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Mēs būsim tā, mēs būsim tā,
Kā ūdensrozes ezerā.
Kā smalkas spalvas cielavā,
Kā putu ceļi Daugavā,

Kā balta svītra karogā... 
Mēs būsim tā, mēs būsim tā,
Kā tautasdziesma vakarā,
Mēs būsim tā, mēs būsim tā,

Kā margrietiņas vainagā,
Kā bērzu rinda mežmalā,
Kā gliemežvāki jūrmalā,
Kā balta svītra karogā... 

                                 /M.Cielēna/

Strenču novada domes apbalvojumu 
“Gada cilvēks” saņems deviņi pretendenti

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, pirms valsts 
svētkiem apzināt aktīvākos, darbīgākos cilvēkus novadā 
un novērtēt viņu sasniegumus un ieguldījumu novada 
attīstībā un popularizēšanā, 18. novembrī Strenču novada
domes apbalvojumu “Gada cilvēks” 2011 saņems deviņi 
pretendenti:

• Nominācijā “Gada cilvēks izglītībā” apbalvojumu 
saņems Strenču vidusskolas skolotāja LĀSMA 
VĀVERE par augstu profesionālo meistarību un 
nozīmīgu ieguldījumu skolas audzināšanas darba 
vērtību un kvalitāšu radīšanā. 

• Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” apbalvojumu 
saņems Jērcēnu dzejas teātra režisore GINTA 
GAILĪTE par kultūras dzīves bagātināšanu, rado-
šumu un jaunu ideju meklējumiem.

• Nominācijā “Gada cilvēks sportā” apbalvojumu 
saņems autosportists JĀNIS NIKELS par sasniegu-
miem sportā un novada vārda popularizēšanu Latvijā.

• Nominācijā “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”
apbalvojumu saņems z/s “Dārznieki” īpašnieki 
MAIJA UN DAINIS ZUIKAS par veiksmīgu 
uzņēmējdarbības uzturēšanu novadā un līdzdalību 
kultūrvides pilnveidošanā.

• Nominācijā “Gada cilvēks labdarībā” apbalvojumu 
saņems Strenču novada pašvaldības darba inspektors 
AIVARS MATEUSS par atsaucību, sirsnību saskarsmē
ar iedzīvotājiem un aktīvu līdzdalību novada iestāžu 
darbībā.

• Nominācijā “Gada cilvēks vides estētikā” apbalvo-
jumu saņems Valmieras mežniecības Strenču apgaitas 
mežsargs AIGARS ANCVERIŅŠ par novada vides 
estētisko veidošanu un uzturēšanu.

• Nominācijā “Gada cilvēks medicīnā” apbalvojumu 
saņems VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 
ārsts IVANS NESTEROVIČS par ieguldījumu no-
vada iedzīvotāju veselības uzlabošanā un inovatīvu 
izmeklēšanas un ārstniecības tehnoloģiju ieviešanu 
un pielietošanu.

• Nominācijā “Gada cilvēks sociālā vidē” apbalvojumu 
saņems Jaunklidža bibliotēkas vadītāja LĪGA 
RĀBANTE par novada iedzīvotāju sociālās vides 
pilnveidošanu un uzturēšanu.

• Nominācijā “Mūža ieguldījums” apbalvojumu saņems
pensionētā skolotāja MĀRA LARIONOVA par 
aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un sabie-
drisko darbību novadā.

Paldies visiem pieteikumu iesniedzējiem par 
iniciatīvu, iesaistoties Strenču novada domes apbalvo-
juma “Gada cilvēks” 2011. gada kandidātu izvirzīšanā! 
Aicinām apmeklēt Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīto svinīgo pasākumu 18. novembrī plkst. 18:00 
Strenču kultūras namā. Būsim priecīgi, ja piedalīsieties 
kandidātu izvirzīšanā arī nākošgad!

    Strenču novada dome

Uzsākta jauno
notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu būvniecība Sedā

Strenču politiski represēto biedrības valde sveic visus politiski represētos Latvijas 
Republikas proklamēšanas 93. gadadienā!

Strenču politiski represēto biedrības valde lūdz pārreģistrēties visus Strenču 
novadā dzīvojošos politiski represētos. Reģistrēties iespējams Strenču novada domē 
Valkas ielā 16, Sedas pilsētas pārvaldē, Plāņu pagasta pārvaldē, Jērcēnu pagasta 
pārvaldē, uzrādot politiski represētās personas apliecību.

Strenču politiski represēto biedrībā

Sagaidot Latvijas 93. gadskārtu, aicinu Strenču novada 
iedzīvotājus atrast svētku sajūtu savā ikdienā, ģimenēs un 
draugu lokā, ieraudzīt prieku ne tikai lielās, bet arī sīkās, 
nenozīmīgās lietās. Aicinu visus Strenču novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus un sadarbības partnerus kopā atzīmēt valsts svētkus 
18. novembrī plkst. 18.00 Strenču kultūras namā! Lai svētīgi 
un gaiši svētki ikvienam novada iedzīvotājam!

Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdz-
fi nansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība – 
rekonstrukcija Sedas pilsētā” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110, noslēgta 12.07.2010.) 
ietvaros ir uzsākta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
būvniecība Sedā. NAI kopējā jauda – 300 m3/dnn. Vecās,
savu laiku nokalpojušās un fi ziski novecojušās NAI tiks 
demontētas un teritorija labiekārtota. Izbūvējot jaunās 
NAI, kā arī rekonstruējot pašteces kanalizācijas vadus 
un spiedvadus, tiks uzlabots centralizētās notekūdeņu 
savākšanas pakalpojums un nodrošināta notekūdeņu 
atbilstoša attīrīšana. Vēl projekta ietvaros tiek veikta 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, kā
rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens un tā piegādes 
iedzīvotājiem kvalitāte. 

Darbus veic SIA “Vidzemes energoceltnieks” atbilstoši 
noslēgtajam būvniecības līgumam. Būvdarbus paredzēts 
pabeigt līdz novembra beigām.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 351 402
LVL, no kurām ERAF līdzfi nansējums ir 298 692 LVL, 
bet pašvaldības budžeta fi nansējums 52 710 LVL. 
Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas tiks aprēķinātas 
pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritāte “Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākums “Vide” 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.   
  

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624

Vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Top jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

                                                                                                                                                                                                                                       

Foto Jānis Ence
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NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Apstiprināja noteikumus “Par vecāku līdz-
finansējumu profesionālās izglītības programmu 
realizēšanā”.
2. Noteica samaksu 75% apmērā no vecāku līdz-
finansējuma maksas 2011./2012.mācību gada pirmajā 
semestrī 10 Strenču mūzikas skolas audzēkņiem.
3. Apstiprināja Strenču novada domes 2012.gada 
budžeta sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.
4. Izskatīja iesniegumus:

• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par koku zāģēšanu Strenču pilsētā;
• par vienreizēja pabalsta piešķiršanu;
• par ķīlas tiesību dzēšanu dzīvoklim Sedā.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, 
pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības  ministrijā un domes sēdes 
protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču 
novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā 
www.strencunovads.lv/Pašvaldība/domes  informācija / 

Kancelejas vadītāja

Kad pie durvīm klauvē Mārtiņdiena, zemnieks saka, 
ka ziemai vārti vaļā, jānobeidz visi rudens darbi, jāsteidz 
apart laukus, jo pēc Mārtiņiem vairs art nedrīkst, tad 
nākošgad sagaidāma sliktāka raža. Viens gada aplis atkal 
noslēdzas, bet zemkopji domā par pavasari un jauno ražu. 
Tāpēc sestdien, 5. novembrī Jērcēnmuižā uz izglītojošu 
semināru un praktiskām nodarbībām kopā tika aicināti 
lielāku un mazāku dārziņu īpašnieki, lai iepazītos ar 
kartupeļu šķirnēm, to audzēšanas gudrībām un īpatnībām. 
Plašu informācijas klāstu piedāvāja SIA “Ruģēni” īpaš-
nieki Ivanda un Ritvars Leiteni. Uzzinājām, ka Latvijā 
pavisam pieejamas 180 kartupeļu šķirnes.

SIA “Ruģēni” ir vienīgā privātā kompānija Baltijas 
reģionā, kas nodarbojas ar saimniecisko īpašību noteikšanu 
(SĪN tests), 17 gadus audzē kartupeļus sēklai un pārtikai. 
Kopš 1997. gada veic valsts pasūtījumu laukaugu šķirņu 
salīdzināšanā, gandrīz tikpat ilgi pilda arī tiešos ārzemju 
selekcijas firmu pasūtījumus kartupeļu šķirņu izvērtēšanā, 
nosakot katras šķirnes piemērotību Latvijas apstākļiem. 
Šogad “Ruģēnu” laukos izauga 29 šķirnes. Mums bija 
iespēja semināra laikā vizuāli iepazīt šīs šķirnes un iztaujāt 
par katras šķirnes augšanas īpatnībām un prasībām. Garšas 
izvērtēšana tika atstāta katra paša ziņā, jo tas tomēr ir 
gaumes jautājums. Kura ir labākā šķirne? Patiesībā tādas 
labākās nav – katra šķirne paredzēta savai vajadzībai. 
Visus interesē četri kritēriji: ražība, agrīnums, miltainība 
un izturība pret slimībām.

Apkopojot vairākus kritērijus un katras šķirnes 
piemērotības specifiskos rādītājus, agrīno šķirņu grupā var 
nosaukt dažas līderes. Pašas agrīnākās šķirnes titulu arī 
šogad saglabājusi iecienītā “Riviera”, taču agrīnuma ziņā 
ne mazāk populāra ir arī “Bellarosa”.

Stabilu un drošu ražu demonstrējot pēdējos desmit 
gados Latvijā visvairāk audzētā šķirne “Vineta” (vidēji 
miltaini bumbuļi ar teicamām garšas īpašībām). Šo šķirni 
pirmajā vietā pēc garšas īpašībām ierindoja arī pasākuma 
kartupeļu degustētāji, par otrās vietas ieguvējām kļuva 
šķirnes “Bellarosa” un “JP02-0053”, kas nākotnē iespē-
jams būs pazīstama ar nosaukumu “Roma”, bet trešajā 
vietā tika ierindota zināmā šķirne “Laura”.

Ne visās valstīs ļaudīm ir vienādas domas par garšīgu 
kartupeli - miltaini kartupeļi ir cieņā Ukrainā, Baltkrievijā, 
Baltijā, daļēji arī Polijā. Turpretī Vācijā, Nīderlandē, 
Francijā, Spānijā un vēl citās valstīs dod priekšroku 
tādiem, kas, mūsuprāt, der vienīgi salātiem. Amerikas kon-
tinentā uz garšīgiem kartupeļiem latviskā izpratnē nav ko 
cerēt.... 

“Ruģēnu” izmēģinājumos lielāko ievērību vidējā agrī-
numa grupā izpelnījusies šķirne, kurai vēl nav pat sava 
vārda. Izmēģinājumos tā iekļauta ar numuru JP02-0053 – 

tā ir ar koši sarkanu mizu, ar apaļīgu, mehāniskai mizošanai 
piemērotu bumbuļu formu, labu izturību pret lakstu puvi 
un ar izcilu ražu – 51,2 t no hektāra. Vārot neizjūk, tomēr 
salīdzinājumā ar ‘Lauru’ šie kartupeļi ir gana miltaini. 
“Laura”, neapšaubāmi, ir piemērotākā salātu gatavošanai. 

Bioloģiskajai lauksaimniecībai ieteicama ir šķirne 
“Toluca”, kas izceļas ar augstu izturību pret lakstu puvi. 
Savukārt, ja vēlas audzēt vidēji vēlīnu šķirni - piemērota 
“Jelly””. 

Sestdien Jērcēnmuižā kartupeļus aplūkoja un degustēja
16 interesenti un viņi deva savu artavu SIA “Ruģēni” 
degustēšanā piedāvāto šķirņu izvērtēšanā. Izskanēja ab-
pusēja vienošanās par sadarbības turpināšanu.

Paldies par pasākuma finansiālo atbalstu biedrībai 
“Lauku partnerība Ziemeļgauja”!

Ilvija Ķimse un Ginta Gailīte, 
pasākuma organizatores

“Kartupeli, kartupeli, kādi tavi brāļi?”

Novada dome sēdē 19. oktobrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

Grāmatu svētki
Strenču novadā

Kad diena prom ar grūto rūpju saimi,
Bet sirds arvien vēl mieru neiegūst,
Tad grāmatā, man šķiet, es rodu laimi,
Kas sirdij pār, kā debess sveiciens plūst.
                                       /J. Ziemeļnieks/

Strenčos 28.oktobrī notika Strenču, Smiltenes 
un Valkas novadu grāmatu svētki, un tieši tādēļ 
vēlamies pateikties visiem novada iedzīvotājiem un 
viesiem par atsaucību svētku apmeklēšanā. Uzklausot 
grāmatu svētku apmeklētājus varam secināt, ka svētki
bija izdevušies lieliski! Svētku apmeklētāju skaits 
pārsteidza pat pasākuma organizatorus. Tas pierāda 
to, ka iedzīvotājiem ir vajadzīgi dažādi literāri, 
tematiski pasākumi un vakari arī turpmāk. Vēlamies 
teikt visiem lielu paldies par atsaucību, un novēlam 
lai pasākuma apmeklētāji uzdrošinās teikt labus 
vārdus un uzmundrinošas atsauksmes jebkuru pasā-
kumu organizatoriem novadā, jo tas dod stimulu 
strādāt ar lielu degsmi un prieku arī turpmāk. Paldies 
arī par objektīvo kritiku, vērtējumu un ierosināju-
miem! Gaidīsim Jūs arī turpmāk bibliotēku un 
kultūras darbinieku rīkotajos pasākumos! 

Un īpaši sirsnīgu paldies vēlamies teikt visiem 
pasākuma atbalstītājiem un sponsoriem – Strenču 
novada domei, Strenču novada kultūras centram, 
Strenču novada vidusskolai, Strenču mūzikas 
skolai, Valkas mākslas skolai, A/S “Swedbank”, 
A/S “Latvijas Krājbanka”,   SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācijai”, Z/S
“Laurīši” Ņ. Laurenovičai, Z/S “Veckūkuri” 
I.Jakovinai, Armandam Rezgalim, SIA “Kika-5”,
11. Saeimas deputātam Romānam Naudiņam,
SIA “Strenču aptieka”, IK “Kristija”, A/S 
“Strenču MRS”, SIA “Kaktuss”, Z/S “Puntiņi” 
J. Ovsjaņikovam, SIA “Lar & Co”, Z/S “Lejas 
Ruķi” J. Siliņam, SIA “Livonija”, T. Zavadskas 
privātfirmai,  “BTA Insurance Company” SE, 
Z/S “Londonas” A.Zanderam, jo tieši Jūsu 
materiālais, nemateriālais un finansiālais atbalsts 
sniedza būtisku ieguldījumu svētku sirsnīgākā un 
veiksmīgākā norisē!

Paldies visu bibliotēku un kultūras
 darbinieku vārdā!

Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
 Marina Vdovičenko

Sedas pilsētas kultūras namā norit intensīvi ēkas 
rekonstrukcijas darbi. Darbus veic SIA “Vidzemes Energo-
celtnieks”. Par dažādiem arhitektoniskiem risinājumiem, 
niansēm fasādes noformēšanā, logu un durvju dizaina 
elementiem aktīvas diskusijas notiek iknedēļas būvsapul-
cēs un izbraucot uz objektu, tādējādi sekojot pārmaiņām 
objektā rekonstrukcijas darbu gaitā. Rekonstrukcijas 
darbu mērķis ir saglabāt pēc iespējas autentiskāku šīs ēkas 
izskatu, kas būtu uzskatāms kā Staļina valdīšanas laika  
arhitektūras liecinieks. 

Atgādinām, ka rekonstrukcijas laikā tiks veikti ēkas 
fasādes apdares darbi, jumta seguma remontdarbi, logu 
ailu un rāmju remonts, stiklojuma atjaunošana, ieejas 
pakāpienu remonts, izbūvēts ieejas mezgls cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, atjaunota elektroinstalācija, sakārtota 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, sakārtota apkures 
sistēma, daļai iekštelpu veikti iekšējie apdares darbi un 
atjaunots grīdas segums, izveidotas piemērotas telpas 
personālam, izbūvēta skatuve, garderobe un tualetes.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējais finan-
sējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai apstiprinātais 
finansējums no Eiropas Lauksamniecības fonda lauku 
attīstībai ir 126 092.92 LVL, bet pārējo summu 14 010.33 
LVL sedz Strenču novada dome. 

Strenču novada domes
Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

Iveta Ence

Saglabāsim neoklasicisma stila 
arhitektūras liecinieku

Kartupeļus degustācijai piedāvā “Ruģēnu” 
saimnieks Ritvars Leitens

Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām” rīko 

Starptautisko cilvēkiem ar invaliditāti dienu 
Ziemas saulgriežu noskaņās 

2011.gada 9.decembrī plkst. 15.00
Valkas novada saieta namā  “Lugažu muiža”.

Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums. 
Dalības maksa: 2.00 Ls 

Dalību pieteikt: Strenču pilsētas bibliotēkā 
(darba laikā pie Antras, 64715631).

Mūsu novada v�stis  • 3

IZMANTOSIM 
VĒRTĪGAS DATU 

BĀZES BEZ MAKSAS!
V/a “Kultūras informācijas sistēmas” 2011. gadā

visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām vienotajā 
Gaismas tīklā, līdzās citiem pakalpojumiem, nodro-
šina bezmaksas pieeju divām lielākajām Latvijas 
nacionālajām datu bāzēm – Laikrakstu bibliotēka 
(SIA Lursoft) www.news.lv un Letonika.lv (SIA 
Tilde) www.letonika.lv .
Resursu bezmaksas pieeja saglabāsies arī 2012. 
gadā!

Laikrakstu bibliotēka satur vairāk kā 50 Latvijas 
centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu 
publikācijas un preses apskatus.
Laikrakstu bibliotēkā News.lv Jums ir iespēja 
lasīt šādus laikrakstus:
Centrālie izdevumi: BNS, BNS (EN,) BNS (RU); 
Diena, Dienas Bizness, Fakts, Jaunā Avīze, Jurista 
Vārds, Komersanta Vēstnesis, Latvijas Avīze, 
Latvijas Vēstnesis, Lauku Avīze, Lietišķā Diena, 
Likuma Vārdā, Literatūra un Māksla Latvijā, Māja, 
Mājas Viesis, Mēs, Nacionālā Neatkarība, Nasdaq 
OMX Riga, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nedēļa, 
Pietiek.com, Praktiskais Latvietis, Republika.lv, 
Rītdiena, Saldā Dzīve, Sporta Avīze, The Baltic Times,
Vakara Avīze Vakara Ziņas, Vakara Ziņas, Vakara 
Ziņu Žurnāls, Бизнес & Балтия, Бизнес & Референт, 
Диена, Республика, Телеграф, Час.
Kurzeme: Kursas Laiks, Kurzemes Ekspresis, 
Kurzemnieks, Rīta Ekspresis, Ventspils pašvaldība.
Latgale: Latgales Laiks, Vārkavas novada pašvaldība, 
Латгалес лайкс.
Vidzeme: Alūksnes Ziņas, Auseklis, Birža, Druva, 
Dzirkstele, Liesma, Madonas Ziņas, Ogres Ziņas, 
Valmieras Ziņas, Ziemeļlatvija.
Zemgale: Bauskas Dzīve, Brīvā Daugava, Jēkabpils 
Ziņas, Staburags, Tukuma Ziņotājs, Zemgales Ziņas, 
Новая газета.

Letonika.lv ir enciklopēdiska uzziņu, tulkošanas, 
multimediju, oriģinālliteratūras meklēšanas sistēma 
internetā pat Latviju.

Aicinām novada iedzīvotājus un bibliotēkas ap-
meklētājus izmantot šo lielisko iespēju sev tuvākajā 
bibliotēkā ātri, viegli un bez papildus samaksas atrast 
tieši Jūs interesējošo informāciju. Jums pieejamas 
visaktuālākās centrālo un vietējo laikrakstu publikā-
cijas, likumdošanas datu bāzi, Jūs varat izmantot 
tematiskās un uzziņu enciklopēdijas, tulkošanas vārd-
nīcas, apskatīt pārsteidzoši bagātu kultūrvēsturisko 
attēlu kolekciju, pat lasīt daiļliteratūru vai dzeju!

Tas viss atrodas rokas sniedziena attālumā – 
Jūsu bibliotēkā! Izmantojiet to!

Informē Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Marina Vdovičenko

Austrumu dejas ir viena no senākajām dejas formām 
pasaulē un tās līdz mūsdienām ir saglabājušas daudzas 
simboliski nozīmīgas kustības, kuras pauž slavinājumu 
sievietes ķermenim. Maigās, līganās un plastiskās kustības
demonstrē dejotājas sievišķīgo šarmu un grāciju, sniedz 
relaksāciju, mieru un estētisku baudījumu. Dejojot 
Austrumu dejas, aktivizējas sievietes iekšējā pasaule.

Strenču novadā sievišķīgās Austrumu dejas vairāk 
kā 5 gadus dejo un māca citām sievietēm deju grupas 
“Arabija” vadītāja Raja Vasiļjeva. Jautājot par dejošanas 
pirmsākumiem, uzzinu, ka pirmā uzstāšanās bijusi skolas 
absolventu izlaidumā, kad citi skolotāji dziedājuši, bet 
Raja Vasiļjeva dejojusi. Pēc šīs uzstāšanās viņu uzrunājuši 
skolēnu vecāki, aicinot mācīt dejas. Sākotnēji strādāts ar 
bērniem, braukts uz dažādiem festivāliem, koncertiem, 
taču kopš 2006. gada 19. oktobra, kad kopā sanākušas 
sedēnietes, kuras vēlējušās mācīties Austrumu dejas, iz-
augusi deju grupa “Arabija”, kas šogad oktobrī nosvinēja 
pastāvēšanas 5 gadu jubileju.

Tagad “Arabijas” pamatsastāvā dejo 5 dejotājas, bet 
Raja Vasiļjeva māca arī otru grupu – 6 sievietes, kuras 
apgūst Austrumu deju burvību savam priekam un veselībai. 
Painteresējos, kā top dejas? “Viss iesākas ar mūzikas 
izvēli – ja iepatīkas kāda melodija, apspriežam to kolek-
tīvā, ja visām dalībniecēm patīk, tad domāju kustības, 
un pamazām veidojam deju,” stāsta vadītāja. Arī savus 
krāšņos tērpus dejotājas gatavo pašas. Tik daudz krāšņuma, 
krāsu un fasonu daudzveidības nepastāv nevienā citā 
tradicionālā tautas deju stilā. Austrumi piedāvā izaicinoši 
atkailinātu, no smalkiem un caurspīdīgiem audumiem 
darinātu tērpu, kas ir izrotāts ar skanošām monētām un 
mirdzošām pērlēm. Dejotājas pašas prot izšūt un padarīt 
krāšņas sava tērpa detaļas. Rajai Vasiļjevai pavisam ir 6 
deju tērpi, no kuriem 4 ir pašas rokām gatavoti un izšūti.

Sedas kultūras pasākumu organizatore Arta Šomase 
saka, ka ar tādu vadītāju kāda ir Raja Vasiļjeva ir ļoti 
viegli sastrādāties, jo viņa vienmēr ir pārliecināta par to, 
ko vēlas sasniegt. Brīnišķīgi izdevies “Arabijas” 5 gadu 
jubilejas koncerts, kurā uzstājās vieskolektīvi – “Samira” 
no Valgas, “Marbella” no Hellenurmes, “Irina” no Ēveles. 
Savukārt, Sedas dejotājas priecējušas skatītājus ne tikai 

savā pilsētā, bet uzstājušās arī Strenču slimnīcā un 
Strenču kultūras namā medicīnas darbinieku svētkos, 
Jērcēnos un Zilākalna pagastā, bet trīs reizes pabijušas 
Valgā. Pavisam nesen piedalījušās koncertā Ēvelē, un 
nākošā uzstāšanās paredzēta 19. novembrī Valgā.

Dejojot Austrumu dejas, sievietes atbrīvo savu radošo 
enerģiju un gūst apliecinājumu savai sievišķībai. Pie 
mums Austrumu dejas sievietēm nav dzīvesstils, bet 
pašrealizācijas veids, tā ir terapija, kuras laikā sievietes 
atbrīvojas no saviem kompleksiem, iemācās mīlēt sevi un 
savu ķermeni.

Zinot vārda nozīmi, painteresējos arī par Rajas Vasiļjevas
vārda izvēli un uzzinu tā interesanto vēsturi. Vecāki 
meitai devuši vārdu Raaja, jo tā dokumentos ierakstījis 
tēvs, taču vēlāk pasē ierakstīts vārds Raisa. Neatkarīgās 
Latvijas laikā gadījies dokumentus nozaudēt, un pie to 
atjaunošanas, skaidrojot personību, atrasts sākotnējais 
vārds Raaja. Taču atbildīgās iestādes skaidrojušas, ka tāda 
vārda nav, tāpēc bija jāizvēlas cita vārda versija – Raja.

Paldies Rajai Vasiļjevai par uzticētajiem stāstiem!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

SKAISTAIS VAĻASPRIEKS

“Arabija” dejotājas, otrā no labās puses 
vadītāja Raja Vasiļjeva

3. novembrī notika pirmā nodarbība projekta “Strenču 
novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju 
paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finan-
sējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai”, Vienošanās 
Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/061/38 ietvaros. Telpas 
nodarbībām un aprīkojumu laipni atvēlēja Strenču novada 
vidusskolas direktore Dace Gaigala. Nodarbības notiks 
katru ceturtdienu novembrī un decembrī, bet noslēgumā 
dalībnieki saņems apliecības.

Pašvaldības iestāžu darbinieki un speciālisti ievad-
nodarbībā iepazinās ar Eiropas Savienības finansējuma 
veidiem, normatīvo aktu bāzi, projekta vadības termino-
loģiju un projekta mērķu definēšanu. Mācības notiek 
sadarbībā ar SIA “k.Port”. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 6496.20 LVL. 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas 
Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par 
publikācijas saturu atbild Strenču novada dome 

 Līga Čukure, 
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta speciāliste, t.64715667 

ZINĀŠANAS PAPILDINA STRENČU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKI

GATAVOJAMIES FESTIVĀLAM “BALTICA 2012”
Gatavojoties Starptautiskajam folkloras festivālam 

“Baltica 2012”, 6. novembrī Valmieras Kultūras centrā 
notika folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate 
-koncerts. Skatē piedalījās 16 kolektīvi no dažādām 
Vidzemes pilsētām un pagastiem Strenču novadu pārstā-
vēja folkloras kopa “Mežābele” no Jērcēnu pagasta. Viņi 
žūrijas un skatītāju vērtējumam piedāvāja programmu 
“Rikšiem laidu kumeliņu”, kurā izskanēja dziesmas, ko 
puši dzied braucot meitas lūkoties, ar nolūku atrast sev 
daiļu, tikumīgu līgavu.

Festivāls “Baltica 2012” norisināsies 2012. gada 5.-10.
jūlijā. Tie ir plašākie, sabiedrībā populārākie un pasaulē 
pazīstamākie tradicionālās kultūras svētki Baltijas valstīs.
2012. gada festivāla tēma būs Ceļš. Paredzēts, ka festivālā 
“Baltica 2012” kopumā piedalīsies ap 150 Latvijas etno-
grāfisko ansambļu un folkloras kopu, kā arī tautas muzi-
kanti, lietišķās mākslas meistari, amatnieki un stāstnieki. 

Vērtējot kolektīvu sagatavotos priekšnesumus, žūrijas
komisija pievērsa uzmanību vairākiem kritērijiem – 
priekšnesuma atbilstībai tradīcijām, izpildījuma formas 
atbilstībai, tehniskajai meistarībai, priekšnesuma meista-
rībai un grupas kopskatam, ņemot vērā skates dalībnieku 
tautas tērpu kopskatu, tautas tērpa atbilstību novadam un 
kultūrvēsturiskajam laika posmam, kā arī citus aspektus. 
Žūrijas vērtējums būs zināms, kad noslēgsies skates visos 
novados. “Mežābeles” priekšnesums bija pārliecinošs 
un interesants, turklāt, sievas un meitas bija saposušās 
savos jaunajos brunčos, kas tika austi, pateicoties KNHM 
projekta finansiālajiem līdzekļiem.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Angļu valodas kursi 
cilvēkiem ar un bez 
pamatzināšanām

Lai mēs zinātu, vai Tev, iedzīvotāj, tas interesē 
un atrastu Tev piemērotāko laiku un samaksu, lūdzu 
aizpildi anketu, kas pievienota informatīvajam izde-
vumam “Mūsu novada vēstis”.

Kursi domāti cilvēkiem ar un bez angļu valodas 
pamatzināšanām, kuri vēlas ne tikai papildināt savas 
gramatikas zināšanas, bet arī būtiski uzlabot savas 
sarunvalodas prasmes un iegūt pārliecību par savām 
zināšanām.

Anketu nogādā Strenču novada domē vai 
sūti elektronisku informāciju uz e-pasta adresi: 
liene.krumina@strencunovads.lv .

Kursi paredzēti no 1. decembra līdz 27. februārim 
(50 stundas).
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NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Apstiprināja noteikumus “Par vecāku līdz-
finansējumu profesionālās izglītības programmu 
realizēšanā”.
2. Noteica samaksu 75% apmērā no vecāku līdz-
finansējuma maksas 2011./2012.mācību gada pirmajā 
semestrī 10 Strenču mūzikas skolas audzēkņiem.
3. Apstiprināja Strenču novada domes 2012.gada 
budžeta sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.
4. Izskatīja iesniegumus:

• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par koku zāģēšanu Strenču pilsētā;
• par vienreizēja pabalsta piešķiršanu;
• par ķīlas tiesību dzēšanu dzīvoklim Sedā.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, 
pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības  ministrijā un domes sēdes 
protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču 
novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā 
www.strencunovads.lv/Pašvaldība/domes  informācija / 

Kancelejas vadītāja

Kad pie durvīm klauvē Mārtiņdiena, zemnieks saka, 
ka ziemai vārti vaļā, jānobeidz visi rudens darbi, jāsteidz 
apart laukus, jo pēc Mārtiņiem vairs art nedrīkst, tad 
nākošgad sagaidāma sliktāka raža. Viens gada aplis atkal 
noslēdzas, bet zemkopji domā par pavasari un jauno ražu. 
Tāpēc sestdien, 5. novembrī Jērcēnmuižā uz izglītojošu 
semināru un praktiskām nodarbībām kopā tika aicināti 
lielāku un mazāku dārziņu īpašnieki, lai iepazītos ar 
kartupeļu šķirnēm, to audzēšanas gudrībām un īpatnībām. 
Plašu informācijas klāstu piedāvāja SIA “Ruģēni” īpaš-
nieki Ivanda un Ritvars Leiteni. Uzzinājām, ka Latvijā 
pavisam pieejamas 180 kartupeļu šķirnes.

SIA “Ruģēni” ir vienīgā privātā kompānija Baltijas 
reģionā, kas nodarbojas ar saimniecisko īpašību noteikšanu 
(SĪN tests), 17 gadus audzē kartupeļus sēklai un pārtikai. 
Kopš 1997. gada veic valsts pasūtījumu laukaugu šķirņu 
salīdzināšanā, gandrīz tikpat ilgi pilda arī tiešos ārzemju 
selekcijas firmu pasūtījumus kartupeļu šķirņu izvērtēšanā, 
nosakot katras šķirnes piemērotību Latvijas apstākļiem. 
Šogad “Ruģēnu” laukos izauga 29 šķirnes. Mums bija 
iespēja semināra laikā vizuāli iepazīt šīs šķirnes un iztaujāt 
par katras šķirnes augšanas īpatnībām un prasībām. Garšas 
izvērtēšana tika atstāta katra paša ziņā, jo tas tomēr ir 
gaumes jautājums. Kura ir labākā šķirne? Patiesībā tādas 
labākās nav – katra šķirne paredzēta savai vajadzībai. 
Visus interesē četri kritēriji: ražība, agrīnums, miltainība 
un izturība pret slimībām.

Apkopojot vairākus kritērijus un katras šķirnes 
piemērotības specifiskos rādītājus, agrīno šķirņu grupā var 
nosaukt dažas līderes. Pašas agrīnākās šķirnes titulu arī 
šogad saglabājusi iecienītā “Riviera”, taču agrīnuma ziņā 
ne mazāk populāra ir arī “Bellarosa”.

Stabilu un drošu ražu demonstrējot pēdējos desmit 
gados Latvijā visvairāk audzētā šķirne “Vineta” (vidēji 
miltaini bumbuļi ar teicamām garšas īpašībām). Šo šķirni 
pirmajā vietā pēc garšas īpašībām ierindoja arī pasākuma 
kartupeļu degustētāji, par otrās vietas ieguvējām kļuva 
šķirnes “Bellarosa” un “JP02-0053”, kas nākotnē iespē-
jams būs pazīstama ar nosaukumu “Roma”, bet trešajā 
vietā tika ierindota zināmā šķirne “Laura”.

Ne visās valstīs ļaudīm ir vienādas domas par garšīgu 
kartupeli - miltaini kartupeļi ir cieņā Ukrainā, Baltkrievijā, 
Baltijā, daļēji arī Polijā. Turpretī Vācijā, Nīderlandē, 
Francijā, Spānijā un vēl citās valstīs dod priekšroku 
tādiem, kas, mūsuprāt, der vienīgi salātiem. Amerikas kon-
tinentā uz garšīgiem kartupeļiem latviskā izpratnē nav ko 
cerēt.... 

“Ruģēnu” izmēģinājumos lielāko ievērību vidējā agrī-
numa grupā izpelnījusies šķirne, kurai vēl nav pat sava 
vārda. Izmēģinājumos tā iekļauta ar numuru JP02-0053 – 

tā ir ar koši sarkanu mizu, ar apaļīgu, mehāniskai mizošanai 
piemērotu bumbuļu formu, labu izturību pret lakstu puvi 
un ar izcilu ražu – 51,2 t no hektāra. Vārot neizjūk, tomēr 
salīdzinājumā ar ‘Lauru’ šie kartupeļi ir gana miltaini. 
“Laura”, neapšaubāmi, ir piemērotākā salātu gatavošanai. 

Bioloģiskajai lauksaimniecībai ieteicama ir šķirne 
“Toluca”, kas izceļas ar augstu izturību pret lakstu puvi. 
Savukārt, ja vēlas audzēt vidēji vēlīnu šķirni - piemērota 
“Jelly””. 

Sestdien Jērcēnmuižā kartupeļus aplūkoja un degustēja
16 interesenti un viņi deva savu artavu SIA “Ruģēni” 
degustēšanā piedāvāto šķirņu izvērtēšanā. Izskanēja ab-
pusēja vienošanās par sadarbības turpināšanu.

Paldies par pasākuma finansiālo atbalstu biedrībai 
“Lauku partnerība Ziemeļgauja”!

Ilvija Ķimse un Ginta Gailīte, 
pasākuma organizatores

“Kartupeli, kartupeli, kādi tavi brāļi?”

Novada dome sēdē 19. oktobrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

Grāmatu svētki
Strenču novadā

Kad diena prom ar grūto rūpju saimi,
Bet sirds arvien vēl mieru neiegūst,
Tad grāmatā, man šķiet, es rodu laimi,
Kas sirdij pār, kā debess sveiciens plūst.
                                       /J. Ziemeļnieks/

Strenčos 28.oktobrī notika Strenču, Smiltenes 
un Valkas novadu grāmatu svētki, un tieši tādēļ 
vēlamies pateikties visiem novada iedzīvotājiem un 
viesiem par atsaucību svētku apmeklēšanā. Uzklausot 
grāmatu svētku apmeklētājus varam secināt, ka svētki
bija izdevušies lieliski! Svētku apmeklētāju skaits 
pārsteidza pat pasākuma organizatorus. Tas pierāda 
to, ka iedzīvotājiem ir vajadzīgi dažādi literāri, 
tematiski pasākumi un vakari arī turpmāk. Vēlamies 
teikt visiem lielu paldies par atsaucību, un novēlam 
lai pasākuma apmeklētāji uzdrošinās teikt labus 
vārdus un uzmundrinošas atsauksmes jebkuru pasā-
kumu organizatoriem novadā, jo tas dod stimulu 
strādāt ar lielu degsmi un prieku arī turpmāk. Paldies 
arī par objektīvo kritiku, vērtējumu un ierosināju-
miem! Gaidīsim Jūs arī turpmāk bibliotēku un 
kultūras darbinieku rīkotajos pasākumos! 

Un īpaši sirsnīgu paldies vēlamies teikt visiem 
pasākuma atbalstītājiem un sponsoriem – Strenču 
novada domei, Strenču novada kultūras centram, 
Strenču novada vidusskolai, Strenču mūzikas 
skolai, Valkas mākslas skolai, A/S “Swedbank”, 
A/S “Latvijas Krājbanka”,   SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācijai”, Z/S
“Laurīši” Ņ. Laurenovičai, Z/S “Veckūkuri” 
I.Jakovinai, Armandam Rezgalim, SIA “Kika-5”,
11. Saeimas deputātam Romānam Naudiņam,
SIA “Strenču aptieka”, IK “Kristija”, A/S 
“Strenču MRS”, SIA “Kaktuss”, Z/S “Puntiņi” 
J. Ovsjaņikovam, SIA “Lar & Co”, Z/S “Lejas 
Ruķi” J. Siliņam, SIA “Livonija”, T. Zavadskas 
privātfirmai,  “BTA Insurance Company” SE, 
Z/S “Londonas” A.Zanderam, jo tieši Jūsu 
materiālais, nemateriālais un finansiālais atbalsts 
sniedza būtisku ieguldījumu svētku sirsnīgākā un 
veiksmīgākā norisē!

Paldies visu bibliotēku un kultūras
 darbinieku vārdā!

Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
 Marina Vdovičenko

Sedas pilsētas kultūras namā norit intensīvi ēkas 
rekonstrukcijas darbi. Darbus veic SIA “Vidzemes Energo-
celtnieks”. Par dažādiem arhitektoniskiem risinājumiem, 
niansēm fasādes noformēšanā, logu un durvju dizaina 
elementiem aktīvas diskusijas notiek iknedēļas būvsapul-
cēs un izbraucot uz objektu, tādējādi sekojot pārmaiņām 
objektā rekonstrukcijas darbu gaitā. Rekonstrukcijas 
darbu mērķis ir saglabāt pēc iespējas autentiskāku šīs ēkas 
izskatu, kas būtu uzskatāms kā Staļina valdīšanas laika  
arhitektūras liecinieks. 

Atgādinām, ka rekonstrukcijas laikā tiks veikti ēkas 
fasādes apdares darbi, jumta seguma remontdarbi, logu 
ailu un rāmju remonts, stiklojuma atjaunošana, ieejas 
pakāpienu remonts, izbūvēts ieejas mezgls cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, atjaunota elektroinstalācija, sakārtota 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, sakārtota apkures 
sistēma, daļai iekštelpu veikti iekšējie apdares darbi un 
atjaunots grīdas segums, izveidotas piemērotas telpas 
personālam, izbūvēta skatuve, garderobe un tualetes.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējais finan-
sējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai apstiprinātais 
finansējums no Eiropas Lauksamniecības fonda lauku 
attīstībai ir 126 092.92 LVL, bet pārējo summu 14 010.33 
LVL sedz Strenču novada dome. 

Strenču novada domes
Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

Iveta Ence

Saglabāsim neoklasicisma stila 
arhitektūras liecinieku

Kartupeļus degustācijai piedāvā “Ruģēnu” 
saimnieks Ritvars Leitens

Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām” rīko 

Starptautisko cilvēkiem ar invaliditāti dienu 
Ziemas saulgriežu noskaņās 

2011.gada 9.decembrī plkst. 15.00
Valkas novada saieta namā  “Lugažu muiža”.

Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums. 
Dalības maksa: 2.00 Ls 

Dalību pieteikt: Strenču pilsētas bibliotēkā 
(darba laikā pie Antras, 64715631).
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IZMANTOSIM 
VĒRTĪGAS DATU 

BĀZES BEZ MAKSAS!
V/a “Kultūras informācijas sistēmas” 2011. gadā

visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām vienotajā 
Gaismas tīklā, līdzās citiem pakalpojumiem, nodro-
šina bezmaksas pieeju divām lielākajām Latvijas 
nacionālajām datu bāzēm – Laikrakstu bibliotēka 
(SIA Lursoft) www.news.lv un Letonika.lv (SIA 
Tilde) www.letonika.lv .
Resursu bezmaksas pieeja saglabāsies arī 2012. 
gadā!

Laikrakstu bibliotēka satur vairāk kā 50 Latvijas 
centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu 
publikācijas un preses apskatus.
Laikrakstu bibliotēkā News.lv Jums ir iespēja 
lasīt šādus laikrakstus:
Centrālie izdevumi: BNS, BNS (EN,) BNS (RU); 
Diena, Dienas Bizness, Fakts, Jaunā Avīze, Jurista 
Vārds, Komersanta Vēstnesis, Latvijas Avīze, 
Latvijas Vēstnesis, Lauku Avīze, Lietišķā Diena, 
Likuma Vārdā, Literatūra un Māksla Latvijā, Māja, 
Mājas Viesis, Mēs, Nacionālā Neatkarība, Nasdaq 
OMX Riga, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nedēļa, 
Pietiek.com, Praktiskais Latvietis, Republika.lv, 
Rītdiena, Saldā Dzīve, Sporta Avīze, The Baltic Times,
Vakara Avīze Vakara Ziņas, Vakara Ziņas, Vakara 
Ziņu Žurnāls, Бизнес & Балтия, Бизнес & Референт, 
Диена, Республика, Телеграф, Час.
Kurzeme: Kursas Laiks, Kurzemes Ekspresis, 
Kurzemnieks, Rīta Ekspresis, Ventspils pašvaldība.
Latgale: Latgales Laiks, Vārkavas novada pašvaldība, 
Латгалес лайкс.
Vidzeme: Alūksnes Ziņas, Auseklis, Birža, Druva, 
Dzirkstele, Liesma, Madonas Ziņas, Ogres Ziņas, 
Valmieras Ziņas, Ziemeļlatvija.
Zemgale: Bauskas Dzīve, Brīvā Daugava, Jēkabpils 
Ziņas, Staburags, Tukuma Ziņotājs, Zemgales Ziņas, 
Новая газета.

Letonika.lv ir enciklopēdiska uzziņu, tulkošanas, 
multimediju, oriģinālliteratūras meklēšanas sistēma 
internetā pat Latviju.

Aicinām novada iedzīvotājus un bibliotēkas ap-
meklētājus izmantot šo lielisko iespēju sev tuvākajā 
bibliotēkā ātri, viegli un bez papildus samaksas atrast 
tieši Jūs interesējošo informāciju. Jums pieejamas 
visaktuālākās centrālo un vietējo laikrakstu publikā-
cijas, likumdošanas datu bāzi, Jūs varat izmantot 
tematiskās un uzziņu enciklopēdijas, tulkošanas vārd-
nīcas, apskatīt pārsteidzoši bagātu kultūrvēsturisko 
attēlu kolekciju, pat lasīt daiļliteratūru vai dzeju!

Tas viss atrodas rokas sniedziena attālumā – 
Jūsu bibliotēkā! Izmantojiet to!

Informē Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Marina Vdovičenko

Austrumu dejas ir viena no senākajām dejas formām 
pasaulē un tās līdz mūsdienām ir saglabājušas daudzas 
simboliski nozīmīgas kustības, kuras pauž slavinājumu 
sievietes ķermenim. Maigās, līganās un plastiskās kustības
demonstrē dejotājas sievišķīgo šarmu un grāciju, sniedz 
relaksāciju, mieru un estētisku baudījumu. Dejojot 
Austrumu dejas, aktivizējas sievietes iekšējā pasaule.

Strenču novadā sievišķīgās Austrumu dejas vairāk 
kā 5 gadus dejo un māca citām sievietēm deju grupas 
“Arabija” vadītāja Raja Vasiļjeva. Jautājot par dejošanas 
pirmsākumiem, uzzinu, ka pirmā uzstāšanās bijusi skolas 
absolventu izlaidumā, kad citi skolotāji dziedājuši, bet 
Raja Vasiļjeva dejojusi. Pēc šīs uzstāšanās viņu uzrunājuši 
skolēnu vecāki, aicinot mācīt dejas. Sākotnēji strādāts ar 
bērniem, braukts uz dažādiem festivāliem, koncertiem, 
taču kopš 2006. gada 19. oktobra, kad kopā sanākušas 
sedēnietes, kuras vēlējušās mācīties Austrumu dejas, iz-
augusi deju grupa “Arabija”, kas šogad oktobrī nosvinēja 
pastāvēšanas 5 gadu jubileju.

Tagad “Arabijas” pamatsastāvā dejo 5 dejotājas, bet 
Raja Vasiļjeva māca arī otru grupu – 6 sievietes, kuras 
apgūst Austrumu deju burvību savam priekam un veselībai. 
Painteresējos, kā top dejas? “Viss iesākas ar mūzikas 
izvēli – ja iepatīkas kāda melodija, apspriežam to kolek-
tīvā, ja visām dalībniecēm patīk, tad domāju kustības, 
un pamazām veidojam deju,” stāsta vadītāja. Arī savus 
krāšņos tērpus dejotājas gatavo pašas. Tik daudz krāšņuma, 
krāsu un fasonu daudzveidības nepastāv nevienā citā 
tradicionālā tautas deju stilā. Austrumi piedāvā izaicinoši 
atkailinātu, no smalkiem un caurspīdīgiem audumiem 
darinātu tērpu, kas ir izrotāts ar skanošām monētām un 
mirdzošām pērlēm. Dejotājas pašas prot izšūt un padarīt 
krāšņas sava tērpa detaļas. Rajai Vasiļjevai pavisam ir 6 
deju tērpi, no kuriem 4 ir pašas rokām gatavoti un izšūti.

Sedas kultūras pasākumu organizatore Arta Šomase 
saka, ka ar tādu vadītāju kāda ir Raja Vasiļjeva ir ļoti 
viegli sastrādāties, jo viņa vienmēr ir pārliecināta par to, 
ko vēlas sasniegt. Brīnišķīgi izdevies “Arabijas” 5 gadu 
jubilejas koncerts, kurā uzstājās vieskolektīvi – “Samira” 
no Valgas, “Marbella” no Hellenurmes, “Irina” no Ēveles. 
Savukārt, Sedas dejotājas priecējušas skatītājus ne tikai 

savā pilsētā, bet uzstājušās arī Strenču slimnīcā un 
Strenču kultūras namā medicīnas darbinieku svētkos, 
Jērcēnos un Zilākalna pagastā, bet trīs reizes pabijušas 
Valgā. Pavisam nesen piedalījušās koncertā Ēvelē, un 
nākošā uzstāšanās paredzēta 19. novembrī Valgā.

Dejojot Austrumu dejas, sievietes atbrīvo savu radošo 
enerģiju un gūst apliecinājumu savai sievišķībai. Pie 
mums Austrumu dejas sievietēm nav dzīvesstils, bet 
pašrealizācijas veids, tā ir terapija, kuras laikā sievietes 
atbrīvojas no saviem kompleksiem, iemācās mīlēt sevi un 
savu ķermeni.

Zinot vārda nozīmi, painteresējos arī par Rajas Vasiļjevas
vārda izvēli un uzzinu tā interesanto vēsturi. Vecāki 
meitai devuši vārdu Raaja, jo tā dokumentos ierakstījis 
tēvs, taču vēlāk pasē ierakstīts vārds Raisa. Neatkarīgās 
Latvijas laikā gadījies dokumentus nozaudēt, un pie to 
atjaunošanas, skaidrojot personību, atrasts sākotnējais 
vārds Raaja. Taču atbildīgās iestādes skaidrojušas, ka tāda 
vārda nav, tāpēc bija jāizvēlas cita vārda versija – Raja.

Paldies Rajai Vasiļjevai par uzticētajiem stāstiem!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

SKAISTAIS VAĻASPRIEKS

“Arabija” dejotājas, otrā no labās puses 
vadītāja Raja Vasiļjeva

3. novembrī notika pirmā nodarbība projekta “Strenču 
novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju 
paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finan-
sējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai”, Vienošanās 
Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/061/38 ietvaros. Telpas 
nodarbībām un aprīkojumu laipni atvēlēja Strenču novada 
vidusskolas direktore Dace Gaigala. Nodarbības notiks 
katru ceturtdienu novembrī un decembrī, bet noslēgumā 
dalībnieki saņems apliecības.

Pašvaldības iestāžu darbinieki un speciālisti ievad-
nodarbībā iepazinās ar Eiropas Savienības finansējuma 
veidiem, normatīvo aktu bāzi, projekta vadības termino-
loģiju un projekta mērķu definēšanu. Mācības notiek 
sadarbībā ar SIA “k.Port”. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 6496.20 LVL. 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas 
Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par 
publikācijas saturu atbild Strenču novada dome 

 Līga Čukure, 
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta speciāliste, t.64715667 

ZINĀŠANAS PAPILDINA STRENČU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKI

GATAVOJAMIES FESTIVĀLAM “BALTICA 2012”
Gatavojoties Starptautiskajam folkloras festivālam 

“Baltica 2012”, 6. novembrī Valmieras Kultūras centrā 
notika folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate 
-koncerts. Skatē piedalījās 16 kolektīvi no dažādām 
Vidzemes pilsētām un pagastiem Strenču novadu pārstā-
vēja folkloras kopa “Mežābele” no Jērcēnu pagasta. Viņi 
žūrijas un skatītāju vērtējumam piedāvāja programmu 
“Rikšiem laidu kumeliņu”, kurā izskanēja dziesmas, ko 
puši dzied braucot meitas lūkoties, ar nolūku atrast sev 
daiļu, tikumīgu līgavu.

Festivāls “Baltica 2012” norisināsies 2012. gada 5.-10.
jūlijā. Tie ir plašākie, sabiedrībā populārākie un pasaulē 
pazīstamākie tradicionālās kultūras svētki Baltijas valstīs.
2012. gada festivāla tēma būs Ceļš. Paredzēts, ka festivālā 
“Baltica 2012” kopumā piedalīsies ap 150 Latvijas etno-
grāfisko ansambļu un folkloras kopu, kā arī tautas muzi-
kanti, lietišķās mākslas meistari, amatnieki un stāstnieki. 

Vērtējot kolektīvu sagatavotos priekšnesumus, žūrijas
komisija pievērsa uzmanību vairākiem kritērijiem – 
priekšnesuma atbilstībai tradīcijām, izpildījuma formas 
atbilstībai, tehniskajai meistarībai, priekšnesuma meista-
rībai un grupas kopskatam, ņemot vērā skates dalībnieku 
tautas tērpu kopskatu, tautas tērpa atbilstību novadam un 
kultūrvēsturiskajam laika posmam, kā arī citus aspektus. 
Žūrijas vērtējums būs zināms, kad noslēgsies skates visos 
novados. “Mežābeles” priekšnesums bija pārliecinošs 
un interesants, turklāt, sievas un meitas bija saposušās 
savos jaunajos brunčos, kas tika austi, pateicoties KNHM 
projekta finansiālajiem līdzekļiem.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Angļu valodas kursi 
cilvēkiem ar un bez 
pamatzināšanām

Lai mēs zinātu, vai Tev, iedzīvotāj, tas interesē 
un atrastu Tev piemērotāko laiku un samaksu, lūdzu 
aizpildi anketu, kas pievienota informatīvajam izde-
vumam “Mūsu novada vēstis”.

Kursi domāti cilvēkiem ar un bez angļu valodas 
pamatzināšanām, kuri vēlas ne tikai papildināt savas 
gramatikas zināšanas, bet arī būtiski uzlabot savas 
sarunvalodas prasmes un iegūt pārliecību par savām 
zināšanām.

Anketu nogādā Strenču novada domē vai 
sūti elektronisku informāciju uz e-pasta adresi: 
liene.krumina@strencunovads.lv .

Kursi paredzēti no 1. decembra līdz 27. februārim 
(50 stundas).
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Par skaitļu un faktu pareizību atbild rakstu autori.
Materiālus apkopoja Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte,

tālr. 64715660, mob.t. 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Mārtiņdiena Sedas skolā Šaušanas sacensību 1. vietas ieguvēja sieviešu
konkurencē Anžela Jakovļeva

Informācija
Strenču novada domes priekšsēdētājs un domes 

speciālisti tiksies ar iedzīvotājiem:

6.decembrī 
• 12:30 – Jērcēnos
• 14:00 – Plāņos
• 15:30 – Jaunklidzī

7.decembrī 
• 15:30 – Sedā 

KONCERTKOKLE STRENČU MŪZIKAS SKOLAI
Akordeons, klavieres, vijole, kokle, trompete, trombons, 

eifonijs, tuba, saksofons, klarnete, fl auta, kora dziedā-
šana... Tās ir iespējas apmācībai, kas tiek piedāvātas apgūt 
Strenču mūzikas skolā.

78 bērni no Strenčiem, Sedas, Plāņiem, Jērcēniem, 
Ēveles un Trikātas 2011. gada 1. septembrī ir izvēlējušies 
uzsākt mācības Strenču mūzikas skolā, lai apgūtu kāda 
instrumenta spēli, dziedātu korī, spēlētu orķestrī vai 
muzicētu ansamblī.

Lai muzicēšana sagādātu prieku gan māksliniekam, 
gan klausītājam, nepieciešami kvalitatīvi, skanīgi un jauni 
mūzikas instrumenti. Viens no instrumentiem, kas šobrīd 
ir ļoti nepieciešams, un ar kuru ir iespējams papildināt 
mūzikas instrumentu bāzi ir koncertkokle.

Kokle ir instruments, kuru māca spēlēt un ražo tikai 
vienā vietā pasaulē – Latvijā. Kokļu meistars Imants 
Robežnieks ir vienīgais šī instrumenta izgatavotājs mūsu 
valstī un lielā pieprasījuma dēļ, jaunu kokli ir jāgaida 
vairākus gadus.

Strenču mūzikas skolai ir piedāvāta iespēja iegādāties 
jau gatavu, ļoti labu koncertkokli par 750, - latiem. Mūzikas 
skolas budžeta līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc kokles iegādei 
nepieciešams sabiedrības atbalsts.

Tuvojas baltais Ziemassvētku laiks, kad cilvēkiem 
labs prāts un sirdis tiek atvērtas labdarībai, tāpēc aicinām 
Strenču novada uzņēmējus, ikvienu Strenču novada 
iedzīvotāju novērtēt koncertkokles iegādes nepieciešamību 
Strenču mūzikas skolai un iespēju robežās atbalstīt 
instrumenta iegādi, ieskaitot līdzekļus Strenču novada paš-
valdības Ziedojumu un dāvinājumu kontā A/S Swedbank 
LV14HABA0551025830089 ar norādi koncertkokles 
iegādei. Ļoti ceram, ka pateicoties labdarībai, koncertkokli 
varēsim iegādāties un Ziemassvētku koncertprogrammās 
iekļaut skaņdarbus mūsu tautas unikālākajam instrumentam. 
Protams, īpaši gaidīsim visus labdarus savos koncertos!

 Ralda Ziemule, 
Strenču mūzikas skolas direktore  

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

PAZIŅOJUMS
Ar šā gada 10.novembri

savu darbību uzsāks

Skaistuma studija “LIRE”
Strenčos, Rīgas ielā 6 – 2.stāvā 

(ieeja no ēdnīcas puses)

Frizētavas darba laiks:

P.s. Iespējams vienoties arī par citu laiku!

Pieteikties Jūs varat uz vietas vai pa tālr. 26450095.

Papildus Jums ir iespēja iepazīties ar Orifl ame
produkciju klātienē, kā arī apmeklēt 

Skaistumstundas un citus apmācības kursus.

Esiet laipni gaidīti!

Līdzjūtība
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Esam kopā ar Rovildu un viņa vecākiem, 
vecmāmiņu pavadot.

1./3. klases skolēni un audzinātāja

Pirmdien

9:00 – 18:00Trešdien

Piektdien

Sestdien 9:00 – 15:00

Pasākumi decembrī
• 9. decembrī plkst. 19:00 Plāņu tautas namā Viļķenes 

teātra izrāde A.Banka “Žņaudzavas zelts”.
• 10. decembrī plkst. 16:00 Strenču kultūras namā 

koncertēs S.Zapacka un H.Ozols.
• 15. decembrī plkst. 14:00 Ziemassvētku eglītes 

iedegšana Plāņos, draiskosies Rūķi – Trūķi.
• 16. decembrī plkst. 13:00 Strenču kultūras namā 

viesojas R.Plēpis ar izrādi “Ziemassvētki kaķīša 
dzirnavās”. Pēc izrādes iedegsim Strenču pilsētas 
Ziemassvētku egli.

• 17. decembrī plkst. 19:00 Strenču kultūras namā 
Blomes amatierteātra izrāde “Ar būdu uz baznīcu”.

• 21. decembrī plkst. 18:00 Bluķa vakars Jērcēnmuižā.
• 30. decembrī plkst. 21:00 Svētku balle Jērcēnmuižā, 

spēlēs grupa “Pusnakts” no Cēsīm.
• 31. decembrī plkst. 00:01 Strenču kultūras namā 

Jaungada balle, spēlēs grupa “Papardes zieds”.

Fokloras kopa “Mežābele” skatē Valmierā Mārtiņdiena Strenču vidusskolā

10. grāmatu svētkos Strenču novadā Strenču jaunais teātris “Jokdaris” skatē Valkā

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Lēnām tuvojas skaistais Adventes laiks, 
kad ik pa nedēļai iedegsim svecītes adventes 
vainagā, radot mājīgāku un siltāku Ziemas-
svētku gaidīšanas laiku.
Vēlos piedāvāt adventes vainagus. Pārdošanā 
ir divu tipu vainagi:
• Standarta riņķa vainagi dažādās krāsās, 

iespējami dažādi izmēri.
• Nestandarta vainags/kompozīcija ar dažādu 

krāsu akcentiem + sveces.
Cenas 5,- 10,- (Esmu nodokļu maksātājs un 
varu izsniegt kvīti par pirkumu.)

Ja ir vēlme, – sarunāsim! 

Anete Kurpniece /www.ansturitis.blogspot.com/


