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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Drīzumā darbu
uzsāks
biogāzes un
koģenerācijas
stacija

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Akordeonistu
ansamblim 3.
bronza

Uzņēmumu SIA «Agro Iecava» Armands Broks
(attēlā) kopā ar biznesa partneriem
Nilu Aleksu (SIA «Zeltezeri») un
Guntaru Paškeviču dibinājuši tieši Iecavas
koģenerācijas stacijas projektam. Paralēli
viņi darbojas vēl citos projektos, piemēram,
Elejas novada Sesavas pagastā būvē 1 KW
koģenerācijas staciju. A. Brokam pieder arī
95% kreditēšanas uzņēmuma
SIA «Open Credit».

A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas pievārtē, īpašuma
«Latvall-Jaunlūči»
9,7 hektāru platībā,
norit intensīvi būvniecības
darbi. Plānots, ka jau
decembra vidū darbu šeit
uzsāks uzņēmuma
SIA «Agro Iecava» biogāzes
un koģenerācijas stacija.

03.12.2010.

No teritorijas pazuduši abi
skaidu torņi, bet tiem blakus slejas četri reaktori - milzīgas metāliskas tvertnes ar 5000 m3
ietilpību. Lai ražotu elektrību,
reaktorus piepildīs ar biomasu,
kas aptuveni 60 dienu anaerobās fermentācijas procesā izdalīs metāna gāzi. Sadedzinot iegūto biogāzi, tiks ražota elektroenerģija un siltumenerģija. SIA
«Agro Iecava» biogāzes un koģenerācijas stacijas paredzētā elektriskā jauda ir 1,95 MW, un ar

Deputātu
3.
sēžu kalendārs
decembrim
Ekonomikas ministrijas lēmumu «Par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros
elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus» uzņēmums ir ieguvis
tiesības pārdot 7200 MWh. Ražošanas procesā rodas blakusprodukts - siltumenerģija, tādēļ uzņēmums pēc projekta realizācijas vēlas izveidot sadarbību ar
Iecavas pašvaldību, piedāvājot to
iegādāties.
6.lpp.

Attieksmi
4.
pret vidi
ieaudzina jau
bērnudārzā
Šogad pēdējais
«Iecavas Ziņu» numurs
iznāks 23. decembrī.
Lūdzam laicīgi plānot un iesniegt
publicējamos materiālus.

Iespēja atbalstīt jaunos uzņēmējus
A: F: Beata Logina

Lai iedzīvotājam dotu iespēju
aplūkot jauno uzņēmēju veikumu un iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas, biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija (JAL) sadarbībā ar
reģionālajiem skolotājiem rīko
skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) Ziemassvētku gadatirgus.
Kādas preces un pakalpojumus piedāvā Iecavas vidusskolas skolēni, varēs redzēt jau
3. decembrī Biznesa augstskolā
Turība, kur notiks radošā darb-

nīca-izstāde ne tikai ar jauno uzņēmēju piedalīšanos. Skolēnu
mācību uzņēmumi, kuru darbu
konsultē skolotājas Antra Pāruma un Solvita Lauzēja, no
4. decembra trīs nedēļu nogales sestdienās un svētdienās - būs
sastopami tepat Iecavā, veikalā
«Rise». Priecājamies, ka iecavnieki izturējuši konkurenci un pieci
Iecavas vidusskolas SMU ir
starp tiem 62 labākajiem, kas
16. decembrī rādīs savu veikumu Nacionālajā SMU gadatirgū
Rīgā, Swedbank Saules akmenī.
5.lpp.

Te redzama tikai daļa Iecavas vidusskolas SMU dalībnieku.
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Skolu ziņas

26. novembrī Iecavas
vidusskolā notika angļu
dzejoļu skandēšanas un
zīmēšanas konkurss
3. - 6. klasēm.
Bērni bija izvēlējušies vienu
dzejoli angliski, iemācījušies to
no galvas, uzzīmējuši un iztulkojuši, savukārt kompetentas skolotājas to visu novērtēja un sadalīja godam nopelnītās vietas.
Milzīgs paldies ASV vēstniecībai
Latvijā par dāvātajām balvām grāmatiņām un suvenīriem! Un,
lūk, veiksmīgākie.
Dzejoļu skandētāji:
3. – 4. klašu grupā
I vieta - Arta Lauberga – Laukenberga (4. c)
II vieta - Anna Karele (4. a)
III vieta - Jēkabs Svarinskis
(3. b)

Atzinība - Elīna Logina (3. a)
un Lūize Šlihta (3. a)
5. – 6. klašu grupā
I vieta - Oskars Brauns (5. b),
Krista Dārziņa (6. a)
II vieta - Andris Klenderis (5.
b), Katrīna Karele (6. a)
III vieta - Evija Rāviņa (5. a)
Dzejoļu zīmētāji un tulkotāji
3. – 4. klašu grupā
I vieta - Anna Karele (4. a)
II vieta - Enia Tīna Šusta (3. b)
III vieta - Krista Lineja (3. b)
5. – 6. klašu grupā
I vieta - Signija Veskere (5. b)
II vieta - Laura Volfa (6. a)
III vieta - Kitija Šuherte (5. b)
Paldies skolotājām, kuras sagatavoja bērnus konkursam, Inesei Šahurovai, Vitai Lauciņai - Veinerei, Solvitai Dārziņai,
Kirai Mateiko un Kristīnei Karelei.

F: Kristīne Karele

Ar to gan angļu valodas aktivitātes mūsu skolā nebeidzas. Šo
un nākamnedēļ trešklasnieki un
5. a klase kopā ar vecākiem pulcēsies angļu valodas pēcpusdienās, kur rādīs dzejoļu skaitīša-

nas un dziesmu dziedāšanas
prasmi. Savukārt 3. decembrī visi piektklasnieki viesosies Zvaigzne ABC Rīgā, kur notiks aizraujošs pasākums par tēmu
«Austrālija». IZ

Novembris izaicina skolēnus
A: Inga Čipena

direktores vietniece izglītības jomā

F: Inga Čipena

Valsts svētku mēnesī,
kā ierasts, Iecavas
internāpamatskolā
organizējām daudz
pasākumu, izaicinot
skolēnus sacensties
un gatavot dažādus
priekšnesumus.
Mārtiņdienas noskaņu skolā
ienesa skolēnu tirdziņš, kur ikviens mazais biznesmenis varēja
gūt pirmo tirgošanās pieredzi.
Rādi klasi, puika!
10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, skolas zālē
pulcējās brašākie puiši. Katrs bija gatavs pārbaudījumu virknei,
lai finālā iegūtu galveno balvu.
Daži no šķietami vienkāršiem
uzdevumiem konkursa gaitā izrādījās sarežģīti, piemēram, precīza savas adreses uzrakstīšana.
Puišiem nācās tikt galā gan ar
dzīvesprasmju, gan prātu asinošiem uzdevumiem. Protams, neiztikām bez sporta. Nopietnu izturību varēja demonstrēt pumpējoties. Lieliskākajam puisim
bija jādemonstrē arī dejotprasme klasiskā un modernā stilā.
8. klases skolnieka Artūra Damberga breika deja patiesi sajūsmināja fanus. Puišu sniegumu
vērtēja nopietna žūrija, un finālā
balvas saņēma trīs pirmo vietu
ieguvēji. Tika pasniegta arī simpātiju balva. Pirmo vietu ieguva
8.a klases puiši, un Artūrs Dambergs ieguva arī lielo lāci par labāko sniegumu visā pasākuma

Renārs Fridbers-Fridenbergs
uzstājas ar dziesmu
«Vēja māte».
F: Laine Baha

Novembra sākumā skolā tika uzņemti viesi no Amerikas, kuri
kopā ar 5.-6.klašu skolēniem vienojās vaļsirdīgā sarunā par
dzīves vērtībām un ticību, bet pēc tam kopā ar 5.a klasi
mājturības kabineta virtuvē gatavoja garšīgas vakariņas.
laikā.
Svētki Tēvzemei par godu
16. novembra vakarā skolā
svinējām Latvijas dzimšanas dienas svētkus. Svinīgajā pasākumā, suminot mūsu zemes vērtības, tika izdziedātas tautas
dziesmas par Latvijas dabu, darbu un cilvēciskajām attiecībām.
Priekšnesumos piedalījās skolēni no visām klasēm - kopumā apmēram 200. Varbūt kāds tieši todien pirmo reizi kāpa uz lielās
skatuves!
9.c klases skolnieks Renārs
Fridbergs-Fridenbergs lika lietā

savu skanīgo balsi un izjusti nodziedāja dziesmu «Vēja māte»,
kurai pats bija sagatavojis īpašu
muzikālo pavadījumu, izmantojot datoprogrammu.
Pasākuma laikā tika pasniegti Atzinības raksti skolēniem un darbiniekiem, kuri ar
labām sekmēm mācībās un darbā dara godu savai skolai un
Latvijas valstij.
«Bērnu žūrijas» svētki
25. novembrī skolas zālē pulcējās čaklākie grāmatu lasītāji,
lai ieinteresētu arī citus bērnus
lasīt grāmatas. Daudzas klases

izlasīto grāmatu prezentācijas
bija veidojušas kā krāšņus teātra uzvedumus, bet citas - kā teicamas lasītprasmes demonstrējumus. Vairākas grāmatas bija
izpelnījušās īpašu uzmanību.
5-7. klašu grupā tāda bija
M. Endes «Momo», bet 8.-9. klašu grupā S. Kolinsas «Bada spēles». Pasākumā viesojās Iecavas
bērnu bibliotēkas bibliotekāres.
Pēc lasītāju svētkiem visi čaklie
bērni tika aicināti skolas bibliotēkā mieloties ar skaisto «Bērnu
žūrijas» torti.
Pirmā adventes svece iedegta
Šonedēļ pirmdienas rīts sākās ar svinīgu kopā sanākšanu,
iededzot pirmo Adventes sveci
skolas vestibilā, lai svētīgais Adventes laiks ienes mieru ikvienā
sirdī. IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Līdz 26. novembrim
Iecavas novada Dome
gaidīja interesentu
pieteikumus divās
pašvaldības izsludinātajās
vakancēs.
Vēlmi strādāt par Iecavas
Mūzikas skolas direktoru izteikuši pieci pretendenti. Lai izvēlētos atbilstīgāko kandidatūru,
ar pretendentiem tiksies Izglītī-

bas, kultūras un sporta komitejas deputāti. Divreiz vairāk
iesniegumu saņemts no potenciālajiem projektu koordinatoriem. Speciāli izveidota pašvaldības komisija izvērtēja deviņus
no desmit pieteikumiem, jo
viens bija iesniegts ārpus noteiktā termiņa, un nolēma uz
pārrunām uzaicināt četrus kandidātus. Projektu koordinatora
amats uz 30 mēnešiem izveidots
ESF finansētā projekta «Speciālista piesaiste Iecavas novada
Domē» ietvaros. IZ

I2g

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki decembrī

Otrdien, 7. decembrī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 13. decembrī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Trešdien, 8. decembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs

Akordeonistiem - bronza

Otrdien, 14. decembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Ceturtdien, 16. decembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 21. decembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 28. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Iecavas akordeonisti mēģinājumā Kārļa Kažociņa Madlienas
Mūzikas un mākslas skolā.
A: Alise Veisa

direktores vietniece mācību darbā
F: Antra Rušmane
27. novembrī, kad pār laukiem nolaidās solītais aukstums
un pirmās Adventes gaidas,
iecavnieku sirdis sildīja ziņa no
Madlienas, kur Kārļa Kažociņa
Mūzikas un mākslas skolā tieši
šajā datumā norisinājās Latvijas
mūzikas skolu Akordeonistu ansambļu konkurss.
Konkursā Iecavas vārdu nesa
pieci audzēkņi: Loreta Batare,
Ansis Kārlis Štāls, Jānis Burcevs, Katrīna Merca un Armands
Baumanis, kā arī viņu skolotāja
Antra Rušmane. Konkursā skanēja latviešu un cittautu komponistu skaņdarbi duetu, trio,

kvartetu, kvintetu un kameransambļu izpildījumā. Iecavas Mūzikas skolas akordeonistu ansamblis piedalījās H kategorijā
(kvarteti, kvinteti), kur nācās
mēroties spēkiem ar Špoģu un
Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolu ansambļiem. Lai gan pēc
gadiem mūsu akordeonisti bija
krietni vien jaunāki, tomēr konkurentiem lika sevi manīt jau no
pirmā akorda.
Pavisam konkursam tika pieteikti 22 dažādu sastāvu ansambļi no visas Latvijas (Valka, Limbaži, Sigulda, Lielvārde, Skrīveri,
Špoģi, Daugavpils, Rīga, Ulbroka
un Valdemārpils), tomēr ar bronzas medaļu jeb trešo vietu mājās
atgriezās tikai viens ansamblis no Iecavas! Mēs lepojamies! IZ

Kāds bijis NOVEMBRIS
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā aizvadītajā mēnesī
reģistrētas divas laulības, izsniegtas desmit miršanas apliecības
un deviņas dzimšanas apliecības. Iecavnieku pulkam
pievienojušās piecas meitenītes un četri puisīši. Vecāki
jaundzimušajiem izvēlējušies šādus vārdus: Laura, Alise, Nikola,
Margarita, Evija, Dāvis, Denis, Rodrigo un Edijs. IZ

Apbalvo policistus
Par godu Valsts policijas (VP)
92. gadadienai 1. decembrī svinīgā pasākumā Jelgavas kultūras namā tika apbalvotas VP
Zemgales reģiona amatpersonas. Par priekšzīmīgu dienestu
un sasniegtajiem darba rezultātiem dažādus apbalvojumus sa-

ņēma virkne VP darbinieku. Viņu
vidū arī virsleitnants Ģirts Jakobi, VP Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas Iecavas iecirkņa
vecākais inspektors, kurš apbalvots ar Valsts policijas Goda
rakstu. IZ

Melnās ziņas
- 24. novembrī, Iecavā apsekojot elektrolīniju TP 3397, konstatēts, ka pie mājās no pieciem
stabu posmiem nozagti visi četri
alumīnija vadi. Sākts kriminālprocess.
- 24. novembrī plkst. 7:44 kāda sieviete veikalā «Maxima» nozaga adītu cimdu pāri par
Ls 1,79. Sākts kriminālprocess.
- 26. novembrī ap plkst.
16:15 pie mājas Vītolu ielā, uzbraucot uz ceļa nomales ar automašīnu Scania 93 M, tā saslīdēja, tādējādi 1958. gadā dzimušais autovadītājs izraisīja sadur-

smi ar stāvošu automašīnu Ford
Transit.
- Laikā no 26. novembra
plkst. 15:30 līdz 27. novembra
plkst. 8:30 no dzīvokļa Tirgus
ielā nozagts televizors SEG, kasešu automagnetola Sony, datora sistēmbloks, 30 W skaļruņi,
magnetofons Panasonic un DVD
filmu diski. Tiek pārbaudīta kāda 1991. gadā dzimuša cilvēka
saistība ar šo zādzību.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Attieksmi pret vidi ieaudzina pirmsskolas vecumā
A: F: Anta Kļaveniece

Ceturtdien, 25. novembrī,
pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) «Dartija»
viesojās kolēģi no Pūres,
Ikšķiles, Lielvārdes,
Jelgavas un Rundāles, lai
dalītos pieredzē par dalību
ekoskolu programmā.
PII «Dartija» šajā programmā
darbojas vienu gadu, bet, piemēram, Pūres PII «Cīrulītis» jau lepojas ar šonedēļ piešķirto Zaļo
karogu, kuru iestāde var nopelnīt, programmā aktīvi darbojoties divus gadus. «Aktivitātes visām iestādēm ir līdzīgas, taču
mūsu ieguvums noteikti ir ciemiņu pieredze,» sacīja Irīna Freimane, PII «Dartija» vadītāja.
«Savstarpēja iestāžu draudzība ir ļoti vajadzīga, jo tradīcijas ir
tik dažādas un tiekoties vienmēr
var smelties idejas. Draudzību
noteikti turpināsim, jo bija
prieks sajust, ka manas ekodomas un idejas saskan ar Iecavā
redzēto,» pēc pasākuma sacīja
Ikšķiles privātās PII «Ķiparu
nams» vadītāja Sanda Reikmane. Arī viņas vadītā iestāde ir
iesaistījušies ekoskolu programmā, saņēmusi savu pirmo ekodiplomu un izvirzījusi tālāko
mērķi - iegūt Zaļo karogu. «Ķiparu nama» darbības filozofija
gan esot mazliet citādāka, nekā
vairumā valsts bērnudārzu.
Iestādē ir tikai 44 bērni, kas pēc
vecuma sadalīti četrās grupās,
bet izglītības saturs tiek organizēts, izmantojot itāļu pedagoģes
M. Montessori mācību metodes.

Viesi
ar interesi
vēroja
bērnu
izglītošanas
procesā
izmantotos
daudzveidīgos
mācību
materiālus,
kurus
viņiem
demonstrēja
Dace
Okolovska,
PII «Dartija»
vadītājas
vietniece
izglītības
jomā.

Iecavas bērnudārzā «Dartija»
S. Reikmanei patikušas gaišās
un siltās telpas un idejas, kas citur nav redzētas. Paticis, ka bērnudārzā «ir, kur aci piesiet», jo ik
uz soļa tajā izvietoti izstāžu stūrīši. Savukārt «Dartijas» kolēģu
drosmīgā, iniciatīvas bagātā un
veiksmīgā dalība starptautiskā
izglītības projektā šādam solim
noteikti iedrošināšot arī ikšķiliešus. «Ja jau Iecava var, tad varētu arī Ikšķile!» pārliecību ir guvusi S. Reikmane.
«Dartiju» iesaistīties ekoskolu
programmā rosinājusi dalība
Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas skolu izglītības Co-

Programmējam sevī pozitīvo
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre

Zorģu dāmas piektdien,
26. novembrī, ar laipnās
Pastaru ģimenes atvēli
zemnieku saimniecības
«Bērziņi» atpūtas centra
«Labirinti» telpās jau
otrreiz šosezon tikās ar
psiholoģi Ingu Grīnbergu.
Šoreiz tēma bija «Pozitīvas
domāšanas veidošana». Uz nodarbību bija ieradušās 13 dāmas
un divas jaunietes. Saruna bija
ļoti aizraujoša un aktīva, jo
I. Grīnberga izdalīja materiālus,
liekot pašām dalībniecēm vērtēt,
kādi izteikumi katru ietekmē pozitīvi vai negatīvi. Pēc atbilstīgo

izteikumu noteikšanas kopīgi
veidojās diskusijas.
«Cilvēku var pielīdzināt pašprogrammējošam datoram,»
skaidroja I. Grīnberga, «cilvēki
bieži mēdz sevi ieprogrammēt
negatīvi. Arī apkārtējā vidē ir tik
daudz negatīvā - ziņās, paziņu
teiktajā. Pozitīvā psiholoģija izzina cilvēka subjektīvo labklājību un apmierinātību ar pagātnes notikumiem, cerības un optimismu par nākotni un laimi tagadnē.»
Tēma ir tikai iesākta, uzsvēra
I. Grīnberga. Nākamreiz to turpināsim, saistot ar pašapziņu.
Nākamā nodarbība kopā ar psiholoģi paredzēta piektdien,
17. decembrī, pulksten 15 «Labirintos». IZ

menius partnerības projektā «Vides un satiksmes drošības izglītība pirmsskolā». Tajā partnervalstu - Latvijas, Ungārijas, Polijas un Itālijas - pedagogi dalās
pieredzē un apgūst labās prakses piemērus bērnu vides aizsardzības izglītošanā, kā arī satiksmes noteikumu apgūšanā
pirmsskolā.
Izglītības iestādē «Dartija»
ekoskolu programmas aktivitātēs iesaistās visi, bet jo īpaši - vecākās grupas «Pasaciņa» bērni
Žannas Trifonovas un Ineses
Darbinieces vadībā. Visas aktivitātes tiek apkopotas gada grāmatā. Kopā ar audzinātājām bērni ir veikuši skolas vides novērtējumu, analizējuši skolas resursu patēriņu, ik dienas šķiro
atkritumus un iesaistās dažādās
citās vides aktivitātēs. Iestādes
vadītāja ir gandarīta, ka, pateicoties vecāku atsaucībai, otrajās
brokastīs visi bērni ēd augļus un

dārzeņus, dzer zāļu tējas, ēd ķiplokus.
Seminārā piedalījās vairākas
Iecavas PII «Cālītis» audzinātājas, kā arī šīs iestādes metodiķe
un novada pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Ingūna
Lāce. Arī viņa atzinīgi novērtēja
kaimiņu iestādē redzēto. Īpaši
noderīga šķitusi citu kolēģu pieredze, kā arī bagātīgais un kvalitatīvais metodisko materiālu
klāsts, piemēram, darba lapas
vides izzināšanai un vērojumu
pierakstīšanai. Uz jautājumu,
vai arī PII Cālītis nedomā iesaistīties ekoskolu programmā, I. Lāce atbildēja: «Doma nav peļama,
jo arī mums, protams, ir svarīgs
veselīgs dzīvesveids.»
Ar šī semināra noslēgumu
pirmsskolas izglītības iestāžu
sadarbība gan nebeigsies. Pēc
Lieldienām norunāts doties uz
Ikšķiles «Ķiparu namu», bet zemeņu laikā - uz Pūri. IZ

Ekoskolu programma ir visaptverošs vides izglītības modelis,
kas iegūst arvien lielāku popularitāti visā pasaulē. Atšķirībā no
daudzām citām vides izglītības aktivitātēm skolās šī programma
paredz visas mācību iestādes iesaistīšanos zaļajā dzīvē.
Vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības darbu skolā vada
Ekopadome. Liela nozīme tiek piešķirta tieši pašu skolēnu iniciatīvai un aktīvai līdzdalībai visu lēmumu pieņemšanā, kas vienlaikus veicina arī demokrātisku skolas dzīves pieredzi.
Ekoskolu programmu vada starptautiskais Vides izglītības
fonds, kurš koordinē arī Zilā karoga, Jauno vides reportieru, «Izzinot
mežu» un Zaļās atslēgas programmu. Ekoskolu simbols ir Zaļais
karogs, kuru skolas saņem pēc sekmīga darba un starptautisko
kritēriju izpildes. Parasti tas ir daudzu gadu darbs, kas ļauj iegūt šo
prestižo balvu un starptautiskās ekoskolas vārdu. Pasaulē pašlaik
ir 14 tūkstoši ekoskolu, bet Latvijā šajā programmā ir iesaistījušās
aptuveni 50 skolas un pirmsskolas mācību iestādes.
Plašāka informācija - http://www.videsfonds.lv.
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Iespēja atbalstīt jaunos uzņēmējus
1.lpp.

Gadatirgos skolēni iejūtas tirgotāju lomā un piedalās stratēģisku lēmumu pieņemšanā, pārdodot savu saražoto produkciju
vai pakalpojumus. Jaunieši attīsta uzņēmējspējas, prezentācijas un pārdošanas prasmes. Tādējādi pamazām veidojas jauna
uzņēmēju paaudze, no kuras varam gaidīt arī ieguldījumu valsts
ekonomikas uzplaukumā.
Katrā gadatirgū darbojas žūrijas komisija un labākās SMU
iegūst diplomus dažādās nominācijās: Kvalitatīvākais produkts; Inovatīvākā biznesa ideja;
Labākā pārdošanas komanda;
Sociāli atbildīgākā biznesa ideja;
Labākā reklāma.
Starp Iecavas vidusskolas
SMU daībniekiem ir gan pirmziemnieki, gan biznesmeņi ar
pieredzi un panākumiem.
7. klases skolnieču Artas
Briedes un Renātes Zabarovskas
SMU «Vau, vau» piedāvā pastaigas ar suņiem un dzīvnieku fotografēšanu. Artai patīk suņi, viņai
mājās ir divi tādi mīluļi, bet Renātei tīri labi padodas fotografēšana - tā savu biznesa idejas izvēli pamato abas darbinieces. No
iepriekšējā gada pieredzes, kad
meitenes ražojušas svečturīšus
un no spalvām darinājušas rakstāmspalvas, secinājušas, ka
daudz vairāk jārunā ar cilvēkiem, tirdziņos aktīvāk jādala
reklāmas lapiņas, būtiska ir arī
komunikācija ar žūriju, vērtētājiem. Šogad uzņēmuma darbību
sākušas ar to, ka Arta ved pastaigās sava kaimiņa suni. Pakalpojums pārsvarā orientēts uz vietējiem daudzdzīvokļu māju iemītniekiem.
6. klases skolnieču Džūlijas
Rodenkirhenas, Lindas Kavosas
un Betijas Celitanes SMU «Brīnumpērle» pagājušajā mācību
gadā Latvijas mēroga konkursā
ieguva otro vietu 4.-6. klašu grupā. Viņu darinātās cepures,
auduma maisiņi, aksesuāri jau
iemantojuši savu fanu loku, un
meitenēm sanāk strādāt arī naktīs, lai paspētu izpildīt individuālos pasūtījumus un sagādātu
produkciju arī gadatirgum. Staigājoša reklāma «Brīnumpērlei» ir
pat Junior
Achievement programmu direktore, kas speciāli
iecavniecēm pasūtinājusi cepuri. Interesants papildinājums
preču klāstā ir no graudiem veidotas bļodiņas ar dekoriem, izmantojamas, piemēram, kā saldumu trauki. «Pirmajā reizē bija
bailes, neziņa, kas sagaida, un

SMU «Burbuļbrīze» pirmoreiz prezentēja savu produkciju
Mārtiņdienas tirdziņā Iecavas vidusskolā. Pašgatavotās
dabiskās ziepes un burbuļbumbas šeit reklamē uzņēmuma
grāmatvede Baiba Kreiere.

«Brīnumpērle» piedāvā tikai
pašu rokām gatavotus
darinājumus: šalles, cimdus,
cepures, Ziemassvētku laikā arī mazos, mīļos rūķīšus.
Blakus fotogrāfijā redzama
Rebeka - «Brīnumpērles»
produkcijas fane.

«Vau vau» piedāvā pastaigas
ar suņiem un to
fotografēšanu. Arta Briede
suņiem iemāca arī galvenās
pamata komandas.

uztraukums pirms konkursiem.
Bet tagad pašām prieks par uzņēmuma darbību,» saka Betija
un novēl arī citiem skolēniem būt
radošiem un uzņēmīgiem, iesaistoties SMU kustībā. «Šogad vairāk piedomājam par mārketingu,
vizītkartēm, iesaiņojumu,» papildina Džūlija. «Viss ir izdarāms un
apvienojams, ja tikai ir interese,
ja ir, uz ko tiekties. Galvenais izvēlēties pareizo nodarbi vai produktu.»
Aelita Polenca no 8. klases
apņēmusies stilīgu aksesuāru izgatavošanu un firmas darbības
nodrošināšanu paveikt viena
pati. «Baiļu nav, liekas interesanti, ka viskautko var izdomāt,» atzīst SMU «Fantastic Accessories»
izveidotāja, kas pircējiem piedāvā adītas un tamborētas cepures, šalles, rokassprādzes, čības,
pirkstiņlelles un piekariņus.
Ar aksesuāru ražošanu no-

darbojas arī SMU «E.M.M.A.» trīs
6. klases skolnieces. Uzņēmuma
direktore Monta Zaumane un
Aivija Grundmane liek lietā zināšanas, kas iegūtas Bauskas
mākslas skolā; patlaban meitenes tur apgūst tekstila apstrādi.
Bez tam amata noslēpumos padalījusies arī Montas tante Ginta
Zaumane. Piedaloties arī Elīzai
Dzenei, top žabo, matu stīpiņas,
dazādi dekori. Savdabīgs produkts ir īpaši gudrības ūdeņi
apdarinātās pudelēs, kas ievērību izpelnījies jau Mārtiņdienas
tirdziņā vidusskolā.
SMU «E.M.M.A.» biznesam
šis ir pats sākums. Pērn tikai
mācību gada vidū meitenes izdomājušas, ko darīt. Tad jau bijis
par vēlu dibināt savu firmu, taču
intereses pēc braukušas līdzi
klasesbiedrēm un iepazinušas
SMU darbības principus. Kā tie
īstenojami dzīvē, šogad pašām
jāpārliecinās savā uzņēmumā.
Četru devītklasnieku komanda «Bez komentāriem» piedāvā
improvizācijas nodarbību vadīšanu. «No citiem atšķiramies ar
to, ka nepārdodam neko taustāmu. Piedāvājam runas spēju attīstību, prasmi uzstāties, dodam
iespēju sapazīties, saliedēt kopā
svešus cilvēkus,» biznesa ideju
izklāsta Emīls Sietiņš. Sākumā,
virspusēji uzklausījuši SMU izvirzītās prasības, viņi nobijušies
un prātojuši, ka neko tādu nedarīs, bet skolotājas Solvitas
Lauzējas sniegtā informācija
iedrošinājusi, un tagad jaunieši
tic, ka šī darbošanās savas firmas ietvaros viņiem ir pa spēkam.
Pirmā mēneša laikā, kopš nodibināts SMU, viņi paspējuši noorganizēt vienu pasākumu - klasesvakaru 8. klasei, taču turpmāk uzņēmuma darbību vairāk
gribētu vērst uz svešu cilvēku
sapazīstināšanu. Ar nodarbību
vadīšanu šie jaunieši nodarbojoties jau no 5. klases, arvien pieliekot klāt savas idejas, improvizējot. Emīls, kā lielākais runātājs, stāsta, ka tagad uzņēmumā
darbu dalīšana notiekot atbilstīgi talantiem: Kristiāna Kreiere
prot zīmēt, Maija Krastiņa labāk
rēķina, tāpēc viņai uzticēti finanšu dokumenti, savukārt Arta Vītoliņa nodrošina materiālu sagādi. Jaunieši jau vienojušies, ka
16. decembrī uz Swedbank prezentēt SMU «Bez komentāriem»
brauks Emīls un Maija, bet Arta
un Kristiāna pārstāvēs uzņēmumu citos tirdziņos. (Nobeigums nākamajā numurā.)
F: no SMU dalībnieku albumiem
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6.

Drīzumā darbu uzsāks biogāzes
un koģenerācijas stacija
1.lpp.

Domei adresētajā iesniegumā
SIA «Agro Iecava» valdes loceklis
Armands Broks minējis, ka maksimālā piegādātā siltumenerģijas jauda būtu 1,4 MW, bet siltumenerģijas tarifs - 14 Ls/
MWh, ja nepieciešamā siltumtrase tiktu izbūvēta par pašvaldības līdzekļiem, vai 18 Ls/MWh,
ja siltumtrasi par saviem līdzekļiem izbūvētu SIA «Agro Iecava».
Te nu gan jāpiebilst, ka nosauktā
siltumenerģijas cena nav tā, par
kādu siltumenerģija tiktu piegādāta iedzīvotājiem, jo tajā nav
ietvertas ne siltuma pārvades un
sadales, ne arī tirdzniecības izmaksas.
Siltumtrases izbūvē uzņēmumam būtu jāiegulda aptuveni
100 000 latu. Siltumenerģijas
piegādi uzņēmums varētu nodrošināt aptuveni sešu mēnešu
laikā no brīža, kad tiek noslēgts
līgums par siltumenerģijas piegādi.
Piedāvājums šķiet gana vilinošs, taču lētā siltumenerģijas
ražošanas cena nav vienīgais
faktors, kurš jāņem vērā, izvēloties pirkt vai nepirkt SIA «Agro
Iecava» saražoto siltumenerģiju.
Par to vēl spriedīs pašvaldības
deputāti, izvērtējot abu siltumenerģiju ražojošo uzņēmumu argumentus, kā arī iespējamos
ieguvumus un zaudējumus.
A. Broks gan uzsver, ka šis lēmums nekādi neietekmēs uzņēmuma darbību, jo galveno peļņas daļu - aptuveni 95% - tas
plāno saņemt, pārdodot elektroenerģiju, un tikai 5% - no siltumenerģijas pārdošanas. «Jebkurā
gadījumā siltumu gaisā nelaidīsim, bet domāsim, kā to lietderīgāk izmantot. Varbūt būvēsim
graudu kalti, dārzeņu siltumnīcas vai ko citu,» stāsta Armands
Broks.
SIA «Agro Iecava» biogāzes un
koģenerācijas stacijas izbūvē
plāno ieguldīt vairāk nekā 5,7
miljonus eiro. Startējot Eiropas
Savienības ELFLA projektu konkursā pasākuma «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)»
apakšpasākumā «Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas», projekta realizācijai uzņēmumam izdevies piesaistīt arī

ES līdzfinansējumu 1,6 miljonu
latu apmērā.
A. Broks uzskata, ka elektroenerģijas un siltuma ražošana
no atjaunojamiem energoresursiem ir pareiza izvēle. Viņš ir pārliecināts, ka tuvākajā nākotnē
arī Latvijā daudz vairāk pievērsīsies šim enerģijas ražošanas veidam, kas ir efektīvāks un videi
draudzīgāks, nekā izmantojot
dabasgāzi. Ar biogāzes un koģenerācijas staciju būvniecību
un ražošanas tehnoloģiju uzņēmuma speciālisti iepazinušies

Vācijā, kur šāds enerģijas iegūšanas veids ir kļuvis ļoti populārs. Arī SIA «Agro Iecava» koģenerācijas stacijas izbūvi un
iekārtu uzstādīšanu veic Vācijas
uzņēmums Storimpex Natural Power.
Realizējot šo projektu, tiks
nodarbināti trīs cilvēki, bet paralēli varētu rasties vēl daudzas
darbavietas, stāsta A. Broks. Tās
būs saistītas ar izejvielu ražošanu, uzglabāšanu un transportēšanu. Koģenerācijas stacijā gadā
varēs pārstrādāt aptuveni 45 000

tonnu biomasas. Kukurūzas, tritikāles, cukurbiešu, zālaugu un
citu izejvielu audzēšanai uzņēmums jau iegādājies 130 hektārus zemes un pavisam plāno platības palielināt līdz 1000 hektāriem. Taču zaļo masu uzņēmums
iecerējis audzēt ne tikai pašu
spēkiem, bet aicinās to darīt arī
apkārtējos zemniekus, slēdzot ar
viņiem sadarbības līgumus. Pašlaik, kamēr pašu saražoto izejvielu nav, SIA «Agro Iecava» uzņēmuma darbības nodrošināšanai
iepirks lopbarības graudus. IZ

Ar koģenerāciju saprot tehnoloģisku procesu, kurā vienlaicīgi
tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija. Šo procesu sauc
arī par kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Koģenerācija ir
efektīvāks un videi draudzīgāks process salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu
atsevišķos procesos katlu mājā un kondensācijas stacijā.
Koģenerācija ļauj:
·
efektīvāk izmantot kurināmo;
·
samazināt izmešu daudzumu;
·
panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas;
·
nodrošināt mazākus pārvades zudumus decentralizētā sistēmā;
·
vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība.
Kā kurināmais Latvijas koģenerācijas stacijās lielākoties tiek izmantota dabasgāze.
Nelielos apjomos izmanto degvieleļļu un biokurināmo (šķeldu un biogāzi).
Latvijas enerģētikas politika ir vērsta uz to, lai sekmētu koģenerācijas, īpaši atjaunojamos
energoresursu, tai skaitā biomasu izmantojošu augstas efektivitātes koģenerācijas staciju
attīstību Latvijas pilsētās.
Lai veicinātu koģenerācijas staciju attīstību un enerģijas no atjaunojamās enerģijas avotiem
ražošanu un paaugstinātu elektroenerģijas jaudu potenciālu gan pārvades, gan sadales
sistēmā, pastāv šādi atbalsta instrumenti:
·
elektroenerģijas, kas ražota efektīvā koģenerācijas procesā, obligātais iepirkums;
·
garantēta maksa par uzstādīto elektrisko jaudu;
·
mērķdotācija investīcijām atjaunojamos enerģijas resursus
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstības veicināšanai,
izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus.

Iecavas novada
pašvaldība AICINA
iecavniekus

VEIDOT
EŅĢEĻUS,
ar kuriem
izrotāt egli pie
kultūras nama.
Eņģeļiem jābūt
izgatavotiem no
ūdensizturīga materiāla,
izmēram jābūt
no 25 līdz 30 cm.
Kultūras namā šos
darinājumus gaidīs
līdz 10. decembrim.

No 10. līdz 16. decembrim
salonā CIKU-CAKAS,
Rīgas ielā 33,
Iecavas internātpamatskolas
skolēnu pulciņa
RADOŠĀS PRASMES
darbu izstāde.
Laipni aicinām apskatīt!
Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 13. decembrī
no plkst. 10 līdz 12.

Sporta namā
Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes galda
tenisā D grupai

11. decembrī pl. 12:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija»
pedagoģiskās padomes
sēde

13. decembrī pl. 19:00
Iecavas novada skolu
sporta metodiskās
apvienības sēde

20. decembrī pl. 19:00

7.
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Sporta ziņas

Amatieru basketbola līgā (ABL) 24. novembrī BK Dartija pie
sevis uzņēma BS Rīga/Pārdaugava. Pēc fināla svilpes rezultāts
bija 77:67 mājinieku labā (pa ceturtdaļām 16:20; 18:17; 17:14;
26:16).
Mārcis Eglītis: 17 punkti, 1 bloķēts metiens;
Gundars Brička: 13 punkti, 2 bloķēti metieni;
Ivars Zemītis: 11 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 9 punkti, 3 izcīnītas bumbas, 8 rezultatīvas
piespēles;
Juris Zakenfelds: 8 punkti, 6 izcīnītas bumbas, 2 bloķēti metieni;
Aldis Beitiņš: 8 punkti;
Dāvis Kravals: 6 punkti, 3 izcīnītas bumbas;
Gatis Justovičs: 5 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 6 rezultatīvas
piespēles;
Jānis Eiduks: 3 izcīnītas bumbas;
spēlēja arī Jānis Saveļjevs, Juris Ojāru un Jānis Ivanovs.
Pēc šīs spēles Dartija ar trīs uzvarām un diviem zaudējumiem
atradās ABL Centra grupas turnīra tabulas vidū.
1. decembrī Iecavas komanda savā laukumā spēlēja
ar Saulkrasu basketbolistiem.
Jaunatnes basketbola līga 2. divīzijas Centra grupa:
25. novembrī Iecava - Ādaži
U-19 95:56 (D. Kravals un E. Avots pa 27, J. Eiduks 18)
LJBL minispēles 28. novembrī Bauskā
Iecava - BS Rīga/Pārdaugava 1
U-12 28:37 (K. Ozoliņš 10, K. Kreicšteins 6)
U-13 27:35 (A. Griška 17, K.Mors 6)
Iecava - BS Rīga/Pārdaugava 2
U-12 55:18 (K. Kreicšteins un R. Mežsargs pa 11)
U-13 6:78 (A. Griška 3)
Pirmais Iecavas novada čempionāts badmintonā 25. novembra
vakarā sporta namā bija sapulcinājis 16 dalībniekus.
Vīriešu konkurencē uzvarēja Roberts Sīga, otro vietu izcīnīja
Roberts Tarvids, bet trešo Rolands Linejs.
Savukārt daiļā dzimuma pārstāvju grupā medaļas par
godalgotajām vietām tika Elīnai Arājai, Agnesei Gāgai un Dinai
Meļķei.
27. un 28. novembrī sporta namā «Dartija» notika LR atklātais
veterānu čempionāts galda tenisā.
No 88 dalībniekiem 20 pārstāvēja Lietuvu un viens Igauniju. Lai
gan visvairāk panākumu izcīnīja lietuvieši, arī Iecavas vecmeistari
nepalika bez medaļām. Vīriešu dubultspēlē triumfēja Roalds
Cildermanis kopā ar rīdzinieku Uģi Plikgalvi. Baiba Gāga, kas
palika nepārspēta sieviešu vienspēlēs 50+ grupā, ieguva arī divas
otrās vietas: sieviešu dubultspēlē pārī ar Veru Eriksoni un
jauktajā dubultspēlē kopā ar Juri Siliņu. Bronzas godalgas
sieviešu dubultspēlē nopelnīja Agafija Buša un Ludmila Bulaha.
Nedēļas nogalē plašs galda tenisa turnīrs risinājās Viļņā,
Lietuvā. 2000. gadā dzimušu un jaunāku sportistu grupā
sacentās arī divas iecavnieces Beāte Jašuka un Arta LaubergaLaukenberga. 40 dalībnieku konkurencē Beāte izcīnīja augsto
piekto vietu un saņēma gandarījuma balvu.
Sporta skolas «Dartija» atklātās sacensības vieglatlētikā
noslēdza vecāko grupu sportisti - 29. novembrī sporta namā
sacentās juniori un A vecuma grupas vieglatlēti.
30 m skriešana
Juniori
1. vieta - Pauls Ķurbe
2. vieta - Andris Geiba
3. vieta - Artūrs Voroškovs
A grupa
1. vieta - Rūdolfs Tonigs, Sandra Zarāne
2. vieta - Edgars Beņķis, Sintija Pļenkova
3. vieta - Andris Boreika
30 m barjerskriešana
Juniori
1. vieta - Pauls Ķurbe
2. vieta - Andris Geiba

3. vieta - Artūrs Voroškovs
A grupa
1. vieta - Rūdolfs Tonigs, Sandra Zarāne
2. vieta - Edgars Beņķis, Sintija Pļenkova
3. vieta - Artūrs Dambergs
Lodes grūšana
Juniori
1. vieta - Ruslans Čemeris
2. vieta - Mārtiņš Ērglis
3. vieta - Pauls Ķurbe
A grupa
1. vieta - Rūdolfs Tonigs, Sandra Zarāne
2. vieta - Rūdolfs Štāls, Sintija Pļenkova
3. vieta - Artūrs Dambergs
Augstlēkšana
Juniori
1. vieta - Mārtiņš Ērglis
2. vieta - Artūrs Voroškovs
3. vieta - Andris Geiba
A grupa
1. vieta - Edgars Beņķis, Sandra Zarāne
2. vieta - Rūdolfs Tonigs, Sintija Pļenkova
3. vieta - Jānis Pāps
400 m skriešana
Juniori
1. vieta - Pauls Ķurbe
2. vieta - Kristaps Prokopovičs
3./4. vieta - Artūrs Voroškovs un Mārtiņš Ērglis
A grupa
1. vieta - Rūdolfs Tonigs, Sandra Zarāne
2. vieta - Edgars Beņķis, Sintija Pļenkova
3. vieta - Ivars Porietis IZ

Rādīs multenītes
Projekta «Kinopunkts kopā ar
Amigo» ietvaros visā Latvijā tiek
demonstrēta latviešu animācijas
filmu programma «Multenītes
sniegā». Tas ir īpašs sveiciens
pašiem mazākajiem Kinopunktu
apmeklētājiem Ziemassvētku
gaidīšanas laikā.
Iecavas kultūras namā multenītes uz lielā ekrāna varēs
skatīties svētdien, 5. decembrī. Ieejas maksa - tikai viens
santīms!
Progammu īpašu padara trīs
pavisam jaunu multenīšu Latvijas pirmizrādes. Tās ir: studijā

Animācijas Brigāde radītais «Zīļuks», kas tapis pēc Margaritas
Stārastes tāda paša nosaukuma
grāmatas motīviem; tautā iemīļotā animācijas seriāla «Avārijas
Brigāde» jaunākā sērija «Tīģeris»,
kā arī studijas Dauka pēdējais
veikums «Kā brālītis trusītis
uzvarēja lauvu» - dzīvespriecīgs
stāsts par drosmīgo Brālīti Trusīti un rijīgo Misteru Lauvu.
Programmā būs skatāms arī
studijas AtomArt animācijas
mūzikls «Pavasaris Vārnu ielā»,
kas dažviet Latvijā jau ir izrādīts
un iemantojis pozitīvu slavu. IZ

Līdzjūtība
Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu.
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz. /V. Kokle-Līviņa/

Skumju brīdī esam kopā ar Baibu Hofeinu,
no mātes atvadoties.
SIA «Iecavas siltums» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Paula Pavasare (20.03.2007. - 26.11.2010.)
Andrejs Berķis (10.08.1941. - 29.11.2010.)
Velta Pudža (11.04.1937. - 30.11.2010.)

2010. gada 3. decembrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, skaidu
granulas - 110 Ls/t, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

AGUSS AUTO uzticams un draudzīgs
* Droši nogādāsim Jūs un Jūsu
auto mājās, servisā, stāvvietā.
* Tehniskā palīdzība (dažādi
nestandarta risinājumi).
* Aizgulējāties? Kavējat darbu
vai bērni skolu?

8.

Kultūras namā
5. decembrī pl. 12:00
Kinopunkta akcijā
animācijas filmu
programma
«MULTENĪTES SNIEGĀ».
Ieejas maksa - 1 santīms.

Tālr. 20283920.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Siens
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)

Piedāvā darbu : : :

13. decembrī pl. 19:00

SIA «AISHA» vajadzīgs
strādnieks kokmateriālu
apstrādes cehā. Pieteikties
personīgi Rīgas ielā 55, Iecavā.

«DZIEDOŠĀS ĢIMENES»
dalībnieku koncerts.

TV šova

Biļešu cena: Ls 4 un Ls 5.

14. decembrī pl. 19:00
grupas

Vēlas strādāt : : :

Tālr. 29484578

Sieviete (40 g.) meklē darbu.
Ir savs transports.
Piemīt atbildības sajūta.
Ja nepieciešams, var mācīties.
Tālr. 29924409.

Dažādi : : :
Sertificētu ārstu palīdzība
«plosta» pārtraukšanā un
paģiru noņemšana, kodēšana,
konsultācijas, stacionārā
ārstēšana, mājas vizītes.
Konfidencialitāti garantējam.
Tālr. 27701777 (diennakts).

Sporta namā
Iecavas novada Dome
aicina interesentus
pieteikties uz kursiem:
Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus,
3 stundas 1 reizi nedēļā.
Dalības maksa - Ls 27.

Pieteikties pa tālruni
63941601 vai 29428476
līdz 20. decembrim.

Latvijas Basketbola līga
3. decembrī pl. 18:30
BA Turība - VEF Juniors
22. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Ventspils
28. decembrī pl. 18:30
BA Turība - Valmiera
Amatieru basketbola līga
8. decembrī pl. 20:30
BK Dartija - RTU/Mārupe
22. decembrī pl. 20:30
BK Dartija - Kvēle

«TURAIDAS ROZE»
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4 un Ls 5.

18. decembrī pl. 18:00
jaukto koru
Ziemassvētku ieskaņas
koncerts
«KATRAM PA STARAM».
Ieeja - bez maksas.

19. decembrī pl. 12:00
sporta deju konkurss
«SVEČU BALLE».
Ieeja - bez maksas.

Ziemassvētku egles
iedegšana pie kultūras
nama - pirmdien,
13. decembrī, plkst. 18.
Skanīgu noskaņu radīs
muzikālie Ziemassvētku
vecīši. Atnāc arī TU!

Kultūras nams aicina
no 1. līdz 20. decembrim
pieteikties uz
Ziemassvētku
pasākumiem
25. decembrī:
bērnu egles sarīkojums
pl. 10:00 un pl. 12:00
(dalības maksa - Ls 3);

ASINS DONORU DIENA
7. decembrī

Jaunatnes basketbola līga
4. decembrī pl. 11:00
Iecava - Rīdzene 2
4. decembrī pl. 13:40
Iecava - DSN 2

no plkst. 9:30 līdz 14:00.
Tāpat kā iepriekšējās reizēs pie p/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs»
centrālās ieejas.

Skolu sacensības
minibasketbola stafetēs
3.-4. kl.
6. decembrī pl. 15:00

balle ar grupu «Klaidonis»
pl. 21:00
(dalības maksa - Ls 7) vietu skaits ierobežots.

DARBA SLUDINĀJUMUS
laikrakstā «Iecavas Ziņas»
publicējam BEZ MAKSAS.
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