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Spēlējam teātri
Puķu
3.
veikals - oāze
uzgaidāmajā
telpā

A: F: Ilze Blaumane

pirmsskolas skolotāja

Jau daudzus gadus
tradicionāli pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis»,
sasaucoties ar Vispasaules
Teātra dienu, notiek bērnu
sagatavoto teātra izrāžu
uzvedumi.

No gada uz gadu, gūstot pieredzi, pirmsskolas skolotājas
spēj radīt arvien interesantākus,
mākslinieciskākus un kvalitatīvākus uzvedumus. Bērni ir atraisīti, daudz ir strādāts pie izteiksmīgas runas, emociju un
žestu valodas. Neviens scenārijs
nav tapis bez iestādes mūzikas
skolotāju Rūtas Maksimas un
Evijas Ratenieces līdzdalības,
piemeklējot piemērotas dzies-

Pieņems kandidātu sarakstus
Kandidātu sarakstu
iesniegšana pašvaldību
vēlēšanām, kas notiks
6. jūnijā, paredzēta no
17. aprīļa līdz 27. aprīlim.
Kandidātu saraksti iesniedzami attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai. Iecavas novada vēlēšanu
komisija apmeklētājus pieņems
Domes ēkas 5. stāva zālē, Skolas
ielā 4. Iecavas novadā būs jāievēl
15 deputāti.

Datums

Darba laiks

17. aprīlis

9 - 13

20. aprīlis

14 - 16

21. aprīlis

14 - 18

22. aprīlis

14 - 18

23. aprīlis

14 - 18

27. aprīlis

14 - 18

Tālrunis 63941937; 63941962.

mas, mūziku, dejas.
Šogad Teātra dienas atklāja
ar izrādi «Pauks un Šmauks»,
kuru bērniem rādīja pašas
pirmsskolas skolotājas. Grupiņu bērni spēlēja šādas izrādes:
«Kazlēns, kas prata skaitīt līdz
desmit», «Slavenais pīlēns Tims»,
«Ežuka katliņš», «Zaķīšu mājiņa», «Slikta oma», «Kukulītis»,
«Svešiniece puķu dobē».
2.lpp.

Jaunās
grāmatas
bibliotēkā

3.

Lieldienu
foto mirkļi

4.

Pārvērtību
projekts
veiksmīgi
sācies

6.
7.

Ikviens tiek gaidīts Lielajā talkā
A: Beata Logina

Sestdien, 18. aprīlī,
visā Latvijā un arī
mūsu kaimiņvalstīs tiek
organizēta Lielā talka.
Pēc ziemas atkāpšanās parasti ceļmalās skatam paveras
prāvs drazu slānis. Tādēļ katru
pavasari savu īpašumu kopējiem
un sētniekiem darāmā pietiek.
Arī šogad daudz atkritumu paš-

valdības kārtībnieces vadībā jau
savākuši bezdarbnieki un citi sabiedriskajos darbos norīkotie cilvēki. Tomēr ikviens ir aicināts
parūpēties ne tikai par savu pagalmu, bet visa novada sakopšanu. Varbūt tieši Lielās talkas dienā var izbrīvēt laiku, lai aizvāktu
nevajadzīgos krāmus un lūžņus,
kas mētājas tuvākajā apkārtnē,
un kopā ar draugiem satīrīt vēl
kādu stūrīti. Vairāk par talkas
5.lpp.
norises vietām

2009. gada 17. aprīlī

Iepazīst Eiropas Jauniešu Parlamenta darbu
A: Mihails Haļitovs

Brīvlaikā Iecavas vidusskolas
skolēni Alīna Kačerauska,
Elīna Spolīte, Jana Vizule
(11.b klase), Agnese Čikule,
Krists Kozlovs (9.b), Daniels
Cjaputa, Maija Krastiņa,
Ritvars Māsāns (7.a) ne tiki
baudīja pavasarīgo laiku,
bet 9. aprīlī devās uz Rīgu,
lai piedalītos jauniešu
organizācijas Tellus rīkotajā
Eiropas Jauniešu Parlamenta
(EJP) 1. reģionālajā Rīgas
sesijā.
Organizācija Tellus ir oficiāls
EJP pārstāvis Latvijā un jau vairāk nekā četrus gadus rīko dažāda mēroga EJP sesijas un apmācības, lai iepazīstinātu Latvijas skolēnus ar EJP darbību. Sesijās tiek modelēta īstā EJP darbība ar reālām rezolūcijām, par
kurām diskutē arī Eiropas Parlamenta deputāti.
Tā nu ceturtdienas rītā devāmies uz Rīgu, lai pavadītu dienu interesantā sabiedrībā, runājot tikai angliski (!) (arī Latvijā
oficiālā darba valoda ir angļu, līdzīgi kā lielajā EJP) un diskutējot
par Eiropas jauniešiem aktuālām tēmām: kultūru, izglītību,

ekoloģiju u. c. Parasti sesijas ilgst
vairākas dienas, taču EJP darbības un principu iepazīšanas nolūkā visas aktivitātes nedaudz
saīsinātā variantā tika iekļautas
vienā dienā.
Ierodoties Rīgas Valsts
1. ģimnāzijā, dienu sākām ar
iesildīšanās aktivitātēm pagalmā - spēlēm, lai izkustētos, nedaudz sasildītos un padziedot sagatavotos runāšanai. Tad katras
skolas komanda, kuru šajā sesijā
bija piecas, turpināja darbu savās grupiņās, apspriežot pozitīvos un negatīvos aspektus jau
iepriekš noteiktai rezolūcijai, gatavojot aizstāvības runu savai,
kā arī uzbrukuma runu citu grupu rezolūcijām. Mūsu skolēni
aizstāvēja rezolūciju par preses
brīvību ES.
Pēc tam sekoja Ģenerālā
Asambleja, kurā tika prezentētas
sagatavotās runas, uzdoti jautājumi, precizēti neskaidrie punkti
un izteiktas uzbrukuma runas.
Te klātienē varējām vērot, kā īsti
risinās līdzīgas diskusijas lielajā
EJP. Pēc katras rezolūcijas notika kopējs balsojums par rezolūcijas pieņemšanu.
Tā kā šādā projektā Iecavas
vidusskolas skolēni piedalās pirmo reizi, dienas gaitā tika rastas
daudzas atbildes uz vēl neskaid-

Spēlējam teātri
1.lpp.

Spēlējot teātri, bērni ir iejutušies dažādu dzīvnieciņu tēlos,
pārvērtušies par smaržīgiem pavasara ziediņiem, garšīgu kukulīti.
Bērni par gaidāmajām teātra
izrādēm uzzina no citu grupiņu
sagatavotajām afišām, kuras
rakstītas drukātiem burtiem, lai

bērni paši varētu izlasīt, kā arī
saņem pašu gatavotas biļetes.
Uzaicinājumu uz teātri un biļetes saņem arī visi iestādes darbinieki. Ierodoties uz izrādi, katram ir jāuzrāda ieejas biļete, kurai kontrolieri Zaķi noplēš kontroltaloniņu. Mūsu Zaķi Pauks
un Šmauks - pirmsskolas skolotājas Egija Vēja un Evija Rateniece - ar atraktīvām darbībām un
savstarpējo dialogu noskaņo
bērnus uzvedumam katras izrādes sākumā.
Spēlējot un skatoties bērni
mācās saprast, kas ir teātris, aktieri, režisori, kostīmu mākslinieki, kā ir jāuzvedas teātrī.
Teātris sniedz bērniem prieku, jo
bērniem patīk darboties kopā.
Mazuļi attīsta savu valodu, atmiņu, pašizpausmes spējas, radošo garu un izdomu. Teātra
spēle iemāca bērniem būt pārliecinātiem par sevi un savu varēšanu, ļauj labi justies vienaudžu vidū.
Mātes dienas pasākumu
ietvaros arī vecāki varēs noskatīties šīs izrādes.

Pirmajā rindā no kreisās: Maija, Alīna, Jana, Agnese;
otrajā rindā no kreisās: Mihails, Daniels, Krists, Elīna,
otrais no labās Ritvars; attēlā arī grupas koordinatori
no Tellus.
Foto: www.tellus.lv
riem tehniskiem jautājumiem.
Jāuzteic mūsu skolas komanda
gan par drosmi diskutēt angļu
valodā, gan arī debatēt pret vecākiem un EJP darbībā daudz
pieredzējušiem dalībniekiem.
Jāsaka liels paldies arī skolotājai Vitai Lauciņai-Veinerei, kas
rosināja skolēnus piedalīties šajā aizraujošajā un pieredzi neso-

IZ

šajā projektā. Nākamais pieturas punkts ir Nacionālā sesija,
kas augustā četras dienas norisināsies Valmierā.
Zināma pieredze jau ir iegūta,
valodas iemaņas arī ir ļoti labā līmenī, tādēļ atliek vien aktīvi piedalīties un aizstāvēt savu viedokli. Panākumi neliks ilgi gaidīt!

Skolu ziņas

16. aprīlī Iecavas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņi noskatīsies leļļu teātra izrādi «Šis un tas
par vilcieniņu», bet vidusskolēni
apmeklēs koncertlekciju «Kaislību spēles», kurā piedalās jauniešu koris «Sola», pie klavierēm
Kārlis Lācis un saksofonists
Gints Pabērzs.
17. aprīlī tiek rīkots Pavasara

kross. No 15. aprīļa līdz 17. aprīlim rajona pasākumā «Gada skolēns-2009» piedalīsies Raivita
Lauciņa-Veinere (8.a kl.), Liene
Krastiņa (9.c), Laura Arāja (10.a)
un Laura Pastare (12.a).
9. klases skolniece Gunta
Knāķe ieguvusi pirmo vietu un
naudas balvu Bauskas rajona
konkursā «Dzīvesstāsti».

DZIMTMISAS PAMATSKOLA
piedāvā individuālu pieeju
katram skolēnam.
Aicinām pieteikt bērnus
mūsu izglītības iestādē.
Sīkāka informācija
pa tālruņiem: 63946129; 63946975.
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Jaunumi bibliotēkā

oāze autoostas
uzgaidāmajā telpā
A: F: Anta Kļaveniece

Neilgi pirms Lieldienām
uzziedējusi autoostas
uzgaidāmā telpa - te atvērts
SIA «Inbervil Art» ziedu,
telpaugu un floristikas preču
veikals «Vēja spārni».
Uzņēmuma īpašniece Inga
Ose (blakus attēlā) stāsta, ka agrāk nodarbojusies ar ziedu
audzēšanu, taču tirgojuši tos citi. Tā kā ziedi un to audzēšana ir
Ingas vaļasprieks, radusies iecere izveidot savu uzņēmumu un
ziedus tirgot pašai. «Var teikt, ka
es piepildīju savu sapni strādāt
darbu, kas reizē ir mana sirdslieta,» tā Inga.
Ideja, kā izskatīsies veikals,
un arī tā izveide ir Ingas un viņas
vīra Viļņa veikums. Griestu sijas
un plaukti ir izgatavoti no koka,
kas kopā ar dabiskajiem augiem
rada harmonisku vidi. Saulītei
iespīdot logā, noskaņa veikalā ir
pavisam pavasarīga. Veikals gan
neesot vēl līdz galam iekārtots,
stūrī paredzēta vieta pulkstenim, bet pie brīvās sienas iecerēts izlikt pārdošanai arī pa kādai gleznai.
«Pircēji pirmajās veikala
darbdienās bija diezgan atsaucīgi - daudzi iegādājās Lieldienu
kompozīcijas un galda rotājumus, citi, kam māju izrotāt patīk
pašiem, - Lieldienu tēmai atbilstošus floristikas materiālus.
Esmu dzirdējusi atsauksmes, ka
mums ir laba vietas izvēle un pievilcīgs darba laiks. Veikalu veram vaļā jau septiņos no rīta, bet
slēdzam tikai astoņos vakarā.
Tas tādēļ, lai, skrienot uz darbu

vai vakarā dodoties uz ballīti, pircēji vēl pēdējā brīdī var ieskriet
pēc ziediem. Cenšamies pielāgoties cilvēku dienas ritmam.»
Pagaidām veikala piedāvājumā ir no vairumtirgotājiem iepirktas preces, bet, tuvojoties puķu
stādīšanas sezonai, preču klāstu
papildinās arī Ingas ģimenes
audzētie puķu stādi. Šobrīd tirgotavā strādā Inga un Helēna.
Inga floristikas prasmes vēl apgūst, taču Helēnai šai ziņā ir jau
krietna pieredze, tādēļ «Vēja
spārnos» var droši pasūtīt arī
pušķus, vainagus un citus floristikas izstrādājumus. Uz jautājumu par konkurenci Inga atbild,
ka tā viņu nedaudz uztrauc, taču
konkurence noteikti esot arī laba
lieta, jo stimulē labāk un kvalitatīvāk strādāt.

Informējam par jaunāko literatūru,
ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Amata S. «Aizslēposim pēc
avotkresēm!»
v
«Ar prieku būs dārgāk...»
v
«Asinsgrupu diētas»
v
Blaua L. «Vija Artmane»
v
Buhovska S. «Klausies un
atkārto!»
v
«Buljoni»
v
Daiers V. «Uzvarētājs vai
upuris»
v
«Gadskārtu ēdieni»
v
«Kalnā bija stalta pils»
v
Koters Dž. «Mūsu aisbergs
kūst»
v
«Krustvārdu vārdnīca»
v
Kusima M. «Pavasara ziedi»
v
«Latviešu mūsdienu dzeja»
v
«Latvija. Pilsētas»
v
Līvmane A. «Dziedināt mīlot...»
v
«Maltās gaļas ēdieni»
v
Melgosa H. «Kopā uz mūžu»
v
Nikitenko S. «Ziema»
v
Nilsons O. «Stiepšanās»
v
Plaude A. «Bērns starp pieaugušajiem»
v
«Reliģijas savtīgā seja»
v
Seļeznjova D. «Acu slimības»
v
Svence G. «Ievads Latvijas
psiholoģijas vēsturē»
v
Šenfelde M. «Makroekonomika»
v
Ūbernūbere E. «Vitamīnus jā vai nē?»
v
Veiss K. «Darbs ar atklātā
pirmkoda programmatūru

Open Office.org»
v
Viollunda G. «Dārzs visiem»
v
«Viegli pagatavojami ēdieni»
v
«Zivju ēdieni»
v
Žirarda S. «Svīteru ķirurģija»

Oriģinālliteratūra
Apškrūma K. «Gaismas pav
vedieni»
v
Bauere I. «Kurš viņus sapratīs?»
v
Krustkalne I. «Folkloriste»
Niedra A. «Raksti 8.sēj.»
v
Puncule L. «Nenosalt sniev
gā»
Ruņģis I. G. «Es stāstu mazv
bērniem»
Zīle M. «Pati sev māsa»
v

Tulkotā daiļliteratūra
Hakamada I. «Mīlestība. Ārv
pus spēles»
Hansens E.F. «Sieviete lauv
va»
Kings S. «Strēlnieks»
v
Kinsela S. «Šopaholiķes slev
penā sapņu pasaule»
Kolinsa Dž. «Es pati!»
v
Kristi A. «Nezināmā virziev
nā»
Linka Š. «Pagātnes atbalss»
v
Rīda K. «Puse no sirds»
v
v
Rušoli S. «Sātaniskās vārsmas»
v
Šellija M. «Frankenšteins
jeb jaunais Prometejs»

Melnās ziņas
- 8. aprīlī plkst. 20:30 Iecavas novadā tika konstatēts, ka
1940. gadā dzimis vīrietis uz sev
piederošās zemes dedzina kūlu.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols;
- 9. aprīlī plkst.15:00 Edvarta
Virzas un Rīgas ielas krustojumā
1960. gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu Škoda Octavia,
veicot kreisā pagrieziena manevru, nepārliecinājās par tā drošību un notrieca gājējas - 1967. un
1990. gadā dzimušas sievietes,
kuras šķērsoja ielu pa gājēju
pāreju, kad luksoforā dega atļautais, zaļais, signāls. Negadījumā cietušas abas gājējas.
- 11. aprīlī ap plkst. 5:00
Edvarta Virzas ielā automašīnai

Audi izsists loga stikls un no
automašīnas nozagts DVD atskaņotājs. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 7. aprīļa
plkst. 18:00 līdz 11. aprīļa
plkst. 8:00 iekļūts kādā saimniecības ēkā Raiņa ielā un no tās
nozagta pļaujmašīna, BMX velosipēds, dārza ratiņi. Uzsākts
kriminālprocess.
- 14. aprīlī plkst. 12:07 kāds
vīrietis, pastaigājoties pa mežu,
pie Stacijas akvadukta atradis
nesprāgušu Otrā pasaules kara
laika mīnmetēja lādiņu.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Lieldienu laiks foto mirkļos
Dienu pirms Lieldienām,
11. aprīlī, Iecavā norisinājās
Kanoe airēšanas slaloma
Latvijas kausa I posms. Tie,
kuri sacensībām nesekoja
klātienē, varēja skatīt sižetu
LTV «Panorāmas» sporta
ziņās. Arī šīs nedēļas nogalē
laivotāji būs redzami Iecavas
upē, jo 18.-19. aprīlī te
notiks ūdenstūrisma
sacensības «Iecava-2009» Latvijas čempionāta
ūdenstūrismā
III posms. Kā vēsta interneta
vietnē www.udensturisms.lv
lasāmais nolikums,
sacensībās var piedalīties
ūdenstūristi, kuri sasnieguši
12 gadu vecumu, prot
peldēt, ko ir apliecinājuši ar
savu parakstu pieteikumā, ir
iesnieguši pieteikumu un
samaksājuši dalības maksu.
12-18 gadus veciem
dalībniekiem obligāti
jāuzrāda vecāku atļauja
piedalīties un jābūt
atbildīgai personai, kura ir
jāuzrāda pieteikumā.
Sacensības notiks atsevišķi
vīriešu un sieviešu
vienvietīgajās, vīriešu un
jauktajās divvietīgajās laivu
klasēs.
12. aprīlī Lieldienu
jampadracis aicināja uz
Iecavas parku. Lielāko
prieku tas sagādāja
ģimenēm ar bērniem.
Bija iespēja šūpoties un
piedalīties atrakcijās,
ripināt līdzpaņemtās olas,
kā arī uz vietas lielajā katlā
nokrāsot vēl citas.

F: Beata Logina

5.
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Gleznas, kuras nepārdos
A: F: Beata Logina

Tieši Lieldienās sporta
namā tika atklāta
Valērijas Avotas
izšūto gleznu izstāde.
Ziedi, dzīvnieki, pilsētas skati, dabas ainavas - 21 ierāmēts
darbiņš. Tie visi tapuši piecu mēnešu laikā. Autore neslēpj, ka ar
izšūšanu krustdūrienā aizrāvusies tik ļoti, ka par visu pārējo
šajā laikā zaudējusi interesi. Saspringtais darbs, pat pa 14 stundām dienā, gan krietni noslogojis

redzi, tāpēc pagaidām šai nodarbei pielikts punkts. Savulaik Valērija strādājusi par dispečeri un
pārdevēju, bet ar izšūšanu aizrāvusies pēc aiziešanas no algotā
darba. Nu jau mēnesi viņa atkal
strādā - bērnudārzā «Cālītis» par
saimniecības daļas vadītāju. Izšūtās gleznas iepriekš eksponētas Torņakalna bibliotēkā, un
daudzi jau interesējušies, vai kādu no tām varēs iegādāties. Valērija saka - nē, ja gribēšu, kādu
uzdāvināšu, bet nepārdošu: «Lai
paliek bērniem un mazbērniem.»

Augšā kreisajā pusē Valērijas Avotas
pirmā izšūtā glezna.

Izstādes
atklāšanā
darbu
autori
(no
kreisās)
kuplā
pulkā
sveica
radi,
draugi
un
kolēģi.

LIELĀ TALKA IECAVAS NOVADĀ
18. aprīlī no plkst. 10
Vada: Iecavas novada Dome
Koordinē: dārzniece Daina Rudzīte , tālr. 29419247, 63942239
Talkošanas vietas un atbildīgie:
1. Teritorija ap Evaņģēliski luterisko baznīcu,
bijušais stadions, skeitparks, upmala
·
atbildīgās - Lūcija Muceniece, tālr. 26132322, Margarita
Zīverte, tālr. 63942800
·
talkā aicināti Iecavas centra iedzīvotāji
·
tikšanās vieta - baznīcas laukums
2. Cēsnieku dzīvojamais rajons, upmala
·
atbildīgais - Sergejs Mašiņenkovs, tālr. 29544588

Izvēle katram sava

·
talkā aicināti Cēsnieku dzīvojamā rajona iedzīvotāji
·
tikšanās vieta - veikala «Raivita» laukums

A: Iveta Salgrāve

3. Ozolu ielas aleja, grāvis
·
atbildīgais - Stepans Drozdovs, tālr. 26328446,
63941764
·
talkā aicināti Ozolu ielas iedzīvotāji, pirmsskolas
iestādes «Dartija» darbinieki
·
tikšanās vieta - pie mājas Ozolu ielā 1
4. Sila ielas ceļmala no tilta līdz Sila kapiem, liepu
aleja uz mežniecību
·
atbildīgā - Dzintra Kalberga, tālr. 22357304
·
talkā aicināti Sila ielas iedzīvotāji, Sila ielas garāžu
īpašnieki
·
tikšanās vieta - Grāfa laukums
5. Aktīvās atpūtas vieta «Spirtnieki»
·
atbildīgais - Mārtiņš Veinbergs, tālr. 63942443,
29425784
·
talkā aicināti pašvaldības darbinieki un tuvākās
apkārtnes iedzīvotāji
·
tikšanās vieta atpūtas vieta upmalā
6. Zorģu centrs
·
atbildīgā - Aina Ezergaile, tālr. 63946735, 29645779
7. Dimzukalna daudzdzīvokļu mājas
·
atbildīgā - Natālija Pavlova, tālr. 26069693
8. Rosmes daudzdzīvokļu mājas
·
atbildīgā - Nadežda Bokova, tālr. 29268131
Ieteicams sakopt arī jebkuru citu novada vietu gan savas mājas pagalmu, gan tuvējo grāvmalu vai netālo mežiņu.
Lūgums ņemt līdzi darbarīkus un labu garastāvokli.

Lieldienu rīts. Pusaudzis,
piespiedis pieri baznīcas dārza
vārtiņiem, vēro, kas notiek iekšpusē. Neko lielu viņš nesaredz cilvēki pulcējas dievnamā, lai
svinētu Augšāmcelšanās svētkus.
Svētku gaišā noskaņa viņam
netiek. Viņš nedzird ne mācītāja
spēcinošo uzrunu, ne jauniešu
koncertu, ko sagatavojusi draudzes ērģelniece Zaiga. Nekas
daudz viņam netiek, vienīgi zvana skaņas. Viņš ir tikai vērotājs.
Attāls. Tālu. Aiz vārtiem.
Šodien, kad, pēc TV datiem,
Latvijā 74% iedzīvotāju tic Dievam, savādas sajūtas viņam
liedz pašam spert soli baznīcā,
klausīties un piedalīties. Kas tas
ir par spēku, kas viņu attur no
svētdienas skolas nodarbībām,
no Bībeles mācību iepazīšanas?
Vai tā ir nespēja dzīvot, ievērojot
baušļos noteikto kārtību: neiekārot svešu, cienīt vecākus, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, nesniegt nepatiesu liecību? Un kas
ir tas spēks, kas viņam liek izmantot par kāpnēm baznīcas
metāla vārtiņus, kas liek lēkāt pa
baznīcas dārza žogu, spēlējot paslēpes un skrienot ķeršanas spēles?
Reižu reizēm arī vakaros baznīcā ir gaisma. Pa tuvējās mājas

logiem var redzēt cilvēkus telpās,
viņu kustības, bet nesaprotams
paliek - ko viņi dievnamā dara tik
vēlā stundā. Draudzes ļaudis
lūdz Dievu, vienojoties kopā ar
citām kristiešu konfesijām ne
vien Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Ticot, ka vienlaicīgas un
vienotas lūgšanas var būt sākums atmodai, šogad draudzē
aizvadītas jau divas Lūgšanu
naktis. Lūgšanu nakts pasākums «Šajā naktī debesis vaļā»,
kas notika 27. februārī, virknēja
lūgsnas par Latviju, par cilvēkiem Latvijā, par valsts sakārtošanu, atdzimšanu un uzplaukumu. 9. aprīlī aizsākās Lieldienu
Lūgšanu nakts pasākums, kura
laikā draudzes locekļi un interesenti četrpadsmit staciju veidā
izgāja un sevī izdzīvoja Jēzus
Kristus ciešanu ceļu Golgāta
kalnā. Tiek plānotas vairākas citas Lūgšanu naktis: maijā (lūgsim par ģimenēm un mātēm), Jāņos 23.-24. jūnijā, augustā, oktobrī.
Vēlies piedalīties? Katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā plkst.17:00 notiek svētdienas
skolas nodarbības bērniem, pēc
tam plkst. 18:30 notiek Bībeles
stundas, bet svētdienās pl.11:00
notiek dievkalpojumi. Piedalīsies? Vai paliksi kopā ar pusaudzi, kas visu vēro pa vārtu
šķirbu? Izvēle mums katram ir
sava.
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Pārvērtību projekts veiksmīgi sācies
Pirms kāda laika «Iecavas
Ziņas» sadarbībā ar frizieru
studiju «Bon Vivant»
aicināja ikvienu
pieteikties pārvērtību
projektam. Šoreiz
piedāvājam ieskatīties, kā
veicās mūsu pirmajiem
pārvērtību dalībniekiem,
bet pavisam drīz saposties
pavasarim aicināsim
nākamos pretendentus,
kuru pieteikumi pamazām
krājas mūsu e-pasta
kastītē. Gribētos gan
aicināt sarosīties arī
iecavniekus, jo pagaidām
vairāk pieteikumu esam
saņēmuši no citiem. Tāpat
mēs priecātos saņemt
pieteikumus arī no
cilvēkiem ar lielāku dzīves
pieredzi, jo labs izskats
taču uzmundrina jebkurā
vecumā. Varbūt tu vari
iepriecināt kādu no saviem
vecākiem vai darba kolēģi?
Pārvērtību pretendentu
fotogrāfijas un motivācijas
vēstules gaidīsim e-pastā
iecavas_parvertibas@inbox.
lv vai nosūtītas pa pastu
uz adresi: «Iecavas Ziņu»
redakcijai, Skolas ielā 4,
Iecavā, LV 3013.
Nekavējies - piesakies jau
tagad, un jau pavisam drīz
par realizētajām
pārmaiņām lasi mūsu
laikrakstā.

Ināru Jansoni (30)
pieteikties pārvērtībām iedrošināja draugs Mārcis. Ināras
dzīvē šobrīd ir periods, kurā
viņa cenšas aizmirst par pagātni un atgūt pirmās laulības
laikā pazaudēto dzīvesprieku,
tādēļ vizuālas pārmaiņas viņai nāca īsti laikā.
«Es sev nepatīku. No pirmā
vīra bieži dzirdēju pārmetumus. Viņš mēdza atkārtot, ka
esmu nesmuka. 13 gadu laikā, kamēr bijām precējušies,
nedzirdēju no viņa nevienu
komplimentu, nesaņēmu nevienu ziedu. Tagad šīs saites
esmu sarāvusi, gribu dzīvē
pozitīvas pārmaiņas it visā,
arī izskatā,» pirms pārvērtībām sacīja Ināra.
Pārvērtību laikā Inārai tika
veidots kombinētais matu
griezums, kurā pamanāms
gan klasiskais pakāpeniskais,
gan karē griezums. Lai izceltu
Ināras zaļgani brūno acu krāsu un matu griezumu, matu
samērā mierīgais pamattonis
priekšpusē un vienā sānā akcentēts ar košu toņu šķipsnām.
Veidojot meikapu, izmantoti neitrālie brūnie un oranžie toņi, bet lūpu tonis pieskaņots matu krāsai. Inārai kā izteikta rudens tipa sievietei
harmoniski izskatās apģērbs
pieSātinātos, siltos, sulīgos
toņos, piemēram, terakotas,
dzeltenā, zaļā, rudens meža
vai tomātu krāsā.

Pārvērtību projekts

A: F: Anta Kļaveniece

Pirms...

7.lpp.

Pēc
pārvērtībām
Ināra ar pārvērtībām bija ļoti apmierināta. «Visvairāk
pārsteidza košās matu šķipsnas, kas izskatu ļoti atdzīvina. Noteikti ieviesīšu izmaiņas parfimērijas izvēlē, jo
līdz šim lietoju tikai rozā acu ēnas un rozā lūpu krāsu. Arī
manā apģērbā līdz šim dominēja rozā un sarkanie toņi. Pie
jaunā izskata būs nedaudz jāpierod, taču rezultāts man ļoti patīk,» savu prieku neslēpa Ināra.
Mārcis, Ināras draugs: «Liels paldies par superīgajām
pārvērtībām! Sākumā no pārsteiguma man pat valoda aprāvās, cik labi tagad mans zaķis izskatās. Man ļoti patīk!»

Matu sakārtojums, meikaps - meistare Anda Eniņa,
frizieru studija «Bon Vivant» E. Virzas ielā 2a (ieeja no
Dzirnavu ielas), tālr. pierakstam 22114239.
Apģērbs, apavi un rotas – veikals «Sapnītis», Rīgas ielā
14, veikala «Cento» ēkas 2. stāvā (apavi, apģērbi, gultas
veļa).
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Pirms...

Andris Strazds (23) ir rīdzinieks, kurš savas darbdienas vada
pie smagās automašīnas stūres, strādājot vienā no loģistikas uzņēmumiem. Runājot par ģērbšanos un matu sakārtojumu, viņš neslēpj, ka galvenais izvēles nosacījums ir ērtums.
Viņa mīļākais ietērps ir džinsu bikses
un ērti ikdienas apavi, bet frizūra –
noskūta galva.
Par pieteikšanos pārvērtībām Andris uzzinājis no draugiem, kas dzīvo
Iecavā. Tā kā viņš parasti mēdz staigāt bez matiem, kopš aptuveni 12 gadu vecuma puisim nav bijis iemesla
apmeklēt frizieri. «Noskūtam dzīvot ir
praktiskāk,» uzskata Andris, «jo tad
nav jātērē laiks un nauda frizierim,
katru rītu nav jāveido frizūra.»
Aptuveni četrus beidzamos mēnešus mati palikuši nenoskūti, tādēļ,
uzzinot par pārvērtībām, reto izdevību ļauties profesionāla friziera veikumam viņš neesot gribējies laist garām.
Friziere Svetlana Andra matiem
izveidoja formu, sānu daļā tos saīsināja un ar matu griežamās mašīnas
palīdzību izveidoja improvizētus ģeometriskus zīmējumus. Lai atsvaidzinātu kopējo izskatu, tika izbalinātas
matu šķipsnas, kā arī akcentam izbalināti vairāki sānu zīmējumu laukumi. Apģērba izvēlē priekšroka tika
dota Andra iecienītajam ikdienas stilam, bet tā krāsa pieskaņota jaunajam matu tonim.

IZ

Pēc...

«Man ļoti patīk pārvērtību rezultāts,» sacīja Andris. «Ir izdarīts tas, ko
pats pirms tam biju iztēlojies. Man šķiet, ka jaunā frizūra ļoti atbilst manam
raksturam un temperamentam. Arī saveidot to nebūs grūti – mazliet matu
želejas un kārtībā. Kādu frizūru izvēlēšos turpmāk, grūti pateikt. Kad
ataugs, tad redzēs. Sākumā biju pārsteigts par krekliņu ar rozā svītrām. Pats
es veikalā uz tādu pat nepaskatītos, bet, kad uzvilku, izskatījās tiešām labi.»

Matu sakārtojums - friziere Svetlana Špele, frizieru studija «Bon Vivant»,
tālr. pierakstam 22114239.
Apģērbs – veikals «Sapnītis», Rīgas ielā 14, veikala «Cento» ēkas 2. stāvā.

Sporta ziņas

7. un 8. aprīlī notika
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» balvu
izcīņa galda tenisā
jauniešiem.
Starptautiskās sacensības
pulcēja 111 dalībniekus no Latvijas, Lietuvas un Polijas, viņu vidū arī 15 iecavnieces. Vērienīgais
turnīrs risinājās četrās grupās vienā zēnu un trīs meiteņu.
Zēniem dominēja Lietuvas
sportisti. No 16 dalībniekiem pirmajā finālā tikai viens bija Latvijas un divi Polijas pārstāvji, pārējie spēcīgākie konkurenti bija
lietuvieši.
Meitenēm 1999. gadā dzimušo un jaunāku sportistu grupā
sacentās 14 tenisistes. Uzvarēja
poliete, bet no iecavniecēm vislabāk veicās Beātei Jašukai, kura
ieguva 8. vietu. Trenere Baiba
Gāga šo rezultātu vērtē kā ļoti labu, jo meitene ir gadu jaunāka
par citām sāncensēm.
1997.-1998. gadā dzimušo
grupā n 27 dalībniecēm pirmajā
astoņniekā iekļuva Alise Pluce viņai kopvērtējumā 7. vieta, bet

Iecavas parkā 21. aprīlī
Iecavas novada
PAVASARA KROSS
Karīna Taranda ierindojās
11. vietā. 1994.-1996. gadā dzimušo grupā 25 dalībnieču konkurencē nepārspēta palika Polijas ranga ceturtā labākā tenisiste
Jablonska; mūsu Unai Šķiparei
19. vieta.

kurencē Iecavas tenisistes izcīnījušas 1. vietu.

Iespēja pārbaudīt spēkus ar
spēcīgiem pretiniekiem lieti noderēja pirms nākamajām sacensībām, atzīst B. Gāga. 11. aprīlī
Preiļos tika izspēlēta Latvijas
Jaunatnes komandu meistarsacīkšu pēdējā kārta pirms fināla. Šajās sacensībās Iecavas
novada sporta skola piedalās ar
piecām komandām, un iepriecinoši, ka tās visas spējušas nodrošināt sev vietu starp labākajām četrām komandām, kas maijā Cēsīs sacentīsies finālā.
1991.-1993. gadā dzimušo
grupā iecavnieces ieguvušas
4. vietu; 1996.-1997. gadā dzimušo grupā startēja divas komandas un ierindojās 2. un
3. vietā. 1994.-1995. gadā dzimušo grupā «Dartijas» pārstāvēm 2. vieta, bet 1998. gadā dzimušo un jaunāku sportistu kon-

Sporta nama apmeklētāji varēja izskrieties un izmēģināt spēkus metienu precizitātē. Organizatori bija parūpējušies par grozu novietošanu dažādos līmeņos,
piemērojot tos visādu vecumu
sportotājiem. Bija iespēja arī sist
bumbu pa vārtiem, bet tiesnešu
un basketbola kluba spēlētāju
konkursā varēja demonstrēt
prasmi iemest bumbu grozā ar
aizsietām acīm. Saldas balvas
saņēma ne vien uzvarētāji, bet
arī mazāk veiksmīgie dalībnieki.
Basketbola 3:3 turnīrs tika rīkots divās grupās. Līdz 15 gadu
vecu spēlētāju sacensībā uzvarēja «Progresieši» (Linards Jaunzems, Edgars Lapkovskis, Kārlis
Ozoliņš), bet vecāku basketbolistu grupā triumfēja «Klondaika»
(Armands Kalniņš, Gundars Baldiņš un Gundars Brička).

Lieldienās sportiskas
aktivitātes visiem
interesentiem piedāvāja
Basketbola klubs «Dartija».

Iecavnieku
radošo darbu
izstāde
«DVĒSELES
VARAVĪKSNE»
būs skatāma
Edvarta Virzas
Iecavas
bibliotēkā
no 20. aprīļa.
Savus darbus gleznojumus, pinumus,
tamborējums, adījumus
un citus izstrādājumus līdz 17. aprīlim
var iesniegt
Valdai Lieknei
Iecavas novada Domes
4. stāvā.
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Kultūras namā
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Pamatojoties uz Bauskas rajona Iecavas novada Domes
2009. gada 14. aprīļa lēmumu, detālplānojumi nekustamajiem
īpašumiem «Ligzdiņas» (kad. Nr. 4064 009 0081), platība 6.5 ha,
«Kupenas» (kad. Nr.4064 012 0177), platība 2.38 ha, un «Lauksargi» (kad. Nr. 4064 010 3059), platība 5.40 ha, tiek nodoti sabiedriskās apspriešanas 2. posmam.
Sabiedriskās apspriešanas 2. posms noteikts no 2009. gada
20. aprīļa līdz 2009. gada 8. maijam. Šajā laikā var iepazīties ar
detālplānojumu materiāliem un iesniegt rakstiskas atsauksmes
Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, darba dienās no plkst. 8.00
līdz 17.00, tikšanās ar detālplānojuma izstrādes vadītāju Aiju
Grandsbergu notiks 2009. gada 6. maijā no plkst. 14.00 līdz 17.00
Iecavas novada Domes mazajā zālē.

SIA «Skujenieki» Iecavā pārdod
skaldītu malku un
zāģmateriālus. Tālr. 29452087.
zāģmateriālus, malku,
siltumnīcu stabus.
Tālr. 28392502.
dažādu veidu malku, nomaļus,
skaidas, siltumnīcu līstes.
Piegādājam.
Tālr. 26800412; 26975888.
zāģmateriālus, līstes. Zāģējam
pēc pasūtījuma. Piegādājam.
Tālr. 29245515; 26800412.
labu 2 istabu dzīvokli Iecavā,
lēti. Tālr. 26490437.

17. aprīlī pl. 20.00
Iecavas Kultūras nama
Jauniešu deju kolektīva un
draugu koncerts.
Ieeja - bez maksas.
18. aprīlī pl. 18.00 Senioru
deju kolektīvu sadancis.
Ieeja - bez maksas.
21. aprīlī
plkst.9:30 un plkst.11:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde
«PĒDĒJAIS PŪĶĪTIS UN
ARTURS Ū-Ū».
Biļetes cena - Ls 1.
24. aprīlī pl. 19:00
«Dirty Deal Teatro»
izrāde jauniešiem
«IENĀKSI UZ KAFIJU?».
Biļetes cena - Ls 3.

Pērk : : :
aužamās stelles (2 m platas,
darba kārtībā). Tālr. 63941190.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

Kanalizācijas sūknēšana (10t)

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
šķembas, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

:

IECAVAS

atmaksāt,
ja pasūta

Aizsaulē aizgājuši
Vanda Beikmane (28.05.1940. - 08.04.2009.)
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istabu ar virtuvīti vienam
cilvēkam Iecavas centrā.
Tālr. 29717189.

Dažādi : : :
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.

Ie
ska
V
istu isapk skatie
sārt
ms
!

Veselības ministrija nolemj:

Izīrē : : :

Remontējam motorzāģus,
pļaujmašīnas, krūmgriežus,
mauriņa traktorus, frēzes u. C.
agregātus par saprātīgām cenām.
Ja nepieciešams, ir pieejams
transports, 15 km radiusā bez
maksas. Tālr. 29683462.

Frēzēju zemi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgām cenām.
Tālr. 26029720.

Iecavas invalīdu biedrība
«Rūķītis» aicina savus
biedrus uz pārvēlēšanas
sapulci 21. aprīlī plkst. 12
biedrības telpās
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā.
Aicinām arī jaunus biedrus.

Sakopšanas talka:
Upuru kapsētā
18. aprīlī no plkst. 14:00
Baložu kapsētā

3. maijā no plkst. 11:00

Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.
Pie mājas Zemgales ielā 13
pazudis paliela auguma runcis
(melns ar baltu krūtiņu). Lūdzu
sniegt jebkādu informāciju pa
tālr. 29780323.
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