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sagatavotības
treneri
Valdi Šustu

vembrī uz pirmsskolas izglītības
iestādi «Dartija» bija aicinājusi
speciālistus no organizācijas
PII «Dartija» vecāko grupiņu
«Dzīvo veselīgi», kas trīs stundu
bērni nedēļu iesāka kopā ar
garumā bērniem saprotamā vasabiedriskās organizācijas
lodā ar lekciju, praktisku nodar«Dzīvo veselīgi» pārstāvjiem.
Veselības veicināšanas koor- bību un priekšnesumu palīdzību
dinētāja Agnese Rācene 26. no- veidoja bērnos pozitīvu attiek-

smi pret veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu. «Veselīgā diena» ir organizācijas «Dzīvo veselīgi» un Veselības ministrijas projekts par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu
pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas audzēkņiem. 5.lpp.

Rudens krāsas Iecavas
internātpamatskolā

Ministre novērtē ieguldījumu
veselības aprūpes nozarē

Elīna Arāja

Inga Čipena
internātpamatskolas direktora
vietniece
Šoruden Iecavas
internātpamatskolas
ikdienu bagātīgi
izkrāsojuši dažādi
konkursi un projekti.
Mācību darba konkursā par
labu uzvedību stundās uzvaru
izcīnījusi 2.a klase, balvā saņemot iespēju mēneša garumā katru nedēļu pavadīt vienu stundu
skolas datorklasē. Šis laiks tiek
izmantots lietderīgi un interesanti – viena no stundām tika veltīta interneta iespēju izzināšanai,
cita izmantota vizuālās mākslas
stundas darbam, bet vēl citā sko-

lēni priecājās par iespēju noskatīties animācijas filmu. Kopā ar
skolotāju Sarmīti Ignatjevu klase
piedalījusies arī tiesībsarga izsludinātajā kaķa vārda izgudrošanas
konkursā un saņēmusi iespēju
apmeklēt pasākumu Tiesībsarga
birojā.
Aktīvi konkursos piedalās 3.c
klase kopā ar skolotājām Agnesi
Veipu un Lindu Kraukli. Skolēni
veidoja «Lāču māju», balvā saņemot iespēju bez maksas apmeklēt
zoodārzu. Olimpiskās dienas ietvaros 3.c klase kopā ar skolotāju
Jāni Siugali sporta namā «Dartija» piedalījās stafešu skrējienā
un izcīnīja 1. vietu, iegūstot balvā hokeja biļetes, kā arī izcīnīja
1. vietu novada tautasbumbas sacensībās.
2.lpp.

Elīna Arāja
16. novembrī Mirdzai
Brazovskai veselības ministre
Ingrīda Circene pasniedza
Pateicības rakstu par
iesaistīšanos iedzīvotāju
veselības veicināšanā un
veiksmīgu sadarbību ar
Veselības ministriju.
Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» (IVSAC) direktore M.
Brazovska medicīnā strādā kopš
1980. gada. Viņa bijusi ārste,
ārste-pediatre, anestezioloģe-reanimatoloģe, gan arī strādājusi
slimokasē Bauskas rajonā. No
2006. gada marta viņa ar pilnu
atdevi rūpējas par Iecavas vese-

lības un sociālās aprūpes centru.
Pēdējie lielākie darbi ir divi Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, ar kuru palīdzību uzlabota
veselības aprūpes infrastruktūra,
vēl tikai jāiegādājas mēbeles un
aprīkojums. Nupat apmeklētāju
rīcībā nodota bērnu uzgaidāmā
telpa ar TV, kas ir interesanta
novitāte, un, sākot ar šo gadu,
iecavnieki var izmantot iespēju
ārstēties sāls istabā. «Veselības
aprūpe pēdējā laikā ir bijusi ļoti
sarežģīta. Tas saistīts ar nepietiekamu finansējumu un cīņu par
pasūtījumiem, dažādām atlases
procedūrām. Ir nācies pierādīt,
ka mēs esam, ka spējam un varam un ka mūsu iedzīvotājiem
vajag mūsu iecerētos pakalpoju6.lpp.
mus.»
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Rudens krāsas Iecavas internātpamatskolā
1.lpp.
Kopā ar skolotājām Irinu Jakušenoku un Valiju Lukstiņu
aktīva ir 5.c klase. Viņiem pa
spēkam dalība vismaz četros dažādos konkursos, tostarp «Zvaigzne ABC» organizētajā konkursā
«Zvaigžņu klase», kuras 1. kārtā
5.c klases komanda «Vanadziņi»
ieguvusi 1. vietu Zemgalē.
Visas klases piedalījušās
skolas organizētajos mācību
darba un dzīvesprasmju konkursos. Liels notikums skolā
bija Erudītu konkurss, kuru ar
klašu audzinātāju un direktores
vietnieces Ligitas Putniņas palīdzību organizēja angļu valodas
skolotāja Rudīte Gustiņa. Skolēniem bija jāatbild uz daudziem
asprātīgiem jautājumiem. Vislabākos rezultātus guva skolotājas Lindas Fiļipovas audzināmā
6.c klase.
28. septembrī skolā tika organizēts Olimpiskās dienas pasākums, kad visi skolēni kopā
vingroja skolas pagalmā. Sociālās kampaņas «Go Teach» ietvaros organizētajā «Vislatvijas
Mugurčempionātā», kas rosinājis skolēnus domāt par veselīgu stāju un kustībām, piedalījās trīs klases – 3.c, 5.c un 6.a.
Ārstnieciskās vingrošanas skolotāja un 6.a klases audzinātāja
Daiga Baha ļoti priecājās par tik
vērtīgu pasākumu. «Vislatvijas
Mugurčempionāta» noslēgumā
26. oktobrī skolā ieradās Supermens un populārais policists
un dziedātājs Nikolajs Puzikovs,
kuri vingroja kopā ar dalībnieku
klasēm un uzdeva āķīgus jautājumus, dāvinot interesantas
balviņas.
Oktobrī un novembrī dienas

Mugurčempionāta
noslēguma pasākumā
ar Nikolaju Puzikovu
un Supermenu.
Līga Bosko
iekrāsojušas arī mācību ekskursijas. Klases devušās tuvākos
un tālākos braucienos, viesojoties pat Koknesē, Liepājā un
Ventspilī.
Skolā liela uzmanība tiek
pievērsta patriotiskajai audzināšanai. 9. novembrī skolā iedegās
sveču Auseklis, kura gaismā notika Lāčplēša dienai veltīta svinīgā līnija.
3.lpp.

5.a klases meitenes
erudītu konkursā.

7.c un 8.a klašu skolēni
izzina Tīreļpurva noslēpumu.

Atzinības rakstus
saņēma labākie skolēni.

.
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Luterāņu dievnamā
Adventa laikā skanēs mūzika
Iecavas luterāņu dievnamā
Adventa tuvumu spilgtāk ļaus
izjust bagātais iecavnieku un
viesu muzikālo priekšnesumu
klāsts.
Pirmā Adventa dievkalpojumā, 2. decembrī, baznīcā viesosies vijolniece un dziedātāja
Daina Kasperoviča. Muzicēs
arī draudzes ansamblis, kura
priekšnesumā skanēs draudzes ērģelnieces Zaigas Lazdiņas dziesmas ar baušķenieces
A. Elsbergas vārdiem, tai skaitā
jaundarba «Nāk Glābējs» pirmatskaņojums.
Pār tālumiem liesmojot
zvaigznes viz,
Un svētlaimes varā ir ietērpts
viss.
Dievs mīlestību mums dvēselēs
dedz,
Viņš katra bēdas un ciešanas
redz.
Šis mūžīgais brīnums, kas
prieku nes,
Lai dievišķā spēkā atdzimstam
mēs.
Ka gurušais ticībā stiprināts
kļūst,
Un līksma no debesu atvariem
plūst.
Nāk Ziemassvētki un prieku
nes līdz,
Viss brīnišķā ilgu vainagā vīts.
Vai cilvēku prāts to gan aptvert
var,
Ka Dieva godības spēks zemi
skar.
Šīs dziesmas kā muzikālu
sveicienu ansamblis šajā pašā
dienā vedīs uz Bauskas draudzes rīkoto Adventa ieskaņas
pasākumu (Bauskas luterāņu

2.lpp.
Valsts svētku nedēļā skola
pamatskolas klasēm dāvināja interesantus un izglītojošus braucienus. 5.a (audz. A. Dementjeva) un 5.c (audz. V. Lukstiņa, I.
Jakušenoka) klase devās uz Latvijas pirmā prezidenta dzimtajām mājām «Aučiem», 6.c (audz.
L. Fiļipova), 8.c (audz. B. Žūriņa) un 9.a (audz. A. Šteinberga)
klase devās uz Kārļa Ulmaņa
«Pikšām», savukārt 7.c (audz. D.
Oškalne, R. Muceniece) un 8.a

dievnamā plkst. 17.00), kur
koncertēs draudžu mūziķi no
visām Bauskas iecirkņa draudzēm ar bīskapa P. Brūvera piedalīšanos.
Otrajā Adventā, 9. decembrī, luterāņu dievnamu pieskandinās bērnu un jauniešu
dzidrās balsis. Šoreiz dievkalpojumu kuplinās Iecavas mūzikas
skolas jaunie dziedātāji Kristīnes Circenes vadībā. Decembra
otrajā pusē baznīcā gaidāms
plašāks mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
16. decembris - trešais Advents. Nu jau par regulāriem
viesiem mūsu baznīcā varam
saukt Mežotnes pagasta jaukto
ansambli «Mēs». Ansambli vada
Codes luterāņu draudzes ērģelniece Linda Razalinska. Ansambļa pirmā uzstāšanās Iecavas
baznīcā notika pirms vairākiem
gadiem draudžu sadraudzības
pasākuma laikā. Kopš tā laika
dziedātāju samtainās balsis labprāt klausāmies vēl un vēl.
Ceturtajā Adventā, 23. decembrī, sagaidīsim tālākos viesus – kori «ERELBE» no Rīgas.
Šis kolektīvs Iecavas draudzei
ir labi pazīstams - elegantās dāmas un sirmie kungi vienmēr ar
prieku piedalās lielākajos baznīcas svētkos. Viņu vidū leģendārā
latviešu dziedātāja L. Vambute,
rakstnieks Z. Lešinskis un daudzi citi Rīgas Latviešu biedrības
(RLB) aktīvisti. RLB kori «ERELBE» vada Zaiga Lazdiņa, Latvijas
Mūzikas akadēmijas docētāja.
Gaidīsim Ziemassvētkus kopā!
Rolands Radziņš,
Iecavas luterāņu
draudzes mācītājs

(audz. N. Novicka, J. Siugalis)
klase devās uz Tīreļpurvu, kur
risinājušās ievērojamās Ziemassvētku kaujas. Savu pieredzi un
braucienos gūto informāciju skolēni pārstāstīja skolas svinīgajā
Latvijas Republikas neatkarības
proklamēšanas dienas pasākumā 15. novembrī. Pasākums
norisinājās īpašā gaisotnē, ļaujot izgaršot Latvijas skaistākās
vērtības – dabu un vēsturi, kā
arī sniedzot balvas labākajiem
mācībās un darbā.

Koris «ERELBE» no Rīgas Iecavas draudzei
ir labi pazīstams - elegantās dāmas un sirmie kungi
vienmēr ar prieku piedalās lielākajos baznīcas svētkos.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki decembrī
Pirmdien, 3. decembrī,
plkst. 8-12 (katru pirmdienu) pieņem domes izpilddirektors
M. Veinbergs
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes priekšsēdētājs
J. Pelsis
Otrdien, 4. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 10. decembrī,
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, A. Hauka,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis, A. Vītola
Otrdien, 11. decembrī,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 12. decembrī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 13. decembrī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 18. decembrī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 20. decembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Ceturtdien, 27. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe
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Sports visus pārņēmis nemanot
Elīna Arāja

no Šustu ģimenes albuma
Sporta skolā «Dartija»
šajā mācību gadā darbu
sācis vispārējās fiziskās
sagatavotības treneris pedagogs Valdis Šusts.
Ideja par šāda trenera nepieciešamību radusies sporta
skolas direktorei Baibai Gāgai.
Mērķis: dot bērniem vispusīgu
fizisko attīstību, lai vieglatlētikas, tenisa un basketbola treniņos vairāk laika atliktu tehniskajiem paņēmieniem. «Šī gan ir
tāda eksperimentāla stadija, vēl
domājam, kā to attīstīt,» stāsta
Valdis. «Tagad veidosim normatīvus, mēģināsim saprast, kādu
slodzi likt. Novērtēsim, ko ziemā
būsim izdarījuši, jo pagaidām
par rezultātiem grūti spriest.
Pašlaik esam apzinājuši, kā tas
viss notiek. Nav jau tā, ka, teiksim, basketbola treniņos treneris liek tikai basketbolu spēlēt,
taču nodarbību laiks pie šī trenera ir ierobežots. Lai viņš varētu vairāk mācīt basketbola tehniku, tad fizisko sagatavotību
varētu atstāt manā ziņā.»
Pašlaik V. Šustam jāsagatavo visi sporta skolas audzēkņi
- ap 100 mazo sportistu. Lai gan
Valdis ir pedagogs, viņš atzīst,
ka darbs sporta skolā ir krietni
citādāks: «Šīs nodarbības bērni
ir izvēlējušies galvenokārt paši,
tādēļ izpildīt skolotāja uzdevumus pie manis viņiem ir lielāka
interese nekā parastā skolā.»
Labā laikā Valdis bērnus
trenēja ārā svaigā gaisā, krosiem izmantojot parku, taču tagad ir grūtāk: «Sporta zāle ir ļoti
noslogota: reizēm trenējamies
zālē aiz groziem, kamēr notiek
basketbola treniņi, vai arī fiziskos uzdevumus veiksmīgi pielāgojam kāpnēm un soliņiem.
Pagaidām bērniem interese ir
– nāk un strādā. Redzēs, cik ilgi
noturēsies.»
Visa ģimene sporto
Valdis Šusts ir beidzis Murjāņu sporta ģimnāziju, kur sliecies uz vieglatlētiku un visām
mešanas disciplīnām (lode,
disks, šķēps). Viņš studējis Latvijas Universitātes Veselības un
sporta centrā, iegūstot veselības mācības un sporta skolotāja profesiju. Vēlāk strādājis
par trenažieru zāles instruktoru
un vadījis body bike nodarbības
Rīgā.
Valdis jau 11 gadus ir iecav-

Valdis ar sievu Lauru un
maitu Eniu Tīnu Nordea
Rīgas maratonā
2010. gadā...
... un ar dēliem Mārci (no
kreisās), Jēkabu un mazo
Eduardu pirms gada.
nieks. Viņš sievu – iecavnieci
Lauru Strēli - noskatījis studiju
laikā: «Kopā mācījāmies universitātē un sapazināmies. Laura
jau skolas laikā trenējās vieglatlētikā pie Elmāra Gāgas, skrēja vidējās disciplīnas - 400 un
800 metrus, arī studiju gados.
Tādēļ arī radās lēmums bērnus
iesaistīt sportā.» Šustu ģimenē
aug četri bērni, no kuriem divi
vecākie jau guvuši labus panākumus sportā.
Meita Enia Tīna (11 gadi) ir
vecākā no bērniem un nupat ieguvusi pirmās vietas Jūrmalas
maratona skrējienā, Rīgas Domes krosā, Nike Riga Run skrējienā: «Eniu sportot palaidām
bērnudārzā vai skolas pirmajā
gadā. Ar kaut ko jau tam bērnam jānodarbojas!»
Vecākais dēls Jēkabs (8)
Iecavas rudens krosā finišēja
pirmais, ar ko viņš īpaši lepojas,
tāpēc ka tas ir pirmais kauss viņam individuāli, jo viņa lielā aizraušanās tomēr ir futbols,

Viesu

.
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kurā iegūtas arī godalgotas
vietas: «Jēkabs jau bērnudārza pēdējos gados sāka trenēties
futbola komandā «FK Iecava».
No grupiņas gandrīz visi zēni
aizgāja un aktīvākie komandā
ir joprojām. Mārcis (5) vienmēr
brālim Jēkabam brauc līdzi uz
sacensībām, pats piedalījās arī
krosā - bērnu distanci noskrēja.
Mārcis visu zina un saprot, bet
vēl nav izdomājis, ar ko nodarboties. Viņš nāk man līdzi arī uz
treniņiem un basketbola grozā
met bumbu. Tad jau redzēs.»
Jaunākajam dēlam Eduardam ir tikai gadiņš, bet arī viņš
turas līdzi pārējiem: Eduarda
pirmā rotaļlieta bija bumba. «Tā
interese bērniem varbūt vairāk
no tā, ka sekojam līdzi: apjautājamies, kā iet, kā treniņos, vai
viņš nekavē. Interese neapzināti
pāriet uz bērniem, un tagad jau
ir aizgājis tik tālu, ka pie televizora vairākums nobalso par
sporta pārraides skatīšanos.
Bērni nemanot sākuši fanot
par Formulu 1, apspriež, kā nu
kuram iet. Nevarētu teikt, ka
sports viņiem ir uzspiests, bet
tas tā vienkārši viņus ir paņēmis. Pašlaik topā ir hokejs, skeletons, bet sekojam līdzi visam:
ja ir basketbols, skatāmies to un
apspriežam, kāda ir spēle.
Ziemā visi slidojam, izņemot mazāko. Šad tad paskrienam un sporta spēles spēlējam
visas: sākot no futbola, beidzot
ar rokasbumbu. Sports mums
ir arī atpūta, bet bez sportiskā mērķa, lai gan meitai tā īsti
vairs ne… Pēdējo reizi skrējām
Nordea maratonu trijatā: es, Jēkabs un Enia. Temps jau mums
katram ir savādāks: man vismaz
pagaidām liekas, ka es varētu
aizskriet pa priekšu, tad Enia,
bet Jēkabs paliktu kaut kur
viens. Tā kā cilvēku bija daudz,
tad sākumā norunājām, ka visi
skriesim kopā. Tomēr distances
vidū Enia neizturēja un aizskrēja mums pa priekšu. Bērniem
tomēr svarīgas balvas, lai lielāka
motivācija kaut ko darīt.
Man patīk visi sporta veidi.
Vieglatlētika un mešanas disciplīnas ir mana galvenā specialitāte, bet iesākumā - padsmit gadu
vecumā - nodarbojos ar daudzcīņu. Tā kā nāku no Madonas, tad
arī slēpošana nav sveša. Pagājušajā gadā piedalījos veterānu
sacensībās distanču slēpošanā
Priekuļos. Tas man bija izaicinājums, jo sen nebiju kāpis uz
slēpēm. Bet man patika un līdz
galam tiku, lai gan nebija nemaz
tik viegli – 10 kilometri pa kalniem un lejām. Tomēr labprāt
braukšu arī šoziem.»

Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa rada kopības sajūtu
Ludmila Šteinberga
Bērnu bibliotēkas vadītāja

No 12. līdz 18. novembrim
Latvijas bibliotēkās risinājās
Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļa.
Šīgada Ziemeļu bibliotēkas
tēma ir DAUDZVEIDĪBA ZIEMEĻOS, ar to, pirmkārt, domājot daudzveidību, ko vienā
noteiktā un pašvērtīgā nācijā
ienes svešie, citādie, ar citādu
pasaules un līdzcilvēku vērtējumu, ar citādām ētiskām vērtībām. Un jāmācās saprast, jāmācās sadzīvot.
Bērnu bibliotēkā tika iekārtota grāmatu izstāde «Mūsos
katrā dārgums mīt, jāmāk tikai
saskatīt!». 13. novembrī Rītausmas stundā piedalījās vidusskolas 1.a klases audzēkņi un
skolotāja Evita Burceva. Bērni
bija nopietni gatavojušies pasākumam – klasē lasīja fragmentus par Šurumburummeža
iemītniekiem, zīmēja ilustrācijas un veidoja uz kociņiem dzīvniekus no papīra. Evita Burceva
izteiksmīgi un emocionāli lasīja Turbjērna Ēgnera grāmatas
«Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki
Šurumburummežā» 11. nodaļu. Klausoties Latvijas Radio 1
radiolasījuma «Vāverēnu dejas
dziesmu», pirmklasnieki priecīgi dejoja, sita plaukstas un pat
svilpoja. Pēc aktivitātēm visi iestiprinājās ar «peļu gardumu»

Krēslas stundā interesenti tikās ar futbola kluba «Iecava»
dibinātāju, treneri Andreju Tiščenko (no labās).
– siera čipsiem.
Savukārt 15. novembrī Krēslas stundā interesenti tikās ar
futbola kluba «Iecava» dibinātāju, treneri Andreju Tiščenko.
Klātesošie noklausījās zviedru
žurnālista Dāvida Lagerkranca
pierakstīto pasaulslavena futbolista dzīvesstāsta fragmentu
«Esmu Zlatans Ibrahimovičs».
Bibliotekāres iepazīstināja ar
prezentāciju «Zlatans – «Zelta
pēda»» par Bosnijas izcelsmes
sportista karjeru. Zviedrijas izlases uzbrucējs Zlatans Ibrahimovičs nosaukts kā prestižās
«Zelta pēda 2012» nominācijas
ieguvējs. Šo balvu pasniedz futbolistiem par ieguldījumu futbola attīstībā un sasniegumiem
pasaules futbolā.

Andrejs Tišcenko dalījās iespaidos par Eiropas čempionātu futbolā Ukrainā; piedāvāja
noskatīties spēļu video spilgtākos fragmentus ar Zlatana
Ibrahimoviča piedalīšanos un
pastāstīja interesantus faktus
no sportista dzīves. Viesis bija
sagatavojis arī viktorīnu ar jautājumiem par futbolu un futbolistiem. Vislabākie lietpratēji izrādījās Gvido Filipsons, Jēkabs
Šusts un Silvestrs Černovskis.
Par pareizām atbildēm bērni saņēma dāvaniņas.
Gada vistumšākajā laikā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa rada
cilvēkos kopības sajūtu Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, vienlaicīgi iededzot sveces un kopīgi
lasot izvēlētās grāmatas.

Veselīgā diena «Dartijā»
1.lpp.
Veselīgs ēdiens
Jau no paša rīta bērniem
brokastīs tika pasniegta auzu
pārslu biezputra, kas ir pamats visam – veselīgs uzturs.
Sertificēta uztura speciāliste
Lizete Māldere ar bērniem pārrunāja, ko ēst un ko neēst: «No
ikdienas ēdienkartes izsvītrojām tos ēdienus, ko ēdam svētku dienās. Bērniem grūti bija
saprast, kādēļ kūkas nevar
bieži ēst.»
Stipri muskuļi
Veselīgs dzīvesveids nav

iedomājams bez fiziskām aktivitātēm, tādēļ bērniem bija arī
sporta nodarbība, kuras sākumā veselības sporta speciāliste
Una Dejus bērniem skaidroja
par procesiem, kas norit organismā, bet praktiskajā daļā
bērni apguva dažādus vingrojumus: «Mērķis bija izvingroties, pamosties un iemācīt, kādēļ ikdienā jāvingro. Bērni bija
ļoti atsaucīgi un vairums arī
zināja, kādēļ šādas aktivitātes
nepieciešamas. Viens bērniņš
pat prata teikt, ka dēļ muskuļiem.»
Prieks sportojot
Velotriālists Jānis Lācis no

ekstrēmās velokomandas «Greentrials» bērniem pastāstīja, cik
aizraujošs var būt sports un, lai
nodarbotos ar ko tādu, iesākumā ir cītīgi jāvingro un jāēd veselīgi. Bērni ar apbrīnu un sajūsmu vēroja ekstrēmos paraugdemonstrējumus un sastinga,
kad velotriālists ar velosipēdu
pārlēca pāri PII «Dartija» vadītājai Irīnai Freimanei un metodiķei Dacei Okolovskai.
I. Freimane priecājas par
A. Rācenes noorganizēto pasākumu, jo tas sasaucas ar PII
«Dartija» zaļo dzīvesveidu. Viņa
arvien aicina arī citus pievienoties zaļajam dzīves stilam.
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Ministre novērtē ieguldījumu
veselības aprūpes nozarē
1.lpp.
Eiropas projektu sagatavošanu citām iestādēm parasti veic
domes attīstības nodaļas projektu meitenes, bet šie lielie projekti
bija uz mūsu pleciem, jo tie bija
jāvirza caur Veselības ministriju. Viegli mums nebija, gāja kā
pa kalniem, taču vēlme radīt
labāku darba vidi mediķiem un
patīkamāku vietu pacientiem
bija stiprāka par grūtībām.»
Veselības veicināšana
2009. gadā M. Brazovska
starptautiskā seminārā Rīgā
prezentējusi Iecavas veselības
aprūpes modeli – pāreju no stacionārās aprūpes uz ambulatoro
aprūpi, bet Latvijas Pašvaldību
savienības Veselības un sociālo
jautājumu komitejas sēdē prezentējusi Iecavas novada Veselības veicināšanas programmu.
Divus gadus M. Brazovska pildījusi veselības veicināšanas koordinatora pienākumus sabiedriskā kārtā, piedaloties arī veselības veicināšanas programmas
izstrādē. «Mēs bijām pirmie valstī, kas izveidoja šādu programmu, bet mani nopelni gan tajā ir
visai mazi, lielākais katalizators
un veicinātājs bija Beāta Bundule. Viņa bija tā deputāte, kas
uzņēmās darba grupas vadību.
Es biju tikai viens no zobratiem
– koordinatore starp Veselības
ministriju un Iecavas pašvaldību,» atzīst M. Brazovska, skaidrojot, ka Iecavā veselības veicināšanas tradīcijas ir jau senas.
Izstrādājot jauno programmu,
sporta skolas direktore Baiba
Gāga izveidoja sporta sadaļu,
Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale
- Sociālā dienesta sadaļu veselības veicināšanā. Aktīvi darbā iesaistījās skolu pārstāves:
pirmsskolas izglītības iestādes
«Dartija» vadītāja Irīna Freimane
un Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja, bet es izveidoju veselības sadaļu.»
E-veselība arī Iecavā
Šī gada nogalē visā Latvijā paredzēts uzsākt e-veselības sistēmas pilotprojektu ieviešanu, kas
palīdzēs ietaupīt laika un finanšu resursus veselības aprūpes
darbiniekiem un pacientiem, kā
arī nodrošinās vienkopus kvalitatīvu un pilnīgu informāciju
par katru pacientu. E-veselība ir
veselības nozares efektivizācijas

programma, izmantojot jaunāko
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju līdzekļus. Katram
būs tāda kā bankas karte, no
kuras čipa varēs nolasīt informāciju Eiropas Savienības ietvaros. Pieslēdzoties e-veselības
portālam ar ibankas pieejas datiem vai elektronisko parakstu,
iedzīvotāji varēs piekļūt savai
elektroniskajai veselības kartei,
kurā būs viņu medicīniskie dati
un informācija par saņemtajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem. Nosūtījumi, zāļu receptes
un slimnieka vēsture – viss būs
elektroniskā veidā saglabāts pacienta elektroniskajā kartē.
Jaunās sistēmas ieviešana
notiks pakāpeniski. Ilgus gadus saglabāsies datu apmaiņa
arī papīra formātā, jo laukos vēl
ir vietas, kur nav interneta. M.
Brazovskas iecere ir pēc iespējas
ātrāk iesaistīties šajā projektā:
«Protams, pie tā būs jāpierod,
jo katram jauninājumam ir pretestība, bet principā tai vajadzētu būt labai lietai. Piemēram, ja
pacientam naktī būs bijis ātrās
palīdzības izsaukums, no rīta ģimenes ārsts datorā redzēs, kas
ar pacientu noticis. Ja pacientu
pēc insulta izrakstīs no slimnīcas, tad ārsts operatīvi varēs
ieteikt rehabilitāciju mājās. Pašlaik Iecavā insulta slimniekiem
ir iespēja saņemt valsts apmaksātus fizioterapeita un logopēda
pakalpojumus. Tas ir fantastiski, bet to reti izmanto, jo ārstam
ne vienmēr ir zināmi pacienti,
kuriem tas būtu vajadzīgs, bet
cilvēki arī nezina savas tiesības.
Rezultātā pacienti paliek guļot,
bet, jo ilgāk guļ, jo mazākas iespējas viņus izcelt.»
Jārūpējas par sevi
un ģimeni
«Ceru, ka iedzīvotāji ļausies
demogrāfiskā jautājuma risināšanai un Iecavā dzims vairāk
bērnu. Mūsu iestādē gan ginekoloģe-rezidente, gan vecmāte ir
risinājušas šo problēmu – abas
atrodas bērniņa kopšanas atvaļinājumā. Es arī ieteiktu vairāk
pašiem domāt par savu veselību
un aiziet uz valsts finansētajām
pārbaudēm: izmantot mamogrāfiju, dzemdes kakla onkoloģijas
savlaicīgu diagnostiku un citām.
Mēs tiešām atklājam saslimšanas un ļoti laicīgi. Nevajag domāt «ar mani tas nenotiks». Var
notikt ar jebkuru, lai cik vese-

Aleksandrs Prokopenko

Iecavas Veselības un
sociālās aprūpes centra
direktorei Mirdzai
Brazovskai (no labās)
veselības ministre
Ingrīda Circene
16. novembrī pasniedza
Pateicības rakstu
svinīgā pasākumā
Veselības ministrijā.
līgi ēstu un dzīvotu. Es iesaku
domāt par veselību kā par savu
bagātību: neplānot naudas tēriņus tad, kad esi slims, bet tērēt
to kvalitatīvai pārtikai un aktivitātēm, kurām bieži vien pat nevajag finansējumu – nūjošanai,
pastaigai. Un, ja salīdzina izdevumus par veselīgu pārtiku un
ne tik veselīgu, tad tā atšķirība
arī nav nemaz tik liela. Tikai pie
tā jāpiestrādā.»

Iecavā ir pieejama laba veselības aprūpe, tomēr M. Brazovska aicina: «Mēs likvidējam sekas,
bet būtiski, lai katram tās sākuma rūpes ir sava un ģimenes
veselība. Mani skumdina relatīvi augstais bērnu traumatisms.
Lielākoties tas notiek mājās un
tā ir pieaugušo vaina. Mēs tomēr
esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām – gan dzīvniekiem, gan
bērniem.»

Bija kārtīga komandas spēle
23. novembrī Salacgrīvā aizvadīta Latvijas Basketbola līgas
(LBL) 3. divīzijas spēle, kurā BK «Dartija» ar 19 punktu
pārsvaru pieveica BK «Salacgrīva». «Kopumā varētu teikt, ka
šī bija viena no labākajām spēlēm šosezon,» stāsta BK «Dartija»
galvenais treneris Voldemārs Pārums. «Puiši bija maksimāli
koncentrējušies un izpildīja visu, ko pirms spēles bijām norunājuši.
Labi izdevās nospēlēt aizsardzībā, bet nav neviena, ko sevišķi izcelt
– visi nospēlēja labi, arī tie, kas mazāk tika laukumā. Bija kārtīga
komandas spēle. Pretinieki bija tādi smagnējāki (trīs spēlētāji virs
2 m), bet mēs ātri, īpaši caurgājienos.»
BK «Salacgrīva» - BK «Dartija» 82:101
(pa ceturtdaļām: 26:34, 15:16, 22:30, 19:21)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks (27 punkti, lietderības koeficients 25)
Miķelis Pušilovs (25 p., 5 atlecošās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles,
lietder. k. 26)
Gundars Brička (22 p., 4 atlec. b., 4 rez. piesp., 3 pārtvertas bumbas,
lietder. k. 16)
Ivars Zemītis (12 p., 8 atlec. b., lietder. k. 13)
Linards Jaunzems (7 p., 4 atlec. b., lietder. k. 9)
Aldis Beitiņš (4 p., 5 atlec. b., lietder. k. 9)
Armands Švītiņš (3 p., lietder. k. 5)
Ivars Puļķis (1 p., lietder. k. -1)
Toms Vilks (0 p., 3 atlec. b., 4 rez. piesp., lietder. k. 4)
28. novembrī BK «Dartija» tikās ar BJBS Rīga/Pārdaugava,
bet piektdien, 7. decembrī, plkst. 19:30 iecavnieki cīnīsies
Siguldā. Arī uz šo spēli tiek aicināti līdzbraucēji. Pulcēšanās
braucienam ar lielo autobusu uz Siguldu plkst. 17:00 pie
SAKS «Dartija» sporta nama. Interesanti, ka pēc statistikas datiem
lielākais skatītāju skaits šajā turnīrā pagaidām novērots
BK «Dartija» spēlēs – vidēji 120 līdzjutēji.

2012. gada 30. novembrī

.

Sporta ziņas
14. novembrī aizvadīts Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklāto vieglatlētikas sacensību telpās I posms C grupai.
Zēnu konkurencē sacensībās piedalījās 25 dalībnieki, meiteņu
konkurencē – 15.
30 m skrējiens:
1. vieta Edijs Lācis (4,50 sek.), Karīna Toniga (4,82)
2. vieta Jēkabs Ķurbe (4,66), Amanda Visocka (4,85)
3. vieta Sandis Brūveris (4,75), Enia Tīna Šusta (4,86)
30 m barjerskrējiens:
1. vieta Edijs Lācis (5,59 sek.), Karīna Toniga (6,25)
2. vieta Aivis Kravalis (5,91), Amanda Visocka ( (6,44)
3. vieta Jēkabs Ķurbe (5,94), Sibilla Salgrāve (6,72)
400 m skrējiens:
1. vieta Edijs Lācis (1 min. 36,3 sek.), Enia Tīna Šusta (1:39,8)
2. vieta Sandis Brūveris (1:40,8), Karīna Toniga (1:48,6)
3. vieta Jēkabs Ķurbe (1:42,9), Amanda Visocka (1:53,8)
Augstlēkšana:
1. vieta Edijs Lācis (1,45 m), Amanda Visocka (1,25)
2. vieta Jēkabs Ķurbe (1,30), Karīna Toniga (1,20)
3. vieta Georgs Genādijs Bergs (1,30), Linda Linka (1,20)
Lodes grūšana (zēniem - 3 kg lode, meitenēm - 2 kg pildbumba):
1. vieta Aivis Kravalis (8,31 m), Kristīne Kārkla (8,58)
2. vieta Edgars Ramazanovs (7,60), Undīne Čekstere (7,91)
3. vieta Edijs Lācis (7,44), Amanda Visocka (7,24).
21. novembrī aizvadīts Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklāto vieglatlētikas sacensību telpās 1. posms B grupai.
30 m skrējiens:
1. vieta Daniels Fjodorovs (4,15 sek.), Amanda Grīnberga (4,56)
2. vieta Dāvis Lācis (4,40), Annija Pļaviņa (4,79)
3. vieta Reinis Āboliņš (4,59), Simona Vītoliņa (4,84)
30 m barjerskrējiens:
1. vieta Daniels Fjodorovs (5,04 sek.), Amanda Grīnberga (5,85)
2. vieta Dāvis Lācis (5,10), Simona Vītoliņa (5,88)
3. vieta Jānis Kalniņš (5,59), Arta Riekstiņa (6,25)
400 m skrējiens:
1. vieta Dāvis Lācis (1 min. 28,2 sek.), Amanda Grīnberga (1:36,9)
2. vieta Daniels Fjodorovs (1:30,5), Simona Vītoliņa (1:43,7)
3. vieta Reinis Āboliņš (1:44,4), Annija Pļaviņa (1:48,5)
Augstlēkšana:
1. vieta Reinis Āboliņš (1,55 m), Amanda Grīnberga (1,40)
2. vieta Daniels Fjodorovs (1,45), Simona Vītoliņa (1,35)
3. vieta Jānis Kalniņš (1,45), Annija Pļaviņa (1,35)
Lodes grūšana (zēniem - 4 kg, meitenēm - 3 kg):
1. vieta Dāvis Lācis (10,62 m), Annija Pļaviņa 8,08)
2. vieta Jānis Kalniņš (10,05), Simona Vītoliņa (8,05)
3. vieta Daniels Fjodorovs (8,09), Līna Anspoka (7,98)
Kopvērtējums pēc 1. posma:
1. vieta Daniels Fjodorovs (9 punkti), Amanda Grīnberga (10 p.)
2. vieta Dāvis Lācis (10 p.), Simona Vītoliņa (11 p.)
3. vieta Reinis Āboliņš (15 p.), Annija Pļaviņa (14 p.).
Piektdien, 23. novembrī, Iecavas novada atklātās sacensības
badmintonā sporta namā «Dartija» aizvadīja desmit dalībnieki.
Vīriešu konkurences vienspēļu rezultāti:
1. vieta Vilnis Goldmanis
2. vieta Alberts Bajārs (Bauska)
3. vieta Rolands Linejs.
Noslēdzies sporta centra «Mēmele» kausa izcīņas basketbolā
veterāniem 2012./ 2013. gada sezonas pirmais posms.
Iecavas komanda ar četrām uzvarām izvirzījusies turnīra tabulas
priekšgalā. «Alkstam revanšēties,» teic rezultatīvākais iecavnieku
komandas pārstāvis Māris Ozoliņš. Pērn turnīrā uzvaru svinēja
Ceraukstes komanda. Arī šogad no turnīra piecām komandām
ceraukstieši izrāda vissīvāko pretestību, pagaidām ieņemot otro
vietu, bet trešajā vietā ir «Gailīši». Tālāk seko «Bauska», bet turnīra
tabulu bez nevienas uzvaras noslēdz «Dāmas».
Iecavas veterānu komandā spēlē: Māris Ozoliņš, Jānis Krūze, Aļģis
Mudurs, Dzintars Zaumanis, Gunārs Plucis, Juris Jašuks, Andris
Pļaviņš, Vilnis Gailums, Aivars Hauks un Ints Kreicšteins.
Pirmā apļa rezultāti:
Iecava
Iecava
Iecava
Iecava

–
–
–
–

Ceraukste 39:34
Bauska 43:23
Gailīši 50:26
Dāmas 85:50

Rezultatīvākie spēlētāji:
1. Ermīns Urtāns (Ceraukste) 86 p.
2. Līga Rimševica (Dāmas) – 80 p.
3. Māris Ozoliņš (Iecava) – 58 p.
4. Igors Gaugers (Gailīši ) – 34 p.
5. Ivars Mičāns (Bauska) – 30 p.

21. novembrī aizritējušas Iecavas novada skolu sacensības
tautas bumbā 5., 6. klasēm. Meiteņu konkurencē piedalījās tikai
divas komandas, bet zēnu konkurencē - sešas komandas, kuras pēc
nolikuma varēja būt arī jauktas.
Rezultāti meitenēm:
1. vieta internātpamatskolas 6.c klases komandai, kurā spēlēja
Undīne Čekstere, Marta Vilcēna, Diāna Brūvere, Līna Ušacka,
Sintija Bolmane, Liliāna Barišņikova un Kristīne Kārkla.
2. vieta internātpamatskolas 5. klašu apvienotajai komandai, kurā
spēlēja Lea Krasnova, Aleksandra Kalēja, Ilona Krastiņa,
Ilze Kalniņa, Endija Haritonova, Laura Matule un Elisa Lāce.
Rezultāti zēniem:
1. vieta vidusskolas 6.b klases komandai, kurā spēlēja Aivens
Radiončiks, Anrijs Andersons, Rauls Spickus, Dace Renebuša,
Toms Ričards Šteinbergs, Matīss Mitrofanovs, Maksims Pavlovs un
Alekss Bezprozvannijs.
2. vieta vidusskolas 6.c klases komandai, kurā spēlēja Toms
Janeks, Toms Riekstiņš, Sandijs Albiņš, Edvīns Milzers, Kristofers
Agarelovs, Lība Madžule, Amanda Visocka un Anna Ansone.
3. vieta vidusskolas 6.a klasei. Komandā: Annemarija Dukure,
Zane Gita Grase, Beāte Jašuka, Mārtiņš Murāns, Toms Bundulis,
Georgijs Mihailovs, Georgs Genādijs Bergs un Edijs Lācis.

Ēvalda Kivilanda jauno grāmatu «Iecavai 520» var iegādāties
novada domes kasē, domes darba laikā. Grāmatas cena Ls 7,38.
Turpat nopērkamas arī Iecavas jubilejas
suvenīrmonētas (Ls 2,50) un Ē. Kivilanda grāmata
«Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā» (Ls 5,93).

Līdzjūtības
Vēl gribējās strādāt,
Dzīvot un būt,
Bet pēkšņi – nakts,
Un saule jau zūd.
/M. Ķempe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aivara Rirdanča
tuviniekiem, no viņa uz mūžu atvadoties.
Mednieku klubs «Zirnieki»
Kad aiz viņiem tāliem kalniem
zemzemītē būšu,
vēl šai pusē mežu balsis
šalkos manu mūžu.
/L. Brīdaka/
Izsakām līdzjūtību Aivara Rirdanča piederīgajiem,
pavadot viņu mūžībā.
Mājas iedzīvotāji Skolas ielā 2
Mēs katrs kaut ko dārgu sevī nesam,
Ir katram par ko smiet un as’ras liet.
Pa vienu ceļu atnākuši esam,
Pa vieniem vārtiem visiem jāaiziet.
/E. Zālīte/
Izsakām dziļu līdzjūtību Aivara Rirdanča tuviniekiem,
viņam pēkšņi mūžībā aizejot.
Kaimiņi Skolas ielā 2
Vai, zemīte, tev pietrūka
Smilšu gultā gulētāju,
Ka tu mani arī sauci
Zem savām velēnām.
Sērojam kopā ar Tevi, Lindiņ,
tēti kapu kalniņā aizvadot.

/Tautasdziesma/

Kolēģi no PII «Dartija»
Un galu galā - kas ir mūžs?
Viens dzīpars laika likteņpūrā –
Viens mirklis, un jau vēsums pūš
No neatgriežamības jūras.
/O. Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aivara Rirdanča
piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.
AS Balticovo administrācija

2012. gada 30. novembrī .

Reklāma
Reklāma
un sludinājumi
un sludinājumi
::: :::
◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
Tālr. 29457686.
•
•
•
•
•

Siltumnīcu plēve
Agrotīkls
EVA plēve
Lauksaimniecības plēve
Ruļļu ietinamā plēve.

Labas cenas un kvalitāte!
Tālr. 29235045.

• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar
iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar
piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.

Sporta namā

AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums 10. decembrī

Taras pieņemšanas punktam Iecavā,
E. Virzas ielā 14 mainījies darba
laiks. Ziemas periodā strādājam no
plkst. 8 līdz 16. Joprojām izbraucam
uz mājām, lai izvestu lielāku skaitu
alus pudeļu. Pērkam arī Baltica alus
pudeles un pieprasījumam atbilstošas
burciņas. Tālr. 29166190, 29164600.

1. decembrī pl. 12:00 un
2. decembrī pl. 10:00
Latvijas XII atklātais veterānu
čempionāts galda tenisā
4. decembrī pl. 15:00
minibasketbola stafetes
3.-4. klasēm
5. decembrī pl. 16:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās A grupai un
junioriem
7. decembrī pl. 17:00
LJBL: Iecava – Cēsis
8. decembrī pl. 10:00
Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes
galda tenisā D grupai
9. decembrī pl. 11:00
LJBL:
Iecava – Jugla/Sport 2000 2
9. decembrī pl. 18:00
LJBL:
Iecava – Limbaži/Salacgrīva
19. decembrī pl. 20:30
LBL 3:
BK Dartija – Dārznieks/Cēsis

Aizsaulē aizgājuši
Sergejs Svinors (04.02.1961. - 16.11.2012.)
Zigrīda Lūce (22.04.1945. - 17.11.2012.)
Leonīds Serebrovs (06.04.1972. - 24.11.2012.)
Rasma Borzina (04.10.1928. - 24.11.2012.)
Aivars Rirdancis (29.04.1951. - 24.11.2012.)
Konstancija Zuševica (29.08.1927. - 25.11.2012.)
Anna Pacinko (04.01.1937. - 27.11.2012.)

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Pārdod : : :
tīršķirnes trušus. Iespējams
iegādāties arī gaļu, ģērētās un
neģērētas trušu ādiņas.
Tālr. 29482810.
nestandarta pārtikas
kartupeļus (lēti).
Tālr. 26179813.

Vēlas strādāt : : :
Individuāli praktizējošs
jurists vēlas strādāt, sniedzot
visa veida juridiskos
pakalpojumus.
Tālr. 29688889.
Vēlas pieskatīt bērnu
(vecāku par 3 gadiem).
Tālr. 20586870 (Ināra).

Dažādi : : :
Veicam dzīvokļu, māju
kosmētisko un kapitālo
remontu. Piedāvājam
dažādus jumta, mūrēšanas
darbus, būvējam arī terases,
nojumes u. tml.
Tālr. 26060411.
Ceturtdien,
6. decembrī,
no plkst. 9:30 līdz 14:00
Valsts asinsdonoru
centra (VADC)
specializētais autobuss
pieņems donorus
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 10. decembrī.

Kultūras namā
•
•
•
•

30. novembrī pl. 17:00
Tikšanās
ar Inesi ZiŅģīti.
Līdzi jāņem:
frotē dvielītis 1,20m, lai var
apņemt plecus;
ērts apģērbs, lai var rīvēties
ar dvieli;
kājās jābūt īsajām zeķītēm,
lai var atbrīvot pēdas
masāžai;
laba oma un vēlme piekopt
veselīgu dzīvesveidu!
Ieejas maksa - Ls 1.

No 3. decembra
mazajā zālē
Gintas Zaumanes
PĒRLĪŠU ROTU un Gitas
Kravalas gleznu IZSTĀDE.
7. decembrī plkst. 18:00
ĀRA EGLES IEDEGŠANA.
Ziemas pasaku tēli EZIS, LĀCIS UN
PIPARKŪKU FEJA - aicina
visus uz RŪĶU SALIDOJUMU.
Lūgums tiem, kas vēlas,
ierasties rūķu tērpos.
plkst. 19:00
GRUPAS «MUSIQQ»
KONCERTS
Ieejas maksa:
iepriekšpārdošanā Ls 3,
koncerta dienā Ls 4.
09. decembrī
no plkst. 10:00 līdz 16:00
reģionālais skolēnu mācību
uzņēmumu
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ.
plkst. 16:00
teatrāls koncerts
kopā ar grupām
«BALTIE LĀČI» un
«APVEDCEĻŠ»
Ieejas maksa: Ls 3, 4, 5 un 6.
14. decembrī plkst. 19:00
folkloras kopas «TARKŠĶI»
DESMIT GADU
JUBILEJAS KONCERTS.
16. decembrī plkst. 16:00
jauktā kora «IECAVA»
sadraudzības koncerts
«BALTAS DOMAS
DZIESMĀ LIKU».
18. decembrī plkst. 18:00
Mūzikas skolas
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS.
25. decembrī plkst. 20:00
ZIEMASSVĒTKU BALLE
kopā ar grupu «KRAUJAS
STORM BAND»
Vietas pie galdiņiem lūdzam
rezervēt iepriekš.
Tuvākas ziņas par pasākumiem
pa tālr. 63941234, 26666126.
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