinājās Bauskas 1. vidusskolā, un Maruta Murovska
no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) mūs apmācīja, kā pareizi organizēt un vadīt šādas sacensības. Mācības bija pamats
vasaras olimpiādei, kas notiks
Bauskā. Jauniešiem vajadzēs
palīdzēt rīkot un vadīt šo olimpiādi.
1. klašu Olimpiskās dienas
organizēšana prasīja lielu darbu,
jo viss bija sīki jāsaplāno un jārūpējas, lai mazajiem nebūtu
garlaicīgi. Bet tas nav grūti, ja

A: Madara Lindava
F: Agnese Zariņa

1.lpp.

Pasākuma rīkotāji,
Bauskas Olimpiskā
kustība, aicināja
visus vidusskolas
pirmklasniekus
piedalīties jautrā un
aktīvā pasākumā.

Šogad plāno
izdzīvošanas
budžetu
1.lpp.

Dzīvesvietu var
deklarēt elektroniski
Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts informē,
ka sadarbībā ar Iekšlietu
ministrijas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi
ieviesis jaunu
e-pakalpojumu, kas
iedzīvotājiem nodrošina
iespēju elektroniski
deklarēt dzīvesvietu.
Lai deklarētu dzīvesvietu, nav
nepieciešams personīgi ierasties
pašvaldības iestādēs, e-pakalpojumu portālā http://www.latvija.lv/ var elektroniski deklarēt
savu, sava nepilngadīgā bērna,
aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.
Dzīvesvietas deklarācijas

elektroniskai iesniegšanai nepieciešams VAS «Latvijas pasts» izsniegtais drošs elektroniskais
paraksts. E-pakalpojums ir pieejams portālā http://www.latvija.lv/ sadaļā «E-pakalpojumi
portālā» «Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, būvniecība».
Kāda ir pašreizējā deklarētā
dzīvesvietas adrese un vai tā ir
aktuāla, iedzīvotāji var pārliecināties portālā http://www.latvija.lv/, izmantojot e-pakalpojumu «Mani vai manas pārstāvētās
personas dati Iedzīvotāju reģistrā», kas personai ļauj uzzināt to,
kādi dati par viņu reģistrēti
Iedzīvotāju reģistrā. Pakalpojums ir pieejams ar drošu elektronisko parakstu, kā arī Swedbank un Seb Banka internetbankas lietotājiem. IZ

Ņemot vērā finansiālo situāciju, komiteja nolēma virzīt apstiprināšanai tādu budžeta projektu, kurā pašvaldība budžeta
iestādēm un struktūrvienībām
garantē darbinieku atalgojumu,
nodokļu samaksu, komunālo
pakalpojumu maksājumus un
iestāžu uzturēšanas izdevumus.
Iespējas piešķirt nesadalītos līdzekļus iestāžu kapitālajiem izdevumiem un inventāra iegādei
Finanšu komiteja izvērtēs atsevišķi, budžeta izpildes gaitā.
3. februārī komiteja budžeta
projektu skatīs atkārtoti, bet jau
kopā ar iestāžu vadītājiem. Galīgajā variantā budžetu plānots
apstiprināt Domes sēdē 10. februārī. IZ

vien ir radoša doma, jautrs garastāvoklis un saliedēta komanda.
Pasākums sākās ar zvēresta
nodošanu un nelielu iesildīšanos, tā kļūstot par mazajiem
«olimpiešiem». Aktivitātēs tika
iesaistīta visa klase, piemēram,
virves vilkšanā, stafetē, lēkšanā
un bumbas mešanā. Netradicionāls sporta veids bija zīmēšana katram skolēnam bija jāuzzīmē
Olimpiskās dienas simbols. Šeit
nenotika sacensība par vietām
vai labākās klases titulu, galvenais bija draudzība. Mēs sakām
lielu paldies Iecavas vidusskolai
par atbalstu, M. Murovskai un
LOK par sagādātajām balvām.
Nākamreiz Olimpisko dienu rīkosim Bauskas 2.vidusskolā un
ceram, ka arī Iecavas vidusskolā
varēsim šādas spēles atkārtot. IZ

Deputātu
sēdes
februārī
Otrdien, 3. februārī,
plkst. 8.00 Izglītības,
kultūras un sporta
komitejas sēde
plkst. 8.30
Finanšu komitejas sēde

Otrdien, 10. februārī,
plkst. 8.30 Domes sēde

Otrdien, 17. februārī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde

Otrdien, 24. februārī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 15.00
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde

Melnās ziņas
- 24. janvārī plkst. 11:04
veikalā «Maxima» 1989. gadā dzimusi sieviete nozaga preces par
kopējo summu Ls 25,21 un centās tās iznest no veikala, par tām
nesamaksājot. Uzsākts kriminālprocess.
- Laikā no 23. janvāra plkst.
16:00 līdz 24. janvāra plkst.
19:00 DUS «Neste» automašīnai
Mercedes Benz ar piekabi no degvielas bākas nozagti apmēram

280 litri dīzeļdegvielas. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
- 24. janvārī ap plkst. 16:00
konstatēts, ka Iecavas stacijā kāda uzņēmuma teritorijā nogriezts, sagriezts gabalos un aizvests skaidu uztveršanas bunkurs Ls 900 vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

3.

2009. gada 30. janvārī

Novada Domē
Turpinām informēt par
Domes 20. janvāra
lēmumiem.
Par Iecavas mūzikas skolas
maksas pakalpojumiem
Ņemot vērā Kultūras ministrijas informāciju par samazināto mērķdotācijas apjomu
2009. gada janvārim un februārim, saskaņā ar 29.12.2008. Ministru kabineta rīkojumu Nr.
882 «Par fiskālās disciplīnas un
uzraudzības nodrošināšanas
pasākumiem», Iecavas mūzikas
skolas direktore A. Šteina lūdza
palielināt izcenojumu iestādes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Dome, atklāti balsojot, «par» 10 (A. Avots, S. Drozdovs, B.
Gāga, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks,
S. Mašiņenkovs, J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone), «pret» - nav, «atturas» - nav, nolēma, sākot ar
1. februāri, apstiprināt Iecavas
mūzikas skolas audzēkņu mācību maksu - astoņi lati mēnesī.
Līdz šim par 1.-9. klases audzēkņu muzikālo skološanu bija jāmaksā pieci lati mēnesī. Pedagogu finansējums ir ļoti bēdīgā
situācijā, atzina iestādes direktore, mācību maksa ir viens no
avotiem, kā palīdzēt skolas budžetam dzīvot.
Par autoceļu un ielu
uzturēšanas klasēm
Dome apstiprināja Iecavas
novada pašvaldības ielu un ceļu
sarakstus ar noteiktām ziemas
un vasaras sezonas uzturēšanas
klasēm 2009. gadā. Lēmuma
pielikumi ar sarakstiem būs pieejami internetā: www.iecava.lv
pašvaldības dokumentu sadaļā.
Par budžeta izpildi
2oo8. gadā
Vienbalsīgi tika apstiprināti
Iecavas novada Domes 2009. gada saistošie noteikumi Nr.1 «Par
Iecavas novada budžeta izpildi
2008. gadā». Pamatbudžeta
ieņēmumi, ieskaitot maksājumus par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
apstiprināti Ls 5 182 663 apmērā, izdevumi - Ls 5 645 114.
Saņemtā aizņēmuma summa Ls 463 500, atmaksāto aizņēmuma pamatsumma - Ls 79 749
un līdzdalība komersantu pašu
kapitālā - Ls 198 500. Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums
2008. gada 31. decembrī bija Ls
306 738. Speciālā budžeta (līdzekļi iezīmētiem mērķiem) ieņēmumi 2008. gadā apstiprināti
Ls 264 894, bet izdevumi Ls 249 113. IZ

Pamatojoties uz PVN likmes izmaiņām, Dome vienbalsīgi nolēma mainīt virkni maksas
pakalpojumu izcenojumu. Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 1. februāri.
Ar šī lēmuma stāšanos spēkā tiek atcelts Domes 13.05.2008. lēmums «Par Iecavas novada Domes
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem».
(Ls)

(līdz šim)

1 lapa

0.28

0.27

Dokumentu kopiju (krāsu) izgatavošana
uz A3 formāta lapas abām pusēm

1 lapa

0.56

0.54

Iecavas novada Domes ēkas 5. stāva zāles
noma pasākumiem, kas nav saistīti
ar Domes pastāvīgo funkciju realizāciju

1 stunda

5.14

5.00

Automašīnu bērnu sēdeklīšu noma

1 mēnesis

1.21

1.18

Fizisko personu tematisko sludinājumu
pārdod, pērk, aicina darbā, vēlas īrēt un
citu dažādu tematisku sludinājumu
ievietošana laikrakstā «Iecavas Ziņas»

2.42

2.36

Juridisko personu tematisko sludinājumu
pārdod, pērk, aicina darbā, vēlas īrēt un
citu dažādu tematisku sludinājumu
ievietošana laikrakstā «Iecavas Ziņas»

4.84

4.72

Tematisko sludinājumu vēlas strādāt
ievietošana laikrakstā «Iecavas Ziņas»

1.21

1.18

Dokumentu kopiju (krāsu) izgatavošana
uz A4 formāta lapas abām pusēm

Reklāmas laukuma izmantošana laikraksta
«Iecavas Ziņas» 1. lappusē

1 cm2

1.21

1.18

Reklāmas baneris (izmērs 180x70 px)
interneta portālā www.iecava.lv

1 mēnesis

36.30

35.40

Reklāmas baneris (izmērs 180x70 px)
interneta portālā www.iecava.lv

6 mēneši

196.02

191.16

Reklāmas baneris (izmērs 180x70 px)
interneta portālā www.iecava.lv

12 mēneši

348.48

339.84

Reklāmas kā teksta saites ievietošana
interneta portālā www.iecava.lv

1 mēnesis

18.15

17.70

Reklāmas kā teksta saites ievietošana
interneta portālā www.iecava.lv

6 mēneši

98.01

95.58

Reklāmas kā teksta saites ievietošana
interneta portālā www.iecava.lv

12 mēneši

174.24

169.92

Valodas apmācība (grupā no 6 līdz 8 cilvēkiem) 1h/cilv.

2.05

2.00

Valodas apmācība (grupā no 9 līdz 12 cilvēkiem) 1h/cilv.

1.54

1.50

Datorapmācība (grupā no 8 līdz 10 cilvēkiem)

1h/cilv.

1.54

1.50

Semināri (grupā no 10 līdz 15 cilvēkiem)

1h/cilv.

2.56

2.50

Semināri (grupā no 16 līdz 20 cilvēkiem)

1h/cilv.

2.05

2.00

Semināri (grupā no 21 līdz 25 cilvēkiem)

1h/cilv.

1.54

1.50

Laulības ceremonijas sarīkošana
Iecavas novada dzimtsarakstu nodaļā

18.15

17.70

Vārda, uzvārda, tautības maiņas lietas
noformēšana dzimtsarakstu nodaļā

4.40

4.30

0.51

0.50

Politiskās reklāmas laukuma izmantošana
laikrakstā «Iecavas Ziņas»

1 cm2

2009. gada 30. janvārī

4.

Starpkultūru dialogs - dažādība mūs vieno
A: Kristīne Karele
F: no ceļojuma albuma

Divas dāmas labākajos gados Kristīne Karele un Alma Spale laiku no 18. līdz 23. janvārim
pavadījām jaukā braucienā uz
Turciju. Lieliskā iespēja iepazīt
līdz šim neredzēto valsti un tās
iedzīvotājus mums radās,
pateicoties Valdai Lieknei,
kura bija uzrakstījusi
pieteikumu projekta
«Starpkultūru dialogs dažādība mūs vieno»
sagatavošanas vizītei
Eiropas Savienības
mūžizglītības programmas
Grundtvig apakšprogrammas
ietvaros.

Projekts
Kas tad īsti slēpjas zem šī
skaistā nosaukuma? Iecavas novada Domes pieaugušo izglītības
speciālistes Valdas Lieknes sākotnējā iecere bija šāda - cilvēki
projektā iesaistītajās valstīs tiekas, rīko kultūras pasākumus,
sarīkojumus, iespējams, darina
kādus rokdarbus, tos izstāda.
Projekta koordinatori to visu filmē, fotografē, apraksta, ievieto
kopīgā mājaslapā, apspriež, apmainās ar informāciju. Un tādējādi, uzzinot vairāk viens par
otru, bagātinās, kā arī saturīgi
pavada brīvo laiku. Vai šī projekta iecere īstenosies, vēl grūti
spriest, tas atkarīgs no līdzekļiem un atsaucības. Šī sagatavošanas vizīte bija tikai pats aizsākums. Tā kā citas projektā
iesaistītās valstis nebija saņēmušas finansējumu braucienam
uz Turciju, tad domu un ieceru
apmaiņa notika tikai mūsu Latvijas un viesmīlīgās Turcijas
pārstāvju - starpā.

Viesmīlīgie uzņēmēji
Par mūsu brauciena organizatoriskajām lietām, kā arī dienu
saturisko piepildījumu rūpes
laipni uzņēmās Kaiseri (Kayseri)
pilsētas industriālā tehnikuma
elektrības skolotājs Jilmazs (Yilmaz Metin Unal) kopā ar saviem
draugiem - datorprogrammu
speciālistu Šahsuvaru (Sahsuvar Erbas) un angļu valodas pasniedzēju Okanu (Okan Gokhan). Visi viņi - vīrieši labākajos
gados - bija ļoti pieklājīgi, viesmīlīgi, rūpīgi, ieinteresēti parādīt
un pastāstīt maksimāli daudz
par savu valsti.
Kā vecajos, labajos laikos
mums pa draugam bija atrasta
viesnīca, kurā vajadzēja maksāt

krietni mazāku summu, nekā
ierindas ceļotājiem, gājām neskaitāmās pieņemšanās pie oficiālām un mazāk oficiālām personām, apmeklējām vairākas
skolas, kultūras centrus, izstādes, vietējo ražojumu veikalus,
restorānus, kā arī braucām dažās ekskursijās.

Skolas
Mēs ar Almu smējām - diena
nebūs izdevusies, ja neapmeklēsim kaut vienu profesionāli tehnisko skolu. Bet tas ir saprotams, jo tieši šī sfēra mūsu jaunajiem turku draugiem ir «viņu
lauciņš». Merkez Endustri
Meslek Isesi bija mūsu pirmais
pieturas punkts. Skolā mācās
aptuveni 2000 skolēnu vecumā
no 15 līdz 19 gadiem, tur var apgūt visdažādākās profesijas, ir
atsevišķa programma vājdzirdīgajiem, ir arī pieaugušo apmācības grupas. Skola piedalās dažādos projektos.
Izcils viesmīlības paraugs bija skolas direktors, kas mums
veltīja trīs stundas, izprašņājot
par Latviju, stāstot par Turciju,
tās tradīcijām, pabarojot ar turku tradicionālajām picām un
airanu (sāļu kefīru), kā arī neskaitāmām tējām. Jā, tējas (no
nelielām glāzēm tulpes formā)
turki dzer daudz, ļoti daudz. Un
jebkur. Sākumā bijām pārsteigtas, kad pēc trīs stundu saviesīgas pļāpāšanas ar skolas direktoru, devāmies beidzot apskatīt
skolu un pavisam drīz «atdūrāmies» atkal vienā tējas dzeršanā
kādā skolas nodaļā. Vēlāk pie tā
pieradām un jau smejoties skaitījām izdzertās tējas glāzītes.
Citu dienu bijām meiteņu
profesionāli tehniskajā skolā,
kura vizuāli bija krietni gaišākās
krāsās, skaistāka, mājīgāka.
Skolas direktore bija sieviete, tāpat kā viņas laipnā vietniece, tādējādi apgāžot mītu, ka turku
sievietes tikai sēž mājās un rūpējas par bērniem. Šeit nogaršojām arī skolnieču gatavotu saldo
ēdienu, kas, turkiem raksturīgi,
bija ļoti, ļoti salds un eļļains.
Visjaukāko pieredzi guvām
kādā Kaiseri vispārizglītojošajā
skolā, kur vērojām angļu valodas
stundu 11.c klasē. Enerģisks
skolotājs ar kuplām ūsām visu
mācību stundu darbojās ar trīs
teikumu formu iemācīšanu saviem atsaucīgajiem skolēniem.
Jā, tādi viņi bija - gatavi skriet
pie tāfeles, ja skolotājs tikai paskatījās uz viņiem, nemitīgi līdzi
domājoši, aktīvi. Tiesa gan, tā kā
valodu viņi mācās tikai trešo ga-

Tirgotava Stambulas centrā.

Angļu valodas stundā.
du - no 9. klases, mūsu bērnu
vārdu krājums un valodas zināšanas vispār ir plašākas. Tāpat
šie skolēni nevar lepoties ar moderniem mācību līdzekļiem. Vēl
interesanti, ka bērniem jāiztur
konkurss, lai varētu mācīties šai
skolā. Skolotāji ar lepnumu
stāstīja, ka te mācoties paši spējīgākie un labākie.
Kad skolotājs bija ticis galā ar
trīs teikumu «malšanu», bija skolēnu kārta - viņiem tika dota
iespēja uzdot jautājumus mums,
latvietēm. Tie bira kā no pārpilnības raga: kas no Latvijas piedalīsies Eirovīzijā, kā jums patīk
Kaiseri, ko jūs domājat par turkiem, vai esat precējušās, ko darāt brīvajā laikā, kāda veida mūzika jums patīk utt. Jauks bija
puisis, kam skolotājs lūdza nedaudz padziedāt. Pēc neliela sa-

ņemšanās brīža un citu skolēnu
uzmundrinājumiem, puisis arī
laida vaļā sērīgu turku tautasdziesmu.
Visi skolēni Turcijā valkā formastērpus - pelēkus svārkus,
bikses, zilas vestes, jakas vai žaketes un baltus kreklus vai blūzes. Tie visur esot vienādi, vienīgi
privātskolas izvēloties sev citus
tērpus. Visās skolās zvans, kas
aicina uz un no stundām, ir Bēthovena «Elīzai» fragments. Un
neparastākais, šķiet, tas, ka turku skolās šī bija pirmā semestra
pēdējā nedēļa - līdz pat 9. februārim turku skolēniem ir brīvlaiks.
Kā zināms, Turcija ir musulmaņu valsts (kā vēsta Vikipēdija,
98% iedzīvotāju ir musulmaņi),
tāpēc viņiem ir bijusi tikai viena
vienīga brīvdiena gadu mijā.
5.lpp.
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Kultūras centrs

Ar lielu interesi apskatījām
vienu no trim mūsu Kultūras nama līdziniekiem - Kaiseri Kultūras centru. Tur, tāpat kā pie
mums, notiek dažādas nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem: balets, tautas dejas, koris, ģitārspēle u. c. Centra vadītāji ļoti lepojas ar nesen izremontēto, spoguļoto baleta mēģinājumu telpu, plašo izstāžu zāli,
kā arī divām zālēm - lielo un mazo, kurās notiek dažādi koncerti,
sapulces, izrādes. Ļoti priecājāmies, ka gleznošanas telpā satikām arī sievietes, kas divas dienas nedēļā nāk turp uz gleznošanas nodarbībām. Viņu skolotājs,
simpātisks večuks, mums stāstīja, ka te var sastapt gan mājsaimnieces, gan skolotājas, gan
biznesmenes un ka par mācībām
viņām nav jāmaksā.
Ja runājam par mākslu, tad
interesantu paraugdemonstrējumu vērojām mazā Kapadokijas
pilsētelē - kāda sieviete uz ūdens
virsmas, kurā iejaukti sveķi, izveidoja zīmējumu, ko pēc tam
novilka uz papīra. «Turkish magic,» tā viņa priecīgi noteica, skatoties mūsu pārsteigumā ieplestajās acīs.

Turcietes glezno Kaiseri Kultūras centrā.

Turku sadzīve

Muzeji, izstādes,
ekskursijas
Pabijām vairākās arheoloģisko izrakumu tipa izstādēs, kas
ne ar ko īpaši neizceļas, ja salīdzinām ar Latviju. Varbūt vienīgi
ar to, ka gandrīz visur mums tika
izrādīta īpaša labvēlība, īpaša
uzmanība. Šķiet, Kaiseri nav ārzemju apmeklētāju lutināta pilsēta, tāpēc mums vērās arī tajā
dienā nestrādājošu muzeju
ieejas durvis, pie tam par apmeklējumu neprasot ne kuruša
(turku sīknauda).
Bijām arī neparastākā vietā Kaiseri pilsētas muzejā, kur visu
informāciju klausījāmies austiņās un vērojām skaisti nofilmētu
neskaitāmos, pēc tēmām izvietotos ekrānos.
Tomēr visjaukākā ekskursija
bija uz slavenajām Kapadokijas
klintīm, kas atrodas aptuveni
100 km attālumā no Kaiseri pilsētas. Pamielojām acis ar elpu
aizraujošiem skatiem, pakāpelējām pa burvīgajām klintīm, padarbojāmies vietējā podnieka
darbnīcā.
Bijām arī Stambulā, par kuru
daudz un smalki varat lasīt
iepriekšējo Iecavas «Turcijā
braucēju» aprakstā. Ļoti patika,
ja vien ne vājprātīgi uzmācīgie
tirgoņi uz ielām, kuru sauklis,
pat diezgan atklāti izteikts, ir:
«How can I take your money?»
(Kā es varētu dabūt tavu naudu?).

Turku ēdieni
Mūsu laipnie turki rūpējās

tikums (neko lielāku par Iecavas
sporta svētkiem nespēju iedomāties).
Turcijas vidienei raksturīgi
esot dažādi miltu ēdieni, mēs
garšojām picas (Kiymali Pide) ar
liellopu gaļu, kas jāēd kopā ar
pētersīļu kušķiem un krietni apslacītas ar citronu, kā arī vietējo
Manti - mazus, mazītiņus pelmenīšus, kas pārlieti ar jogurta
mērci un garšvielām. Īstā Manti
pelmenīši ir tik mazi, ka vienā
ēdamkarotē saiet veseli 40! Mēs
saskaitījām 12. Vēl garšīga bija
Yayla Corbasi - jogurta zupa ar
rīsiem, olu un dažādām garšvielām. Vēl bija Baklava - turku saldā maize - un Ayran, ko jau pieminēju, - garšīgais kefīriņš. Bez
uzmanības nevar atstāt Leblebi Turcijā populāros auna zirņus,
kurus, dažādi sagatavotus, atvedām pagaršot mājiniekiem,
draugiem un radiem, kā arī zīdkoka ogas, kam arī nav ne vainas.

«Turkish magic»...

Pusdienojam restorānā, kas veidots alā.
par to, lai mēs katru dienu nogaršotu kaut ko no vietējās virtuves. Jau stāstīju par neskaitāmajām melnajām tējām, vairākkārt garšojām arī stipro, īpašā
veidā pagatavoto turku kafiju,

pirms kuras baudīšanas jāizdzer
glāze ūdens. Pēc tam tās biezumos var zīlēt - piemēram, mani
vasarā gaidot liels ceļojums, savukārt pavisam drīz, pēc dažiem
mēnešiem - liels sportisks no-

Mūsu draugus izprašņājām
par to, kā viņi dzīvo ikdienā. Visi
trīs turki, ar kuriem tuvāk iepazināmies, ir precējušies, vienam
ir trīs dēli (kas esot vidējais bērnu skaits Turcijā), otram viens
puika, bet trešais tikai nesen
precējies un vēl «lidinās rozā mākoņos». Visu sievas strādā, ikdienā nevalkā musulmaņiem raksturīgos lakatus (jo pašas to
vienkārši nevēloties), rūpējas
par māju, vīru un bērniem. Viņi
visi dzīvo jaunās daudzdzīvokļu
mājās, kur dzīvokļa kvadratūra
ir ļoti liela - 170-200 kvadrātmetri. Jilmazs pelna aptuveni 1400
turku liras (ap 700 eiro) mēnesī
plus vēl 300-400 liras par mācību stundām tajos mēnešos, kad
notiek mācības. Viņa sieva, medmāsa, pelnot mazāk, aptuveni
1100 liras. Jilmazam ir arī kredīts uz septiņiem gadiem par
dzīvokli, kuru viņš nopircis par
60 tūkstošiem eiro. Pēdējā laikā
esot ļoti kāpusi cena dabasgāzei,
ar ko tiek apsildīti dzīvokļi (jāpiebilst, ka Kaiseri temperatūra
šai gadalaikā bija aptuveni tāda
pati kā Latvijā). Pie visām mājām
piestiprinātas saules bateriju
plātnes, kas kalpojot ūdens uzsildīšanai.
Par ēdiena gatavošanu parasti ģimenē rūpējoties sieva, arī
par milzīgā dzīvokļa tīrīšanu,
bet, kā teica Jilmazs, «viņš ar dēliem viņai arī palīdzot, piemēram, kādreiz pagatavojot kaut ko
garšīgu». Neviens no mūsu iepazītajiem turkiem, kā jau kārtīgs
musulmanis, nelieto alkoholu,
cūkgaļu un neatļaujoties ārpuslaulības sakarus. Savādāk viņiem «plāni klāšoties» nākamajā
dzīvē.
Balsojiet par Turciju Eirovīzijā! Mēs to turkiem apsolījām! IZ
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Noslēgts līgums par
pašvaldības ceļu uzturēšanu
1.lpp.

Tāpat līgumā paredzēta ceļu
seguma uzturēšana un kopšana, kur iekļauta gan bedrīšu aizpildīšana uz asfaltbetona,
grants un šķembu ceļiem, gan
sāngrāvju tīrīšana, nomaļu profilēšana, krūmu atvašu un zāles
pļaušana, kā arī citi darbi.
Plānoto darbu izmaksas (bez
PVN) ir fiksētas līguma pielikumā. Piemēram, autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega
platumā līdz sešiem metriem ar
vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu darbu pasūtītājam - novada
Domei - izmaksās Ls 21,48 par
vienu kilometru; tilta margu bojāto posmu nomaiņa - Ls 38,24
par vienu metru; bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu,
izmantojot pilno tehnoloģiju Ls 13,28 par vienu kvadrātmetru; mehanizēta zāles pļaušana Ls 3,71 par vienu pārgājiena kilometru; grants, šķembu ceļa
klātnes planēšana - Ls 25,63 par
vienu kilometru.
Pašvaldības apsaimniekošanā esošo ceļu kopgarums ir 220
kilometru. To uzturēšanas darbi
tiek veikti par valsts mērķdotācijas līdzekļiem. 2007. gadā Iecavas novada pašvaldības ceļu uzturēšanai piešķirtā valsts mērķdotācija bija Ls 194 056,

2008. gadā - Ls 242 158. Redzams, ka iepriekš katru gadu
mērķdotācijas apmērs pieauga,
taču paveikto darbu apjoms ne,
jo pieaugumu noēda darbu un
materiālu nemitīgais sadārdzinājums.
Šogad pašvaldības ceļu uzturēšanai paredzētais finansējuma apjoms salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir sarucis aptuveni
uz pusi, tie ir Ls 123 884. Tas nozīmē, ka tiks veikti tikai nepieciešamākie darbi, uzsver Domes
izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs. Ziemas periodā tā būs
brauktuvju tīrīšana no sniega,
pavasarī - bedrīšu aizpildīšana
uz asfaltbetona ceļiem un iesēdumu likvidēšana uz grants,
šķembu ceļiem. Visticamāk, ka
nāksies atteikties no grants,
šķembu ceļu greiderējamās kārtas atjaunošanas, kas tik cerīgi
tika uzsākta iepriekšējos divos
gados, arī no iecerētajiem ielu
asfaltēšanas darbiem.
M. Veinbergs aicina ikvienu
braucēju, bet jo īpaši smagā
autotransporta un traktortehnikas lietotājus, saudzīgi izturēties
pret grants, šķembu ceļiem un
tīšām tos neizdangāt. Ja tomēr
tas noticis, tad arī pašiem parūpēties par sabojātā ceļa uzlabošanu, jo pašvaldībai līdzekļu visam nepietiks. IZ

Lai tuvinātu pircēju un ražotāju,
izveidota interneta vietne
Ja meklējat ēšanai
piemērotus lauku pārtikas
produktus vai vēlaties tos
pārdot, izvietojiet informāciju
www.zemnieks.info, aicina
Egija Stapkēviča, Bauskas
rajona lauku partnerības
koordinatore.
Portālā ir informācija par
lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem dažādos Latvijas rajonos, un, izmantojot to, potenciālais pircējs var izvēlēties sev
piemērotāko augļu, dārzeņu, gaļas, piena, tā produktu u. c. labumu ražotāju, sazināties ar viņu un pasūtīt nepieciešamo produkciju.

jumiem, savukārt iedzīvotāji popularizēt šādu pārtikas iegādes veidu, lai tādējādi atbalstītu
vietējos ražotājus. IZ

6.

F: Beata Logina

Kurš augstāk? Novada basketbola čempionātā noskaidrotas
komandas, kas pēc grupu spēlēm turpinās cīņu par 1.-6. vietu.
Otrās grupas svarīgā mačā 27. janvārī Baldone (gaišajos kreklos)
piekāpās Iesācēji/IG komandai (ar bumbu Kaspars Buls) un būs
starp tām vienībām, kuras savā starpā sadalīs 7.-14. vietu.
Par 1.-6. vietu spēlēs:
Pagastilius VIP, Ozo, Ozolu
15, Iesācēji/IG, Klondaika/Jumis A un Grīnvalde.
Par 7.-14. vietu spēlēs:
Stelpe, Liniverss, AJ Motors,
Torpedo, Baldone, Akropole,
Titāns un Dāmītes.

Pēc grupu spēlēm
rezultatīvakie punktu guvēji:
1. M. Eglītis - 97 p.
(Ozolu 15)
2. J. Ivanovs - 84 p.
(Pagastilius VIP)
3. A. Beitiņš - 81 p.
(Iesācēji/IG)
4. G. Brička - 80 p.
(Grīnvalde)

Sporta namā
Novada čempionāts basketbolā

5. A. Jakuška - 76 p.
(Stelpe)

Novada čempionāts basketbolā

Ceturtdien, 29. janvārī:

Ceturtdien, 12. februārī:

20.00 STELPE - DĀMĪTES
20.50 LINIVERSS - TITĀNS
21.40 AJ MOTORS - AKROPOLE

20.00 STELPE - AKRPOLE
20.50 LINIVERSS - TORPEDO
21.40 AJ MOTORS - BALDONE

Piektdien, 30. janvārī:

Otrdien, 17. februārī:

19.30 PAGASTILIUS V.I.P. GRĪNVALDE
20.20 OZO - KLONDAIKA/JUMIS

20.00 KLONDAIKA/JUMIS A PAGASTILIUS VIP
20.50 IESĀCĒJI/IG - OZO
21.30 DĀMĪTES - TORPEDO

Otrdien, 3. februārī:

Sporta namā
Jaunatnes basketbola
līga (2.divīzija)
1. februārī pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki : Limbaži
Iecavas novada
vieglatlētikas sacensību
2. posms C grupai
4. februārī pl. 14:30

Daudzi ražotāji piedāvā arī
pasūtījumu piegādi.

Amatieru basketbola
līga

Arī zemnieki tiek aicināti minētajā vietnē ievietot informāciju
par sevi un piedāvātajiem ražo-

9. februārī pl. 20:30
Dartija : Saulkrasti

19.00 OZO - OZOLU 15
19.50 PAGASTILIUS VIP IESĀCĒJI/IG
20.40 BALDONE - TITĀNS
21.30 LINIVERSS - DĀMĪTES

Piektdien, 20. februārī:
20.00 GRĪNVALDE - IESĀCĒJI/IG
20.50 KLONDAIKA/JUMIS OZOLU 15

Otrdien, 24. februārī:
Ceturtdien, 5. februārī:
19.00 AJ MOTORS - DĀMĪTES
19.50 BALDONE - LINIVERSS
20.40 TORPEDO - STELPE
21.30 AKROPOLE - TITĀNS

Otrdien, 10. februārī:
19.00 IESĀCĒJI/IG KLONDAIKA/JUMIS A
19.50 OZO - GRĪNVALDE
20.40 OZOLU 15 PAGASTILIUS VIP

20.00 BALDONE - DĀMĪTES
20.50 TORPEDO - AJ MOTORS
21.40 TITĀNS - STELPE

Otrdien, 3. martā:
20.00 STELPE - BALDONE
20.50 DĀMĪTES - AKROPOLE
21.40 TITĀNS - TORPEDO

Ceturtdien, 5. martā:
20.00 Spēle par 3. vietu
20.50 Spēle par 1. vietu
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Sporta ziņas

21. janvārī ar Bauskas un Iecavas komandas spēli atsākās
Bauskas rajona veterānu basketbola turnīra otrais aplis
(pavisam jāizspēlē trīs apļi).
Šoreiz iecavnieki ieradās tikai sešu spēlētāju sastāvā, un tas
raisīja nelielas bažas. Spēli iesāka V. Gailums, D. Buners,
A. Mudurs, J. un M. Ozoliņi.
«Sākums, pretēji iepriekšējai (19. janvāra) spēlei, nepadevās, un
iecavnieki nokļuva iedzinēju lomā. Kaut arī mainījām sastāva
virknējumu, iesaistot arī Dz. Zaumani, tomēr spēle uzbrukumā
negāja. Pēc divām spēles ceturtdaļām jau likās pavisam kritiski 19:27 par labu Bauskai. Pārtraukumā ar komandas biedriem
pārrunājām, ko vajadzētu darīt, lai spēle uzbrukumā uzlabotos.
Trešajā ceturtdaļā izdevās spēlē radīt pavērsienu un izlīdzināt
rezultātu uz tablo. Beidzot tikām pie brīviem metieniem un tos arī
realizējām,» informē M. Ozoliņš.
Ceturtajā daļā padevās veiksmīga tālmetienu sērija - vispirms
divreiz J. Ozoliņš, bet tad arī A. Mudurs iemeta «trejačus», un
iecavnieki izvirzījās vadībā ar astoņu punktu pārsvaru. Pēdējās
trīs minūtes bija ļoti saspringtas, un laukumā pat izraisījās neliels
incidents, tiesa līdz dūru izvicināšanai gan nenonāca, un
iecavnieki svinēja grūtu un svarīgu uzvaru - 44:39.
Šajā mazrezultatīvajā spēlē J. Ozoliņš guva 16 punktus, bet
M. Ozoliņš un A. Mudurs attiecīgi 14 un 9 punktus.
Situācija turnīra tabulā: (uzvaras zaudējumi)
1. Iecava
5-1
2. Bauska
5-1
3. Ceraukste
3-3
4. Dāmas (raj. izlase) 3-3
5. Gailīši
2-4
6. Īslīce
izstājās
Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs Kuldīgā 24. un
25. janvārī sacentās C vecuma grupas sportisti,
informē trenere Baiba Gāga.
No iecavniecēm labāk veicās 1997.gadā dzimušajām meitenēm
Alisei Plucei un Karīnai Tarandai, kas 24 dalībnieku konkurencē
iekļuva pirmajā finālā un izcīnīja attiecīgi sesto un septīto vietu.
1996. gadā dzimušās tenisistes Sintija Januševiča un Lāsma
Mežaka spēlēja otrajā finālā, kur ierindojās attiecīgi 12. un
13. vietā.
Jaunatnes basketbola līgas 2.divīzijas spēle 25. janvārī
notika Rīgā.
Arkādija - Iecava/Vecumnieki
1994. g. dz. 84:56 (L. Jaunzems 18; E. Šteins 13)

Iecavas novada 14. atklātais basketbola čempionāts:
22. janvārī:
63:58
KLONDAIKA/JUMIS A - GRĪNVALDE
(A. Kalniņš 20, G. Brička 24)
36:68
DĀMĪTES - TITĀNS
(L. Rimševica 16, G. Naļivaika 16)
60:40
OZO - LINIVERSS
(U. Krēgers 16, E. Valdrājs 12)
23. janvārī:
OZOLU 15 - AKROPOLE
(M. Eglītis 30; J. Kalējs 16)
IESĀCĒJI/IG - TORPEDO
(A. Dīcis 25; A. Indriķis 12)
STELPE - OZO
(A. Jakuška 17; R. Vēzītis 20)
AJ MOTORS - LINIVERSS
(S. Priede 10; V. Šulcs 22)
27. janvārī:
BALDONE - IESĀCĒJI/IG
(A. Kramiņš 20; A. Beitiņš 23)
OZOLU 15 - TORPEDO
(M. Eglītis 29; M. Ivanovs 17)
AJ MOTORS - PAGASTILIUS V.I.P.
(J. Ivanovs 26; V. Pelšs)

88:27
70:47

Trešdien, 21. janvārī, sporta namā «Dartija» norisinājās
Iecavas novada sporta skolas vieglatlētikas sacensību 2.
posms D grupai (1998.g. dzim. un jaunāki).
Tā kā sacensības ir atklātas, tajās piedalījās ne tikai Iecavas
novada jaunie sportisti, bet arī Rīgas 3. sporta skolas pārstāvji
septiņas meitenes un viens zēns.
Meitenes
30 metru skrējiens
1. vieta Anna Astošonoka (Rīga)
2. vieta - Simona Vītoliņa
3. vieta Lība Marija Madžule
30 metru barjerskrējiens
1. vieta Simona Vītoliņa
2. vieta Annija Liepiņa
3. vieta Jeļena Alfjorova
Augstlēkšana
1. vieta Annija Liepiņa
2. vieta - Simona Vītoliņa
3. vieta Samanta Ilguma
Lodes grūšana
1. vieta Jeļena Alfjorova
2. vieta Lāsma Bugovecka
3. vieta Renāte Gorbunova (Rīga)
400 metru skrējiens
1. vieta Lība Marija Madžule
2. vieta - Simona Vītoliņa
3. vieta Anna Astošonoka (Rīga)
Kopvērtējums pēc abiem sacensību posmiem (punkti):
1. vieta - Simona Vītoliņa (23)
2. vieta Annija Liepiņa (27)
3. vieta Jeļena Alfjorova (31)
4. vieta Samanta Ilguma (63,5)
5. vieta Lība Marija Madžule (67,5)
6. vieta Lāsma Bugovecka (68,5)
(pavisam sacensību 2. posmā piedalījās 24 meitenes)
Zēni
30 metru skrējiens
1. vieta Daniels Fjodorovs
2. vieta Mareks Kosijs
3. vieta Artūrs Liepiņš
30 metru barjerskrējiens
1. vieta Daniels Fjodorovs
2. vieta Mareks Kosijs
3. vieta Artūrs Liepiņš
Augstlēkšana
1. vieta Artūrs Liepiņš
2. vieta Mārtiņš Robežnieks
3. vieta Mareks Kosijs
Lodes grūšana
1. vieta Kristaps Anspoks
2. vieta Kārlis Edvards Ozoliņš
3. vieta Artūrs Liepiņš
400 metru skrējiens
1. vieta Artūrs Liepiņš
2. vieta Mareks Kosijs
3. vieta Reinis Āboliņš
Trešdien, 4. februārī, uz sacensību kopvērtējuma apbalvošanu
aicināti ierasties D grupas pirmo trīs vietu ieguvēji:
1. vieta Mareks Kosijs (43 punkti)
2. vieta Daniels Fjodorovs (54 punkti)
3. vieta Kārlis Edvards Ozoliņš (66 punkti)
Veiksmīgākās dalībnieces meiteņu grupā apbalvojumus saņēma
jau 21. janvārī.

55:72
31:75

50:61
69:36
76:17

23. un 24. janvārī Rīgas atklātajās meistarsacīkstēs spēkiem
mērojās B vecuma grupas vieglatlēti. Rūdolfs Tonigs ieguva otro
vietu 200 m un trešo vietu 60 m skrējienā. Emīls Sevastjanovs
sasniedza trešo labāko rezultātu tāllēkšanas sektorā.
25. janvārī galvaspilsētā risinājās Latvijas čempionāta
sacensības C vecuma grupai.
Tajās iecavnieki netika laureātu godā, taču tuvu tam gan.
Piekto vietu lodes grūšanā izcīnīja Rūdolfs Štāls, bet augstlēkšanā
Jūlija Zamarina. Anna Bugovecka augstlēkšanā bija sestā labākā,
savukārt Jana Zamarina uzrādīja astoto ātrāko rezultātu 60 m
sprintā. IZ

2009. gada 30. janvārī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli (42 m²)
Iecavas centrā. Ir vērtējums.
Tālr. 29785824.

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS
Nodarbību
grafiks: Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

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.

Jaunums! ZUMBA ir latīņamerikāņu un citu nacionālo deju kombinācija, kas balstīta dinamiskā, aizraujošā un efektīvā fitnesa sistēmā. Tā
sevī iekļauj aerobikas/fitnesa kombinācijas, kas kopā ar ātriem un lēniem
deju ritmiem tonizē un uzlabo ķermeni.
Bezmaksas prezentācijnodarbība - piektdien, 6. februārī, pulksten
19.30 (vēlams iepriekš pieteikties), vada trenere Dace (Zumbas
nodarbību vadīšanas sertifikātu ieguvusi, mācoties šo sistēmu Londonā).

Izīrē : : :
garāžu Skolas ielā 1.
Tālr. 29472051.
labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Iecavā.
Tālr. 28283483.
istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

APAVI, APĢĒRBI,
GULTAS VEĻA.

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 28203729.

Maziem un lieliem,
arī zīdaiņiem.
Veikala «Cento» ēkas
2.stāvā.

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29418809.

8.

Kultūras namā
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.darba dienās
no plkst. 10 līdz 18.

11. aprīlī pl.19:00
Daugavpils kora koncerts
Ata Auzāna vadībā.

Visi laipni gaidīti!

Dažādi : : :
Telpu remonts un jumtu darbi.
Tālr. 26060411.

Līdzjūtība
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.

/Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību Marijai, māsu mūžībā
pavadot.
Kaimiņi Ozolu ielā 1

Aizsaulē aizgājuši
Stefanija Lukjanska (21.12.1927. - 22.01.2009.)

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

Līdz 2. februārim iesūti fotogrāfijas

Jeļena Kopeika (28.11.1928. - 23.01.2009.)

konkursam «Ekstrēmā ziema»!

Rita Šmithene (08.01.1939. - 25.01.2009.)

(info@iecava.lv; avize@iecava.lv;
IZ redakcija, Skolas ielā 4, Iecavā)

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.
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