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Sinonīms lielam priekam

AKTUĀLI
Šajā numurā:
«Brīviņu»
muižas
iemītnieces atraktīvās
skolotājas tik
talantīgi
izspēlēja
ainiņas no
gatavošanās jubilejas
vakaram,
ka daudzi
svinību
viesi
nosprieda:
te ir labs
pamats
dramatiskā
kolektīva
izveidei.

A: F: Beata Logina

Ir vieglāk izglītot bērnus, kuri
pilnvērtīgi attīstījušies un kuriem viss padodas. Lai strādātu
ar citādiem audzēkņiem, kam
nepieciešama specifiska pieeja,

jābūt gan speciālām zināšanām,
gan lielākai uzņēmībai un pacietībai. Un, pavisam noteikti,
neiztikt bez humora - atzina Zālītes speciālās internātpamatskolas 40. dzimšanas dienas dalībnieki.
Skolas bijušie un esošie dar-

28.11.2008.

binieki svinēja atkalredzēšanos
22. novembra pievakarē. «Brīviņu» ēkas zālītē kavēšanās atmiņās notika uz jautras nots. Ar
dziesmām visus priecēja ansamblis «Vēja meitenes» no Misas, bet
vakara vadību bija uzņēmušās
pašmāju skolotājas.
5.lpp.

«Only smile» 2.
iegūst godalgu
plakātu
konkursā

Par ceļu
attīrīšanu
no sniega

3.

6.
Projekta
partneri
tiekas Turcijā

FK Iecava
juniors čempioni

6.

Sākam gaidīt Ziemassvētkus Meklē Gada sportistus
A: Beata Logina

Šosvētdien, 30. novembrī, sākas Adventes laiks. Lai tas nebūtu tumšs un drūms, cenšamies domāt gaišas domas, dedzinām sveces, greznojam telpas un
namu apkārtni.
Tradicionāls Ziemassvētku
gaidīšanas laika pasākums ir lielās egles kopīga iedegšana - šogad lieli un mazi iecavnieki pie
kultūras nama būs gaidīti

12. decembrī plkst. 18.00. Bet
jau kopš Valsts svētku nedēļas
Iecavas ielās skatu priecīgāku
dara atjaunotās krāsaino spuldzīšu virtenes. Gaismas kabeļu
dekorācijas šogad izvietotas ne
tikai Rīgas un Edvarta Virzas
ielā, bet arī Dartijas mikrorajonā, Ozolu ielā.
Pašvaldības veiktajā Ziemassvētku dekoru iepirkumā ar līgumsummu Ls 5340,68 uzvarēja SIA «Adam Decolight». IZ

A: Beata Logina

Līdz 20. decembrim tiek
gaidīti ierosinājumi titula
Iecavas Gada sportists
piešķiršanai.
Kandidātus var pieteikt jebkurš Iecavas novada iedzīvotājs
vai organizācija pašvaldības
sporta skolā «Dartija» vai arī pa
e-pastu: dartija@inbox.lv. Kandidāta vārdam un uzvārdam jā-

pievieno motivēts apraksts, kādēļ būtu jāpiešķir Gada sportista
nosaukums. Ieteikumus apkopos un izvērtēs sporta skolas treneri. Gada sportista nosaukumu
piešķirs vairākās nominācijās:
jaunietis, jauniete, vīrietis, sieviete, veterāns un veterāne. Apbalvojumu var nepiešķirt, ja pieteiktā kandidāta sasniegtais rezultāts nav pietiekami augstvērtīgs. Gada sportistiem tiks sporta skolas «Dartija» balvas. IZ

2008. gada 28. novembrī

«Only smile» iegūst balvu plakātu konkursā
Iecavas sieviešu klubs «Liepas»,
EK konkursa «Bērna tiesības uz
aizsardzību» pārstāve Latvijā

IZ

Zinātniskā un uzziņu
literatūra

Apbalvošanas ceremonijā
Astrīda Vītola un komandas
«Only smile» pārstāves.

Komandas «Only smile»
plakāta autores ir Raivita
Lauciņa-Veinere, Annija
Razāne, Annija Užule un
Arta Goldmane. Savā darbā
jaunietes vēlējās pateikt, ka
«bērnu no nelabvēlīgās vides
aizsargā krāsains
lietussargs, virs kura ir viss
bērnam nelabvēlīgais
cilvēku dusmas, kas strāvo
kā zibens; cilvēku asie vārdi,
ko viņi viens otram pasaka
gan dusmās, gan naidā tie
ir kā zāģis un nazis, kas asi
iecērt sirdī; atkarības
narkotikas un smēķēšana,
kas nodara lielu ļaunumu,
bet ir izplatītas jauniešu
sabiedrībā. Zem lietussarga
ir 3 bērni, kas smaida. Zem
lietussarga dzīve ir cerību
pilna un tāpēc bērni smaida.
Mums visiem vajadzētu būt
zem lietussarga».

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas bibliotēkas aktīvākie lasītāji un Bērnu
žūrija 25. novembrī kinoteātrī
«Rīga» noskatījās filmu «Kur pazudis Elvis».
27. novembrī 7.-9. klašu skolēni bija aicināti uz koncertlekciju «Dejas dzīve kinofilmās», kurā
piedalās Šona hip-hop studija un
Aisha.
Šajā pašā dienā 5.-8. klašu
skolēniem tika rīkota ballīte, bet
Mežotnē notika skolēnu teātru
festivāls «Te - ātri», kurā piedalījās 8.-12. klašu teātra improvizatori kopā ar skolotājām V. Prokopenko un D. Greižu.
Rajona basketbola sacensībās «Vidusskolu kauss» 14. novembrī 1989.-1992. gadā dzimušo meiteņu komanda (Z. Lisovska, Z. Nuršajahova, A. Dzeņuševa, S. Zikrataja, E. Rampāne,

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

A: F: Agnese Hauka

Ir noteikti labākie darbi
jauniešu plakātu konkursā
«Bērna tiesības uz
aizsardzību».
«Nodrošināt un veicināt bērnu tiesību ievērošanu, jo īpaši
tiesības uz aizsardzību, uz kurām ir pilntiesīgi visi bērni un
pusaudži - Eiropas Savienības
pilsoņi un iedzīvotāji, tas ir Eiropas Savienības un dalībvalstu
kopīgs mērķis,» uzsvēra Eiropas
Komisijas par taisnīgumu, brīvību un drošību viceprezidents
Žaks Barots, atklājot konkursu
un piedāvājot jauniešiem iespēju darboties komandās, lai pētītu jautājumu par savu drošību
Eiropas Savienībā.
Trīs mēnešu garumā no
31. jūlija līdz 31. oktobrim jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem
visās Eiropas Savienības valstīs
zīmēja, līmēja un krāsoja plakātus, tajos atainojot pārsteidzošas un radošas idejas par bērnu
tiesībām uz aizsardzību. Visās
27 Eiropas Savienības valstīs
konkursa ietvaros tika reģistrētas 6634 komandas un iesniegti
8023 plakāti, tostarp Latvijā tika reģistrētas 72 komandas un
iesniegti 84 plakāti.
Latvijā konkursa norisi organizēja Iecavas sieviešu kluba
«Liepas» pārstāves Astrīda Vītola
un Agnese Hauka sadarbībā ar
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, rūpējoties par informācijas izplatīšanu, plakātu reģistrēšanu, žūrijas organizēšanu un apbalvošanas ceremonijas norisi.

2.

A. Čikule, A. Geka un E. Siliņa)
izcīnīja pirmo vietu.
Savukārt 21. novembrī
«Oranžās bumbas» sacīkstēs uzvarēja 1993.-1994. gadā dzimušo skolnieču komanda (D. Ozoliņa, L. Lauciņa, Ž. Lisovska,
A. Geka, E. Siliņa un A. Čikule).
Zēnu komandas abos turnīros
ierindojās trešajā vietā.
29. novembrī vidusskolā notiks Nacionālais debašu turnīrs,
bet 30. novembrī 2.a un 4.a klases deju kolektīvi ar vadītāju
S. Lineju piedalīsies Valmieras
pilsētas egles iedegšanas pasākumā.
Ir veiksmīgi noslēdzies Vides
pārvaldes valsts biroja rīkotais
konkurss «Par produktiem un
pakalpojumiem ar «zaļo» zīmi».
Par līderiem izvirzīta 10.a klases
komanda (skolotāja M. Čudare). IZ

Tieši tāpēc vēl jo lielāks
prieks ir par to, ka 57 plakātu
konkurencē 10-14 gadu vecuma
grupā trešo vietu ir ieguvusi
Iecavas vidusskolas komanda
«Only smile» skolotājas Solvitas
Lauzējas vadībā. 20. novembrī Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā - laureāti piedalījās
apbalvošanas ceremonijā Eiropas Savienības mājā Rīgā, kur
saņēma piemiņas balvas no
Eiropas Komisijas, bet pēc apbalvošanas tikās kopīgā boulinga spēlē.
Plakātus vērtēja seši pārstāvji no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Izglītības
un zinātnes ministrijas Valsts
jaunatnes iniciatīvu centra,
Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Jelgavas tautas gleznošanas studijas un Jaunatnes
vienotai Eiropai kluba «Māja».
Raivitas, Annijas, Artas un
Annijas trešās vietas godalga nebija vienīgais apbalvojums šajā
konkursā, jo komandas otrs plakāts «Smile» 10-14 gadu vecuma
grupā ieguva ceturto vietu un saņēma LR Tieslietu ministrijas
simpātiju balvu, ko pasniedza
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece Vineta Sprugaine.
Iecavas novada komandas
skolotājas Solvitas Lauzējas vadībā šī gada plakātu konkursā
piedalījās visaktīvāk, pārspējot
tādas Latvijas pilsētas kā Liepāja, Kuldīga, Rīga, Madona,
Kārsava, Valka u. c.
Konkursā piedalījās 12 Iecavas novada komandas. Dzimtmisas pamatskolas komanda «Cīnītāji» (Sintija Kavosa, Sergejs
Rozītis, Igors Rozītis, Toms Šķipars) 10-14 gadu vecuma grupā
ieguva piekto vietu un Iecavas vidusskolas komanda «Spāres»
(Sintija Zeltiņa, Edīte Zeltiņa,
Agnese Zariņa, Baiba Zariņa)
15-18 gadu vecuma grupā 27
plakātu konkurencē ieguva devīto vietu.
Uzvarētāju plakāti abās vecuma grupās apskatāmi
konkursa tīmekļa vietnē:
www.eirojauniesi.eu. IZ

v
Bebrišs V. «Visvalža pasakas»
v
Bērziņa D. «Horoskopi,
2009»
v
Brensons R. «Ej un dari»
v
«Dziedniecības enciklopēdija»
v
Gallops R. «GI diēta - vienkāršākais veids, kā iegūt slaidu augumu»
v
Hembltona-Džounsa N.
«Par 10 gadiem jaunāka»
v
Hjūza L. «Pēteris Pirmais»
v
«Iepazīsim Latviju»
v
«Jaunākās salātu receptes»
v
Kavale L. «Budžets un finanses»
v
Klētnieks J. «Mūžības valdnieki»
v
Ležepjokovs M. «Laimīga
laulība ir iespējama»
v
Liepiņa S. «Speciālā psiholoģija»
v
Linde M. «Asins dzīres»
v
Plaudis A. «Nogrimusī Eiropa»
v
Rasa I. «Latviešu sabiedrības kultūraktivitātes»
v
«Rudens ēdieni»
v
Vitlija S. «Pēcdzemdību
emocijas»

Oriģinālliteratūra
v
Auziņš A. «Vendeta letiņu
gaumē»
v
Dziļums A. «Raksti» 26. sēj.
v
Grīnšteina L. M. «Jerikas roze»
v
Ievkalns G. «Baltie vasaras
mākoņi»
v
Linde M. «Sārtais māls»
v
Mārtuža E. «Pētera zvērests»
v
Seleckis V. «Sārta asins
baltā sniegā»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Fainders Dž. «Mednieka instinkts»
v
Gārdinere M. «Netīro noslēpumu klubs»
v
Goldsmita O. «Donžuāns
Billijs»
v
Hārts Dž.«Melu karalis»
v
Hilla Dž. «Pagātnes rēgs»
v
Kortasārs H. «Kāds vārdā
Lūkass»
v
Lī L. F. «Noticēt mīlestībai»
v
Metjūsa K. «Privāta bilde»
v
Moems V. S. «Mēness un penijs»
v
Steinbeks Dž. «Par pelēm un
cilvēkiem»
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Deputātu
sēdes decembrī

Novada Domē
Turpinām informēt par
Domes 11. novembra
lēmumiem:
Par iedzīvotāju apsveikšanu
Ziemassvētkos
Dome vienbalsīgi nolēma atbalstīt Veselības un sociālās komitejas ierosinājumu, ko akceptējusi arī Finanšu komiteja, un
vairākas iedzīvotāju grupas
sveikt Ziemassvētkos:
- ar saldumu dāvanām (paciņām) apsveikt ģimenes, kurās ir
četri un vairāk bērnu, aizbildņu
ģimenes un ģimenes, kurās ir
bērns ar invaliditāti;
- ar dāvanām (kalendāru,
konfekšu kārbu, kafiju, auduma
iepirkuma maisiņu) apsveikt ģimenes, kurās ir invalīdi no bērnības, I grupas invalīdi, II un III
grupas invalīdi ar kustību traucējumiem, ar redzes, dzirdes
traucējumiem un onkoloģiskajām saslimšanām. Ar dāvanām

apsveikt arī vientuļos pensionārus, iedzīvotājus no 85 gadu vecuma un represētās personas.
Ja ģimene atbilst vairākām sociālajām grupām, tad tā saņems
vienu dāvanu;
- vienreizēju materiālu pabalstu piešķirt ģimenēm, kurās ir
četri un vairāk bērnu (katram
bērnam Ls 10), ģimenēm, kurās
ir bērni ar invaliditāti (katram
bērnam invalīdam Ls 25), iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu un vecākiem (katram
Ls 25) un I grupas invalīdiem
kopš bērnības (katram Ls 25).
Par saskaņojumu
SIA «BalRock Latvia»
komercdarbības veikšanai
Domes Lauksaimniecības, vides un attīstības komiteja 28.
oktobra sēdē izskatīja un atbalstīja SIA «BalRock Latvia» iesniegumu, kurā komersants lūdz izskatīt vēlmi izveidot rūpniecisko
sprāgstvielu izgatavošanas un

Autovadītājiem
problēmas sagādā putenis
A: Anta Kļaveniece

Piepildījās aizvadītās
nedēļas nogalē sinoptiķu
izteiktais brīdinājums,
ka svētdien un arī
turpmākajās dienās
gaidāms stiprs vējš un
sniegs. Pirmdienas rītā
sniega sanesumu dēļ
daudziem bija apgrūtinoši
kaut kur nokļūt; arī
sabiedriskais transports
kavējās, vietumis
pat netika cauri
sniega kupenām.
Bauskas ceļu rajona Iecavas
iecirkņa vadītājs Guntis Arājs
pirmdienas priekšpusdienā informēja, ka sniega tīrīšana tiek
veikta ļoti intensīvi, taču panākt,
ka brauktuves pilnībā ir attīrītas
no sniega, pie tik intensīviem
nokrišņiem nav iespējams. Tāpēc lūgums autovadītājiem būt
īpaši uzmanīgiem. Jāņem vērā,
ka, saglabājoties stipram vējam
un putenim, uz brauktuvēm un
pieguļošām klajām teritorijām
pastāvīgi rodas lokāli sniega sanesumi, papildus radot satiksmes apdraudējumus.

Neskatoties uz apgrūtinātajiem braukšanas apstākļiem,
Iecavas novadā Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta palīdzība
nevienam nav bijusi vajadzīga,
informē Iecavas iecirkņa priekšnieks Ralfs Šastakovičs.
Bauskas ceļu rajona Iecavas
iecirkņa tehnikas vienības vispirms rūpējas par tīrību uz šosejas A7, pirmās un otrās šķiras
valsts ceļiem, kā arī attīra ielas
Iecavā. Sniega sanesumi vietām
ir tik dziļi, ka vienā no tiem iestidzis pat lielais greiders.
Citur novadā strādā SIA
«Rakmente» un LAKS «Rosme»
tehnika. SIA «Rakmente» pārziņā
ir teritorija ap Zorģiem, Iecavu
un Dzimtmisu, bet LAKS «Rosme» no sniega attīra brauktuves
Rosmē. IZ
Par ceļu attīrīšanu no
sniega jāzvana:
SIA «Rakmente» tālr. 29455872 (V. Knāķis)
LAKS «Rosme» tālr. 29268131 (N. Bokova)
Bauskas ceļu rajona
Iecavas iecirknis tālr. 29475426 (G. Arājs)

uzglabāšanas noliktavu bijušajā
Misas karabāzē, LR IeM Ieslodzījumu vietu pārvaldei piederošā
dzelzsbetona angārā. Ieslodzījumu vietu pārvalde pēc būtības
piekrīt ēkas iznomāšanai SIA
«BalRock Latvia» un pašlaik veic
nomas līgumam nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošanu.
Dome vienbalsīgi nolēma:
1. Saskaņot SIA «BalRock
Latvia» komercdarbību sprāgstvielu ražošanu un uzglabāšanu Ieslodzījumu vietu pārvaldei piederošajā angārā, kas
atrodas uz Iecavas novada Domes valdījumā esoša zemes gabala ar kadastra numuru 4064
013 0272.
2. Uzdot SIA «BalRock Latvia»
pēc nomas līguma noslēgšanas
ar LR Ieslodzījumu vietu pārvaldi
noslēgt un reģistrēt Iecavas novada Domē līgumu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju.
Par saistošajiem
noteikumiem Nr. 28
Ar šī gada 1. oktobri spēkā
stājās izmaiņas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kur 35. panta 3. punktā
noteikts, ka «Pašvaldība ir tiesīga
izmaksāt arī citus pabalstus, ja
ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta».
21. oktobrī Veselības un
sociālā komiteja izskatīja un atbalstīja saistošo noteikumu Nr.
28 «Par dzīvokļa pabalstu» projektu. Dome vienbalsīgi nolēma
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 «Par dzīvokļa pabalstu» un noteikt, ka tie stājas spēkā ar 2009. gada 1. janvāri. Noteikumi iesniegti akceptēšanai
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

Otrdien, 2. decembrī,
plkst. 8.00
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde
Otrdien, 9. decembrī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Otrdien, 16. decembrī,
plkst. 8.30 Veselības un
sociālās komitejas sēde
Otrdien, 23. decembrī,
plkst. 8.30
Lauksaimniecības, vides un
attīstības komitejas sēde
Pirmdien, 29. decembrī,
plkst. 8.00
Finanšu komitejas sēde;
plkst. 9.00 Domes sēde
Par nolikumu
apstiprināšanu
Ar deviņām balsīm «par»
(G. Arājs, S. Drozdovs, A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs,
A. Mačeks, S. Mašiņenkovs,
J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone)
un vienu «pret» (A. Avots), Dome
nolēma apstiprināt nolikumu
«Par Iecavas novada pašvaldības
budžeta iestāžu, struktūrvienību, programmu, pasākumu
ieņēmumu un izdevumu tāmju
izstrādāšanu un apstiprināšanu».
Dome apstiprināja arī nolikumu «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem,
sporta veidu treneriem un sporta
spēļu komandām par sasniegumiem sportā». Naudas balvas
tiek piešķirtas, pamatojoties uz
treneru un sabiedrisko aktīvistu
pieteikumiem; tie iesniedzami
Domē līdz 1. decembrim. Naudas
balvas izmaksā no budžeta
līdzekļiem. Nolikumus, tāpat kā
citus Domes lēmumus, pilnība
var lasīt portālā www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 19. novembra plkst. 13.00 līdz 20.
novembra plkst. 11.00 karjeros
no ekskavatora nozagti divi akumulatori un 50 litri dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
- 22. novemhbrī plkst. 20.00
ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 34,2. km automašīnas Chrysler 300 M vadītājs, 1976. gadā
dzimis vīrietis, būdams neuzmanīgs nobrauca no brauktuves un
ietriecās ceļa zīmē, to bojājot. Sastādīts administratīvā pārkāpu-

ma protokols.
- 25. novembrī plkst. 01.45
Dimzukalnā, ceļa Rīga-BauskaLietuvas robeža 38,1. km, Lietuvas Republikas iedzīvotājs, vadot
automašīna Scania ar piekabi,
uz slidenas brauktuves neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu,
nobrauca no ceļa grāvī un bojāja
to. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 28. novembrī
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Aizritējusi Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
A: F: Ludmila Šteinberga

Zoja Stūrmane

No 10. līdz 16. novembrim
daudzās Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu bibliotēkās,
skolās un biedrībās notika
Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļai veltīti pasākumi.
Šī gada tēma bija «Mīlot Ziemeļvalstis», tādējādi ar literatūras starpniecību tika izgaismota
Ziemeļvalstu iedzīvotāju attieksme pret savu zemi, valsti un
Ziemeļvalstīm pasaules kontekstā.
Bērnu bibliotēka pasākumā
piedalījās jau vienpadsmito gadu. Apmeklētāji varēja iepazīt
grāmatu izstādi «Dāņu rakstnieki bērniem», jo šogad nedēļas
rīkotāji pievērsa uzmanību tieši
dāņu autoriem: Vitai Andersenai
un Olem Lundam Kirkegoram.
10. novembrī uz Rītausmas
stundu tika aicināti vidusskolas
1. b klases audzēkņi un skolotāja Gita Tamaša. Sveču gaismā
notika V. Andersenas grāmatas
«Petrīnes lakkurpes» nodaļas
«Petrīne un Marija taisa cirku»
lasījums. Šī grāmata jau kļuvusi
par klasiku un ir atrodama kat-

10. novembrī uz Rītausmas stundu tika aicināti vidusskolas
1. b klases audzēkņi un skolotāja Gita Tamaša.
ras dāņu meitenes grāmatplauktā. To caurvij smalks humors un mīļa ironija. Ļoti uzmanīgi, ar lielu interesi bērni
klausījās fragmentu. Skolotāja
Gita aizraujoši un emocionāli
pastāstīja par māsu Petrīnes un
Marijas ikdienu, fantāzijām un
nedarbiem.

Savukārt 14. novembra pievakarē, Krēslas stundā, sapulcējās interesenti pusaudži, lai
iepazītos ar O. L. Kirkegora daiļradi.
Liktenis rakstniekam nebija
atvēlējis ilgu mūžu. 38 gadu vecumā viņš šķīrās no dzīves, literārajā mantojumā atstājot

septiņas grāmatas un vārdu, ko
popularitātes ziņā it bieži min līdzās dāņu pasaku meistaram
Hansam Kristianam Andersenam.
Pasākumā izskanēja grāmatas «Gumijas Tarzāns» fragmenta lasījums un diskusija. Grāmatas galvenais varonis Ivans
Olsens ir tieviņš un sīciņš. Viņš
nav sevišķi skaists un nav arī
diez cik stiprs, tāpēc nevar pastāvēt par sevi. Viņu pazemo,
ņirgājas, piekauj un izsmej skolas biedri. Par Gumijas Tarzānu
Ivanu nosauc tēvs, kad viņa pūles padarīt zēnu līdzīgu īstam
Tarzānam izrādās nesekmīgas.
Būdams pēc profesijas skolotājs, O. L. Kirkegors šajā darbā
pievērsies «mobinga» problēmai.
Pēdējā laikā, runājot par savstarpējām attiecībām ar vienaudžiem, ļoti bieži izskan vārds
mobings. Šis termins ir aizgūts
no angļu valodas, latviski ļoti tuvi vārdi ir vardarbība un ņirgāšanās. Tā var būt arī apsmiešana, atstumšana, aprunāšana, fiziska un garīga pazemošana.
Klātesošie dzīvi iesaistījās sarunā par konkrētām situācijām
skolā, uz ielas un ģimenē.

Brīvpusdienas būs arī turpmāk
A: Beata Logina

Iecavas novada pašvaldība
jau divus gadus finansē
jaunāko skolēnu
ēdināšanu. Nākamajā
mācību gadā brīvpusdienas
no valsts līdzekļiem tiks
nodrošinātas ne tikai visu
Latvijas skolu 1. klašu,
bet arī 2. klašu skolēniem.
Saeima, pieņemot nākamā
gada budžetu, atbalstījusi
LPP/LC frakcijas iesniegto
priekšlikumu novirzīt otrklasnieku ēdināšanai 1,2 miljonus
latu. Kā zināms, sākot ar šo mācību gadu, pašvaldības saņem
valsts mērķdotāciju 1. klases
skolēnu ēdināšanai.
«Brīvpusdienas sākumskolas
audzēkņiem ir tas valsts atbalsts, kas pilnībā atbilst Nacionālā attīstības plāna mērķim uzlabot dzīves apstākļus ģimenēm ar bērniem. Vienlaikus tas
ir arī ļoti efektīvs mehānisms, kā
sniegt pavisam konkrētu atbalstu ģimenēm ar bērniem,» uz-

skata bērnu un ģimenes lietu
ministrs Ainars Baštiks. Patlaban pašvaldības saņem no valsts
budžeta Ls 0,80 dienā viena pamatskolas 1. klases skolēna ēdināšanai pašvaldības teritorijā
esošajās izglītības iestādēs.
Skolēnu ēdināšanu un
ēdienkartes atbilstību kritērijiem nodrošina pašvaldība.
Ēdienreizei atvēlētā summa noteikta, apkopojot Latvijas pašvaldību iesūtīto informāciju par
izmaksām skolēnu ēdināšanai
un nosakot vidējo tās apmēru.
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis atzinīgi vērtē Saeimas lēmumu un
atgādina, ka pašvaldība jau no
2007. gada 1. janvāra visu savu
izglītības iestāžu piecgadīgajiem
un sešgadīgajiem bērniem, kā
arī 1.-4. klases skolēniem apmaksā brīvpusdienas par novada budžeta līdzekļiem, neskatoties, kur ir skolēna deklarētā dzīvesvieta.
Iecavas vidusskolā brīvpusdienas saņem 215 skolēni, no
tiem 62 pirmklasnieki. Brīvpus-

dienas vienam skolēnam pašlaik
faktiski izmaksā Ls 0,50. Dzimtmisas pamatskolā brīvpusdienas saņem 10 piecus un sešus gadus veci bērni, kā arī 35
skolēni 1.-3. klasē (4. klase nav
nokomplektēta), to skaitā 15
pirmklasnieki. Brīvpusdienas
izmaksā Ls 0,60.
Sākumskolā «Dartija» brīvpusdienas saņem 80 piecgadīgie
un sešgadīgi un 53 skolēni, kuri
mācās 2.-4. klasē. 1. klasē šogad
neviens nav uzņemts, jo pēc trīs
gadiem sākumskolu ir plānots
pārveidot par pirmsskolas izglītības iestādi. Brīvpusdienas
pašlaik izmaksā Ls 0,45. Pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»
brīvpusdienas tiek 112 audzēkņiem; tās izmaksā Ls 0,45.
Iecavas internātpamatskolā
brīvpusdienas saņem 55 skolēni
1.-4. klasē. Brīvpusdienas vienam skolēnam izmaksā Ls 0,70.
Šajā skolā gan tiek maksāts tikai par Iecavas novada bērniem.
Valsts piešķirtie Ls 0,80 katram bērnam pašlaik ir vairāk,
nekā būtu nepieciešams, tāpēc

visās izglītības iestādēs 1. klases
skolēni tiek ēdināti divas reizes
dienā.
Pēc izglītības iestāžu vadības
sniegtās informācijas, skolēni
labprāt ēd skolu ēdnīcās, ēdiens
pāri nepaliek un ārā netiek izmests. Laukos joprojām ir daudz
trūcīgu ģimeņu, tādēļ bezmaksas ēdināšana piecgadīgajiem un
sešgadīgajiem, kā arī 1.-4. klases
skolēniem ir nepieciešama.
Iespējams, pilsētās ir citādi,
bet laukos daudziem bērniem šī
ir vienīgā reize dienā, kad viņi
paēd siltas pusdienas, uzsver
J. Pelsis. Kā novērojuši mācību
iestāžu darbinieki, bieži gadās
arī tā, ka piecgadīgie un sešgadīgie bērni, saņemot brīvpusdienas, pirmo reizi iepazīst tajā
iekļauto pārtiku. Diemžēl vēl pastāv šāda nožēlojama situācija,
tāpēc Dome ir apņēmusies, neatkarīgi no Saeimas finansējuma,
arī turpmāk maksāt par brīvpusdienām gan visiem obligātās apmācības piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem, gan sākumskolas klašu skolēniem. IZ
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Sinonīms lielam priekam
1.lpp.

Lustīgs un enerģisks kolektīvs - tā par zālītiešiem sacīja
gan bijušie darbinieki, gan skolas sadarbības partneri. Atsaucīgi, radoši un ar humora izjūtu
apveltīti cilvēki te strādājuši visos laikos, tāpēc skola izveidojusies par vietu, kas pievelk un
kur labprāt ciemojas kaimiņi,
arī citu speciālo skolu bērni un
pedagogi. «Mums Zālīte ir sinonīms lielam priekam,» atzina bijusī kolēģe, kas savai iepriekšējai darbavietai bija atvedusi
sveicienus no audzēkņiem un
pedagogiem Rīgā.
Pretimnākšanu un izpalīdzīgumu kā vienu no spilgtākajām
savu darbabiedru iezīmēm
minēja Solveiga Zemberga: «Visaizkustinošākais ir apzināties,
ka kolēģi vienmēr izsdarīs visu,
ko viņiem lūgs.» S. Zemberga šajā skolā divreiz strādājusi par
mācību pārzini, bet īpašus apsveikumus ilggadējā pedagoģe
saņēma arī tikko atzīmētajā savas dzīves apaļajā jubilejā.
Par Zālītes skolas kolektīva
palīdzību, daudzkārt strādājot
Edvarta Virzas mājās «Billītes»,
pateicās dzejnieka mazmeita
Anna Žīgure. Viņa pauda pārliecību, ka mazajām lauku skolām
ir jāturpina pastāvēt, jo tām ir
ļoti vērtīga loma Latvijas kopainā, turklāt atgādināja, ka «Billīšu» saime joprojām Zālītes skolu dēvējot par Gaiļa muižas skolu - tieši tāds šeit bijis sākotnējais vietvārds.
Direktore Ināra Novicka sarīkojuma dalībniekus «veda» nelielā vēsturiskā ekskursā, un
daudzi interesanti fakti atklājās
pat tiem, kuri bija uzskatījuši,
ka labi pārzina šeit notikušo.
1880. gadā uzcelto Gaiļa
pusmuižas ēku 1905. gadā skāris ugunsgrēks. 1907. gadā tā
atjaunota, bijušā mūra vietā izveidojot koka būvi. 1929. gadā
Gaiļa pusmuiža mūžā lietošanā
ar mantošanas tiesībām pret izpirkuma naudu ap 15000 latu
apmērā nodota advokātam Aleksandram Brīviņam. Kopš tā laika mainīts arī nosaukums.
1944. oktobrī saspridzināta īstā
Zālītes skola pie Grienvaldes
dzirnavām, tāpēc iestāde pārcelta uz «Brīviņiem», jo Brīviņu ģimene armijai pa priekšu devusies prom emigrācijā.
1968. uzcēla jauno Iecavas
vidusskolu, un tā pārņēma arī
šejienes skolēnus. Tika likvidēta
Bruknas sākumskola ar divām
palīgskolas klasēm, un ar Bauskas rajona darbaļaužu deputātu

Pašreizējais skolas kolektīvs pulcējās zāles
priekšā, lai kopīgi nodziedātu «Bēdu manu,
lielu bēdu».
padomes izpildkomitejas lēmumu nodibināta Zālītes
palīgskola. Laika gaitā nosaukums mainījies vairākkārt: pēc palīgskolas bija palīgskola-internāts, internātpalīgskola, speciālā internātskola, speciālā internātpamatskola. Skolas beigšanas apliecības šeit saņēmuši 459 izglītojamie, pirmais izlaidums bija
1974. gadā, kad skolu beidza 16 jauniešu.
1992. gadā Aleksandra Brīviņa īpašumu atguva
mazdēls Juris Brīviņš, kurš dzīvo Kanādā. Līdz
2001. gadam skola darbojās «Brīviņos» un «Strauta
Brīviņos», bet tad klāt nāca arī mazā Zālīte Upes ielā
8. Skolotāju skaits no 10 pedagogiem 1968. gadā
palielinājies līdz 35 šogad. Kadru mainība bijusi ļoti
minimāla - liela daļa strādā vairāk nekā 10 gadu,
daži pat atgriezušies atpakaļ pēc pieredzes uzkrāšanas citās darbavietās. Vismainīgākie kadri ir bijuši
direktoru vietnieki saimnieciskajā darbā, saimniecības daļas vadītāji jeb vienkārši - saimnieki. Tie 40
gados bijuši 16. Zīmīgi, ka šajā kolektīvā vienmēr
strādājuši salīdzinoši daudz vīriešu.
Domājot par nākotni, skolai, kas pašlaik ir rajona
Padomes pakļautībā, bieži izskanēja vēlējums - bez
bažām pārdzīvot reģionālo reformu un lai labi nākamie saimnieki! IZ
Skolēnu skaits:
1968./69. mācību gadā - 40

Baudot svētku torti un «Zālītes dzirkstošo»,
varēja kavēties atmiņās un skatīt skolēnu
rokdarbu izstādes.

2008./09. mācību gadā - 90
Vislielākais skaits bijis 111.

Skolas direktori:

Skolēnu vecums:

Staņislavs Gavars (1968.-1969. g.)

pagājušajā mācību gadā jaunākajam skolēnam bija

Kārlis Fricsons (1969.-1972. g.)

8 gadi, bet vecākajam - 24;

Staņislavs Razāns (1972.-1979. g.)

šogad, pateicoties bērnudārza grupiņai, jaunākais

Valda Jakuška (1979.-1984. g.)

audzēknis bija 5 gadus vecs, bet vecākais - 21.

Ināra Novicka iestādi vada no 1984. gada.
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Projekta partneri tiekas Austrumu un Rietumu krustcelēs
A: Anta Kļaveniece

Sešas intensīva darba un neaizmirstamu iespaidu piepildītas dienas no 16. līdz 21. novembrim Turcijā aizvadīja pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš
Veinbergs, pieaugušo izglītības
speciāliste Valda Liekne, projektu vadītāja Ineta Bramane un šī
raksta autore, laikraksta «Iecavas Ziņas» korespondente Anta
Kļaveniece.
Komandējums noritēja Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas Grundtvig apakšprogrammas finansētā projekta
«European School for Sustainable Development» (E2D2)
«Eiropas skola ilgtspējīgai attīstībai» ietvaros.
Projektā piedalās desmit
partneri: no Lietuvas, Turcijas,
Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas,
Vācijas, Anglijas, Francijas un
Latvijas. Lai arī sarakste partneru starpā norit jau vairāk nekā
gadu, projektu apstiprināja tikai
šī gada septembrī un pirmie kopīgie semināri notika tagad, tiekoties Turcijas pilsētā Aksarai.
Plašāku materiālu publicēsim
nākamajā numurā. IZ

Projekta dalībnieki pie Aksarai Universitātes, kas bija projekta uzņemšanas organizācija
Turcijā. Universitātes vadība visiem partneriem arī izsniedza sertifikātus, kas apliecina
dalību semināru programmā.

FK Iecava juniors - čempioni
A: F: Juris Ludriķis

Turnīra
noslēgumā
komandas
sarindojās
šādā secībā:
1. FK Iecava
juniors
(attēlā)
2. Santos
3. Hat Trick
4. Furiors
5. Zālīte
6. Basketbolisti
7. Progress

15. novembrī sporta namā
«Dartija» noslēdzās Iecavas
novada čempionāta telpu
futbolā, kurš risinājās
trīs brīvdienas no rīta
līdz pat vakaram.
Turnīrā piedalījās septiņas
novada komandas. Pirmajā čempionāta fāzē komandas izspēlēja
viena apļa turnīru, lai noskaidrotu pusfināla pārus. Šajā stadijā
neapšaubāma līderkomanda bija
no pieredzējušiem spēlētājiem
komplektētā Santos, kas izcīnīja
sešas uzvaras sešās spēlēs ar kopējo vārtu starpību 69:9.
Arī pusfinālā pērnā gada
čempioni pretestību neizjuta un
ar 7:2 uzvarēja Hat Trick vienību.
Finālā Santos gaidīja pēc panākumiem izslāpusī FK Iecava juniors komanda, kas arī savu
pusfinālu bija uzvarējusi ar 7:2.
Par viņu upuri bija kļuvusi Furiors komanda.
Turnīra izšķirošais mačs izvērtās ļoti saspringts, kurā aizsardzība dominēja pār uzbrukumu. Nervozā un sīvā cīņā pārāki

izrādījās uz spēli labāk noskaņotie un labāk motivētie FK Iecava
juniors futbolisti, kas izcīnīja
pelnītu uzvaru ar 2:1.
Tikpat aizraujoša bija spēle
par trešo vietu, kurā tikās Hat
Trick un Furiors komanda. Pārāki šoreiz bija nepiekāpīgie Hat

Trick futbolisti, kas svinēja uzvaru ar 4:2.
Turnīra pirmās trīs vietas
ieguvušās komandas tika apbalvotas ar medaļām. Čempioni saņēma kausu. Par turnīra labāko
spēlētāju tika atzīts FK Iecava juniors spēlējošais treneris un gal-

venais komandas dzinējspēks
Andrejs Tiščenko, bet nomināciju labākais vārtsargs ieguva
Ēriks Petrauskis no Hat Trick
vienības. Ar 19 gūtajiem vārtiem
par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Viktors Sidorenkovs
no Zālītes komandas. IZ
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Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līga:
16.novembrī 3. BJSS - Iecava/Vecumnieki
1995. g. dz. 40:30 (L. Jaunzems 21)
1994. g. dz. 73:75 (A.Taurenis 38, E. Lapkovksis 11)
1993. g. dz. 107:17 (R. Bicons 10)
1992. g. dz. 98:86 (A. Rubins 21, E. Avots, K. Onzuls 20)
1991.-1990. g. dz. 95:69 (G. Baldiņš 18, J. Ojāru 17)
17. novembrī Iecava /Vecumnieki - Rīga 1188-2
1995. g. dz. 42:30 (L. Jaunzems 13, F. Lisovskis 7)
1994. g. dz. 66:56 (A.Taurenis 23, E. Šteins 10)
1993. g. dz. 62:101 (J. Eiduks 17, R. Bicons 16)
1992. g. dz. 96:53 (E. Avots 35, V. Lielausis 32)
1991.-1990. g. dz. 82:75 (G. Baldiņš 28, R. Tūmanis 21)
20. novembrī Bauska - Iecava / Vecumnieki
1993. g. dz. 71:65 (J. Eiduks 33, R. Plēsnieks 13)
1992. g. dz. 85:76 (E. Avots 28, A. Rubins, V. Lielausis 18)
19. novembrī Bauskā notika Iecavas basketbola veterānu
komandas trešā spēle rajona čempionātā.
Iepriekšējās kārtas spēle ar Bausku pēc abu komandu vienošanās
pārcelta uz vēlāku laiku.
Spēli pret Gailīšu pagasta komandu iecavnieki iesāka šādā
sastāvā: Māris Ozoliņš, Vilnis Gailums, Aļģis Mudurs, Dagnis
Buners un Jānis Krūze. Iecavas vecmeistari uzvarēja ar rezultātu
83:44. Visvairāk - 39 punktus - guva M. Ozoliņš, A. Mudurs 14
p., D. Buners un J. Krūze pa 12 p.
Situācija pēc četrām sacensību kārtām: (uzvaras-zaudējumi)
1. Bauska 3-0
2. IECAVA 3-0
3. Ceraukste 2-2
4. Dāmas 2-2
5. Īslīce 1-3
6. Gailīši 0-4
Iecavas vīriešu basketbola komanda aizvadījusi Amatieru līgas
spēles gan izbraukumā, gan mājās.
12. novembrī lielāko spēles daļu izdevās līdzīga cīņa ar Rietumu
zonas līderi Pērkons SK, tomēr uzvaru savā kontā ierakstīja
jelgavnieki. Pēc pirmās ceturtdaļas rezultāts bija 16:22 Dartijas
labā, bet pārējās ceturtdaļas vadošā pozīcijā noslēdza mājinieki
(40:33; 64:57), un beigās tablo vēstīja 81:73.
Dartijas sastāvā rezultatīvākie:
Armands Švītiņš - 17 punkti, 8 izcīnītas bumbas; Gundars
Brička - 16 punkti, 9 izcīnītas bumbas, 4 rezultatīvas piespēles,
6 pārtvertas bumbas; Mārcis Eglītis - 16 punkti, 8 izcīnītas
bumbas, 4 bloķēti metieni; Aldis Beitiņš - 15 punkti, 8 izcīnītas
bumbas; Juris Ojāru - 5 punkti; Ervīns Pelsis - 4 punkti.
Spēlēja arī Māris Gailums, Didzis Eglītis un Jānis Saveļjevs.
21. novembrī, spēlējot savā laukumā, Dartija piekāpās
Olaines komandai ar niecīgu punktu starpību 67:69.
M. Eglītis - 20 punkti, 8 izcīnītas bumbas, 3 pārtvertas piespēles,
2 bloķēti metieni; A. Beitiņš - 16 punkti, 7 izcīnītas bumbas,
3 rezultatīvas piespēles; G. Brička - 12 punkti, 6 izcīnītas
bumbas, 2 bloķēti metieni, 4 pārtvertas piespēles;
J. Ojāru - 10 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
A. Švītiņš - 5 punkti, 8 izcīnītas bumbas; M. Gailums - 4 punkti.
Nākamā spēle Dartijai būs 28. novembrī Tukumā. IZ
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Redakcijas pastā

Jūtos ļoti neērti par šāda veida rakstu, bet šoreiz nolēmu
vairs neklusēt. 16. novembrī
iegāju blakus Maximai esošajā
gaļas izstrādājumu veikaliņā,
kurā patiešām ir daudzveidīgs
un kvalitatīvs sortiments. Tikai
ar to apkalpošanas kultūru kā
nu ir, tā ir.
Palūdzu nosvērt apmēram
300-400 gramu sautētās gaļas.
Ne jau svara, bet izskata dēļ palūdzu, lai no nelielā gaļas gabaliņa noņem to resno šņori; tie nebija baltie diegi, kā citiem izstrādājumiem, kurus tiešām nevar prasīt noņemt. Un tad - pat
apstulbu no skaļā uzkliedziena ja man esot slikts garastāvoklis,

lai to nebojājot citiem! Un vēl agresīva reakcija, ar kādu minētā
prece tika atlikta atpakaļ.
Vairs nevēlējos turpināt sevi
pazemot un atļāvos vien pateikt,
ka «Iecavas Ziņās» par šo gadījumu uzrakstīšu. Tad gan no pārdevējas puses bija klusums, un
bez noskatītās preces aizvēru
durvis.
Ir bijuši arī citi nepatīkami
iespaidi (ne jau man vienai vien),
bet šis atgadījums bija ar pārāk
rupju pieskaņu. Piebildīšu, ka
apkalpošanas kultūru var pamācīties blakus esošajā patērētāju biedrības pārtikas veikalā.
L. Vēberga

Līdzjūtības
Kad viss reiz pārsāpēs un sadzīs,
Vēl atmiņās kāps augšup laiks...

/L. Brīdaka/

Izsakām dziļu līdzjūtību Intai Lelei, brāli
aizvadot smiltājā.
Zemgales ielas 13a mājas iedzīvotāji
Es domāšu par tevi, dvēselīt,
es domāšu par tevi šodien, rīt kad sirds būs mīlestības pilna,
es iešu savu dzīvošanu nomainīt. /G. Bogdanovs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Egonam un
Baibai, no sievas un māmiņas atvadoties.
Darba kolēģi
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību MĀRĪTES
ĀDMINES tuviniekiem, no viņas atvadoties.
Sākumskolas «Dartija» darbinieces
Dzintra, Ira, Inese L., Inese Č., Silvija, Dace, Zaiga,
Regīna, Ineta, Ruta, Ilze A., Žanna, Inese D., Vanda

Pateicība
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Ja esat abonējuši «Iecavas Ziņas» vismaz trim
nākamā gada mēnešiem, uzrādot abonēšanas kvīti,
laikraksta redakcijā varat saņemt
Iecavas novada kalendāru 2009. gadam.
Tiem, kuriem nav iespēju iegriezties redakcijā,
kalendāru piegādāsim abonenta adresē.

mūžībā Jāni Fridrihsonu.
Sieva

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Nosovs (07.08.1976. - 14.11.2008.)
Viktors Koroļenko (17.11.1950. - 15.11.2008.)
Mārīte Ādmine (19.04.1957. - 22.11.2008.)
Laimonis Kopštāls (15.10.1935. - 22.11.2008.)
Mirdza Dreismane (29.02.1928. - 23.11.2008.)
Vasīlijs Šamanovs (05.03.1953. - 23.11.2008.)

2008. gada 28. novembrī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
kūdras briketes apkurei
(Baltkrievija, cena 90 Ls/t).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26112140; 26376844.
jaunu dušas kabīni (90x90,
pusapaļa, augstais paliktnis, ar
sēdekli, Itālija). Steidzami, lēti.
Tālr. 28829561.
lēti 3 PVC logus un dažādu
izmēru iekšējās palodzes.
Tel. 29754477; 22342922.

Paņemšu līdzbraucējus
no rīta ap plkst. 7.15,
vakarā ap plkst. 17.30
atpakaļ maršrutā
Bauskas iela, Ziepniekkalns,
Mārupe, Spice.
Tālr. 29902547 (Sarmīte).

2 istabu dzīvokli (37 m²)
Iecavas centrā.
Tel. 26895545.

Izīrē : : :
Izīrē vai pārdod 1 istabas
dzīvokli (42 m²) Iecavas centrā.
Tālr. 29785824.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Lēti iznomājam tirdzniecības
telpu Iecavā, Rīgas ielā 14,
2. stāvā, 173,3 m² platībā.
Tālr. 67860541, 22835731.

Piedāvā darbu : : :
Piedāvā darbu slaucējai
(bez kaitīgiem ieradumiem).
Tālr. 26316474.

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS
Kāpēc braukt uz Indiju, ja ir iespēja nedaudz ieskatīties un izbaudīt
indiešu masāžu šeit? Pirmo reizi Iecavā ierodas ajūrvēdas dzimtenes
Keralas (Indija) profesionāls masieris Prajith Mavili.
Aicinām pieteikties. Masāžas notiks sestdien, 29. novembrī,
«Jautrā APELSĪNA» telpās 2. stāvā.
Pieteikšanās pa telefonu 26668973 (Zane).
Iepriekš piesakoties, ir iespējamas individuālas nodarbības gan
vingrošanas, gan trenažieru zālē, kā arī grupu nodarbības interesentiem un
kolēģiem.
Mūsu klubā darbojas bēbīšu skola «Riekstulītis», Yamaha mūzikas skola,
notiek arī karatē un jogas nodarbības.
Gan fitnesa klubs, gan ārstniecības iestāde «Jautrais APELSĪNS» strādā
ar dažādām apdrošināšanas kompānijām un polisēm.
Fizioterapeits veic ultraskaņas procedūras ar mūsdienīgu aparātu
«Sonicator 740». Ir iespēja veikt mugurkaula jostas daļas trakciju ar
Latvijā reģistrētu Saunders medicīnas ierīci.

Cienījamie lasītāji! Decembrī iznāks trīs mūsu laikraksta
numuri: 5. decembrī, 12. decembrī un 19. decembrī,
kas būs pēdējais numurs šogad. Lūdzam laikus plānot
un iesniegt materiālus publicēšanai!

Aicinām pievienoties
HA
MA
mūsu pulciņam
A
Y
mazuļus ar māmiņām
AS
IK
Z
vai citiem mīļiem
MŪ
cilvēkiem, lai
A
OL
muzikālās nodarbībās
SK
attīstītu un pilnveidotu
bērnu iedzimtās spējas.

Gaidām ceturtdienās
"Jautrajā apelsīnā":
plkst. 10.00 4-8 mēnešu vecus bērnus;
plkst. 11.00 9-18 mēnešu vecus bērnus.
Lūgums iepriekš pieteikties
pa tālr. 26173998.

Sporta namā
Latvijas veterānu atklātais
čempionāts galda tenisā
29. un 30. novembrī
pl. 12:00 un pl. 10:00

8.

Kultūras namā
5. decembrī pl.18:00
Mūzikas skolas 20 gadu
dzimšanas dienas
sarīkojums
Koncertā piedalās skolas
audzēkņi, absolventi
un skolotāji.
Mīļi aicinām klausīties!

6. decembrī pl.18:00
Iecavas novada
Jauktā kora 30 gadu
jubilejas koncerts
12. decembrī
pl.18:00 gaidīsim
gan lielus, gan mazus,
lai kopā iedegtu
svētku egli.
Pl.19:00 grupas
«Klaidonis» un Ainas
Poišas koncerts
Ieejas maksa - Ls 5

14. decembrī pl. 12:00
Rajona folkloras kopu
skate
17. decembrī pl. 17:30
Sākumskolas «Dartija»
koncerts
19. decembrī pl. 18:30
Folkloras kopas
«Tarkšķi» koncerts
«Es uzkāpu debesīs pa
pupiņas zariņiem».
21. decembrī pl.14:00
Invalīdu biedrības
«Rūķītis»
Ziemassvētku pasākums
22. decembrī pl.18:00
Kultūras nama
pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīva
Ziemassvētku ballīte
25. decembrī pl.11:00
pasākums bērniem
«Ziemassvētku brīnumi»
Ielūguma cena - Ls 3.

Pl. 21:00 Ziemassvētku
balle kopā ar grupu
«Kantoris 04».
Biļetes cena - Ls 7. Galdiņus
lūdzam pieteikt savlaicīgi,
vietu skaits - ierobežots.
Pasākumu biļešu
iepriekšpārdošana kultūras
namā darba dienās
no pl.10:00 līdz 18:00.
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