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Sen to Gauju apdziedāja,
Tā to dara vēl arvien,
Kā ar plostiem toreiz gāja
Tā to dara vēl šodien.

Atkal pilsētā pie Gaujas,
Plostus tā kā senāk sien.
Meičas tāpat skūpstīt ļaujas,
Tā kā toreiz, jā, nudien.  /Juris Sārnis/

Tradīcija izmantot upes straumi kokmateriālu pludinā-
šanai ir gadsimtiem sena. Savu uzplaukumu tā piedzīvoja 
19. un 20. gs. mijā. Mežu ieskautā Gaujas krastā šajā 
laikā veidojās mežstrādnieku un koku pludinātāju apdzī-
vota vieta Strenči.

Strenču attīstību veicināja arī dzelzceļa līnijas Rīga –
Pleskava (caur Valku) atklāšana 1889. gadā. Palielinoties 
iedzīvotāju skaitam, 1895. gadā Strenčiem tika piešķirtas 
miesta tiesības, bet 1928. gadā – pilsētas tiesības.

Strenčos dzīvojošie vīri bija slaveni ar savu prasmi 
izvadīt plostus pa lejpus pilsētai esošajām krācēm. 
Pamazām Gaujas krastos dzīvojošie ļaudis Strenčus 
sāka dēvēt par Gaujas plostnieku galvaspilsētu. Pilsētas 
iedzīvotājiem tik nozīmīgais amats – koku pludināšana  ir 
attēlots arī 1938. gadā apstiprinātajā ģerbonī. Tā zilais 
fons simbolizē Gauju, četras horizontālās dzeltenās svītras 
– pa gauju pludinātos kokus, bet trīs dzeltenie rombi – 
dzelzceļu, kam bijusi liela nozīme pilsētas attīstībā.

Strenču novada ģerbonis veidots, saglabājot daļu 
no Strenču pilsētas simboliem un krāsas. Gauja ir mūs 
vienojošs faktors, jo tā šķērso vai pieguļ visām pirms 
apvienošanās bijušajām pagastu un pilsētu administra-
tīvajām teritorijām. Ģerboņa vairogs sadalīts divās daļās 
ar “S” veida līniju, ar to apzīmējot nosaukuma Strenču 
novads pirmo burtu un Gaujas līkločus, kuri ievijas tās 
smilšainajos krastos. Vairoga zilā puse simbolizē Gaujas 
ūdeni un gudrību, savukārt, zelta krāsa otrā pusē simbolizē 
saules gaismu un enerģiju, kura apspīdot apli – vienotības 
simbolu, mūsu novada kopumu, nemirstību – dzīvību, 
projicē uz Gaujas ūdens tās atspulgu. Četri baļķi apakšā 
simbolizē apvienojušos pagastu un pilsētu skaitu novadā, 
reizē arī plostnieku baļķus ūdenī, atgādinot par mūsu 
apdzīvotās vietas izcelsmi.

Palielinoties autotransporta un dzelzceļa lomai kokma-
teriālu transportēšanā, 20. gadsimta 50.- 60. gados koku 
pludināšana pa Latvijas upēm pakāpeniski tika pārtraukta 
un plostnieku amats ir izzudis. Tomēr plostnieku amata 
prasmes nav aizmirstas, jo kopš 1998. gada Strenčos 
pulcējas ļaudis, kas pēta un apgūst plostnieku amata 
noslēpumus, jau 15. gadu sien baļķu plostu un dodas ar to 
lejup pa staraumi.

Starptautiskā plostnieku asociācija Strenčiem 2011. 
gadā piešķīra Starptautiskās plostnieku pilsētas statusu, 
izsakot pārliecību, ka Strenču pilsētas iedzīvotāji paliks 
uzticīgi vēstures liecībām un tradīcijām, pieminot senčus, 
kas veltīja savu dzīvi kokiem un ūdenim, kā arī nodos šīs 
liecības tālāk nākošajām paaudzēm.

NO VĒSTURES...

Sveicu visus plostniekus un novada iedzīvotājus 
ar 15. Gaujas plostnieku svētku tuvošanos! Vēlu 
plostniekiem raitu soli, čaklas rokas, labus laika 
apstākļus, uzsākot plosta siešanu pie Spicu tilta! Lai 
plostam plosta ceļš un plostniekiem labs prāts 15. 
plosta ekspedīcijas laikā!

Sagaidīsim visi kopā un godināsim savus plost-
niekus pie vecā ozola 19.maijā jau 10:00 no rīta! 
Lai ne tikai saule, bet arī svētku programma un 
smaids, ko dāvāsim viens otram, priecē un silda mūsu 
sirdis!

Uz tikšanos svētkos!

Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons

SVĒTKU PROGRAMMA:

08.00 Plostnieku svētku tirdziņš
Darbosies Plostnieku informācijas telts, bijušo plostnieku reģistrācija

Pie estrādes
Pie plostnieka skulptūras

10.00 Ceļavārdi plostniekiem kopā ar Māri Grigali Pie Vecā ozola

10.30 Zupas vārīšana ar Elmāru Tanni Pie Vecā ozola

11.00 Plosta sagaidīšana Pie Vecā ozola

11.30 Svinīgais pasākums ar Plostnieku godināšanu un E. Glika Alūksnes valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē Pie Vecā ozola

13.00 Ziedu upes stādīšana / veco plostnieku pulcēšanās Plostnieku teltī kopā ar 
Kārli Anitenu/ Pie plosta maketa

14.30 Baļķu zāģēšanas demonstrējumi Pie plosta maketa

17.00 Viļķenes amatierteātra izrāde ’’Žņaudzavas zelts’’ Estrādē

19.00 Gintas Traines modes teātra tērpu demonstrējumi- šovs par tēmu ‘’ŪDENS’’ Estrādē

20.00 “Dzelzs Vilks” koncerts Estrādē

20.50 Vakara mūzika Pie Vecā ozola

21.00
Gaismas un mūzika uz Gaujas

•  Ugunspūtēju “Fire Spirit” šovs uz plosta
•  Vakara mūzika

Pie Vecā ozola

22.00 Zaļumballe kopā ar grupu “Zelta Vilks”, ieeja Ls 2,50 Estrādē

19. MAIJĀ STARPTAUTISKAJĀ GAUJAS 
PLOSTNIEKU GALVASPILSĒTĀ – STRENČOS –

15. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI

Pirmo reizi Strenčos notiks Muzeju nakts aktivitātes. 
Dienas gaismā no plkst. 13.00 – 15.00 un vakara cēlienā no 19.00 – 01.00 Strenču PNS muzejā Valkas ielā 11a – 1, 

Daktera mājā darbosies 1907. gadā būvētā “Laika mašīna”.
Satiksimies, priecāsimies un kopā labi pavadīsim laiku!

Noslēdzies 2011./2012.macību gada ZAAO 
konkurss “Šķiroto atkritumu akcija.” Šajā konkursā 
aktīvi jau vairākus gadus piedalās Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” un tās 
struktūrvienība “Dzērvīte” Sedā. Kopumā visā 
Vidzemes reģionā šajā akcijā piedalījušās 74 skolas 
un 25 pirmsskolas iestādes. Kopā savāktas 258t 
makulatūras un 200 m³ PET. 1t makulatūras līdzinās 
13 nozāģētiem kokiem. Tātad šajā akcijā kopumā 
ir nosargāti 3354 koki.

Šogad “Minkāna” saime kopā ar atbalstītājiem ir 
savākusi 7,7 t makulatūras un 0,5 m³ PET pudeles, 
ieņemot 2.vietu bērnudārzu grupā Vidzemē. Balvā 
saņēmām 100.00 Ls transporta izdevumu apmaksai 
mācību ekskursijai vides izglītībā un 40.00 Ls dāvanu 
karti kancelejas preču veikalā “Freko”.

 Sedas “Dzērvīte” savākuši 2,75 t makulatūru. 
Dāvanā saņēma dāvanu karti “Freko”  15.00 Ls. 

Sandra Āķere, pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” vadītāja

“ŠĶIROTO 
ATKRITUMU 

AKCIJA”

Plostnieki Gaujā uz sēkļa 1938.g.
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Novada domes sēdē 18. aprīlī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma nodot Strenču novada attīstības programmas 
2013. – 2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. 
gadam galīgo redakciju Vidzemes plānošanas reģionam.
2. Noteica ka zemes gabals Strenčos, Trikātas ielā 18, 
kadastra apzīmējums 9417 001 1811, platība 6209 kvm. 
pieder un piekrīt Strenču novada pašvaldībai un ierakstāms 
Zemesgrāmatā uz Strenču novada pašvaldības vārda.
3. Noteica zemes gabala ēku un būvju uzturēšanai Jāņa 
Ziemeļnieka ielā 9A, Strenčos, nepieciešamo platību 
1200 kvm. 
4. Noteica zemes gabala ar nosaukumu “Bērzlapas”, 
Jērcēnu pagastā, ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo 
platību 0.1891 ha. 
5. Izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu zemes vienībām.
6. Mainīja nekustamā īpašuma “Maijas”, Jērcēnu 
pagastā, kadastra numurs 9476 004 0111, nosaukumu uz 
nosaukumu “Saulespuķes”.
7. Izskatīja jautājumus 

•  par zemes gabalu nomu Sedas pilsētā;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;

•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kūmiņas”, 
   Plāņu pagastā iznomāšanu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par koku zāģēšanu;

8. Izdarīja izmaiņas pašvaldības iestāžu darbinieku amatu 
vienību atalgojuma sarakstā iestādei – Sociālais dienests - 
noteica Sociālā dienesta vadītājai 0.9 amata slodzes.
9. Izdarīja izmaiņas pašvaldības iestāžu darbinieku amatu 
vienību atalgojuma sarakstā iestādei – Strenču novada 
Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas 
centrs – izveidojot amata vienību–sociālais darbinieks 
0,1 amata slodze.
10. Izdarīja izmaiņas  pašvaldības iestāžu darbinieku 
amatu vienību atalgojuma sarakstā struktūrvienībā – 
Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments – 
izslēdza no saraksta amatus Sedas pilsētas komunālā 
daļā –  Atslēdznieks attīrīšanas iekārtās, Sargs attīrīšanas 
iekārtās, izveidojot amata vienību – Notekūdeņu savāk-
šanas sistēmu speciālists. Izslēdza no saraksta amata 
vienību – Jērcēnu ciema centralizētās ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas sistēmu uzraugs.

Informē S.Biša, kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Attīstības programmas gala konferenci par 
novada attīstības prioritātēm vadīs SIA “Grupa 93” 
eksperti. 

Ar Strenču novada attīstības programmu 2013.-
2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. 
gadam materiāliem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības 
programma un Strenču pilsētas bibliotēkā.

Strenču novada attīstības programma ir pirmais 
kopējais attīstības plānošanas dokuments Strenču 
novadam, kas ietvers attīstības prioritātes novadā 
tuvākajiem septiņiem gadiem. Tā izstrādāta, lai 
sekmētu Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas 
attīstību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Attīstības 
programmu izstrādāja SIA “Grupa 93” eksperti 
sadarbībā ar Strenču novada domi. 

Strenču novada attīstības programma izstrādāta 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 
Strenču novadā”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē 
Eiropas Sociālais fonds un tā kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 20 560,00.  

LĪGA ČUKURE 

30. maijā, plkst. 17.00
Strenču kultūras namā 

notiks 
Strenču novada 

attīstības programmas 
gala konference

Dendrologu biedrība par 2012. gada koku izvēlē-
jusies mežābeli. Tas arī bijis viens no pamudināju-
miem, kāpēc tieši šogad Durbē iecerēts aicināt kopā 
tautas mākslas kolektīvus ar “Mežābeles”” vārdu. 
Otrais iemesls – Durbes pilsētas ģerbonī ir attēlota 
sudraba ābele, bet trešais, – Durbes kultūras namā 
darbojas vokālais ansamblis “Mežābele”. 

Tāpēc 4. maijā Latvijas mazākajā pilsētā Durbē 
sapulcējās “Mežābeles” vārda nesēji no Durbes un 
Skrundas novadiem, Lielplatones Jelgavas novadā, 
Lauteres Madonas novadā un Jērcēniem Strenču 
novadā.

Tikšanās izvērtās par sirsnīgu un draudzīgu 
pasākumu, kopīgi koncertējot un atpūšoties. Visus 
dalībniekus pārsteidza durbeniešu mīļā un sirsnīgā 
sagaidīšana. 

Folkloras kopa “Mežābele” koncertā dziedāja 
tautas dziesmas, Ē.Upīša ziņģes un sirdsdziesmas, 
iesaistot koncerta apmeklētājus un dalībniekus 
rotaļdejās. Notika arī savstarpēja iepazīstināšana ar 
saviem novadiem prezentācijās.

Pasākums izdevās un tā dalībnieki vienbalsīgi 
nolēma, ka 2. “Mežābeļu” saiets notiks Madonas no-
vadā, bet pēc pāris gadiem viesus, iespējams, nāksies 
uzņemt Strenču novadā.

Tā kā līdz Durbei bija mērots pietiekoši tāls 
ceļš, tad nākošajā rītā tika izmantota iespēja apskatīt 
netālās Liepājas tūristu iecienītākās vietas un pabūt 
pie Baltijas jūras.

“Mežābele” ir pateicīga par atbalstu Strenču 
novada domei. Šis brauciens bija labs atelpas mirklis 
pirms nopietnās gatavošanās Starptautiskajam 
folkoras festivālam “Baltica 2012”.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

1.LATVIJAS 
“MEŽĀBEĻU” 

SAIETS DURBĒ

3.maijā Talsos notika nu jau ceturtais zēnu koru saiets 
“Zaļā bumba”, kura idejas autors un mākslinieciskais 
vadītājs ir diriģents Gints Ceplenieks. Šoreiz 34 korus 
no visas Latvijas uzņēma Talsu 2.vidusskola. 

Rīta pusē kori kopā samēģināja koncerta repertuāru. 
Tā pamatā bija nākošo skolēnu Dziesmu svētku zēnu 
koru dziesmas. Saieta sadarbības partneris bija IZM 
VISC – skolēnu Dziesmu svētku galvenais rūpētājs. 
Programmā tika iekļauta arī Talsu pusē pierakstīta tautas 
dziesma “Siliņš svila, mežiņš dega” ar interesanto refrēnu 
“kil vil bom”. Ko tas nozīmē? 

Zaļajā bumbā bija savi pārsteigumi. Šoreiz saieta 
simbols bija bruņurupucis un tā noslēpumus pēc kopmēģi-
nājuma puikas meklēja tuvējā Tiguļkalnā – dendroloģiskajā 
parkā un novada muzejā, kur tiešām ir kaut kas no 
bruņurupuča – vikingu bruņurupuču sakta. 

Arī koncerts bija citāds – kā noslēpumu un brīnumu 
pilns cirks. Skanēja iepriekšējo saietu speciālkompozīcijas 
- talsinieku Toma Juhņeviča, Riharda Zaļupes un Raimonda 
Tigula dziesmas, kuras piedzīvoja arī piedzimšanu 
dziesmu grāmatā “Zaļā bumba”, koncertu vadīja saieta 
Lielais brālis jau no pirmā saieta laikiem Intars Busulis, 
kopā bija arī visu iepriekšējo saietu mākslinieciskā grupa 
– diriģents Gints Ceplenieks, māksliniece Antra Auziņa, 
režisore Inga Krišāne, palīgos ir profesionālā un šobrīd 
Latvijā plaši atzītā ALFA SLS skaņas, gaismas, skatuves 
meistaru grupa. Saiets notika ar Talsu novada pašvaldības 
un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Kā teica svētku “krustēvs” Gints Ceplenieks: “Zēnu 
koru darbība ir valstiski nozīmīgs un savā būtībā nacionāls 
jautājums. Ja nebūs zēnu koru, nebūs vīru balsis Dziesmu 
svētku kopkorī Mežaparka Lielajā estrādē un tad nebūs 
arī šī mūsu tautas mākslas brīnuma – Dziesmu svētku.”

www.talsu2vsk.lv

Paldies visiem mūsu skolas zēnu kora dalībniekiem, 
kuri piedalījās 4.zēnu koru saieta “Zaļā bumba” 
koncertā “Es zemeslodi paceļu plaukstā” un viņu 
lieliskajai skolotājai Inesei Niklavičai!

Dace Gaigala
Strenču novada vidusskolas direktore

“STRENČU PUIKAS” zēnu koru saietā Talsos

Profesionāli fotogrāfi, amatieri, novada iedzīvotāji, esiet 
aicināti piedalīties un veidot Strenču novada fotostāstus! 

Strenču novada dome, Strenču novada Tūrisma infor-
mācijas centrs sadarbībā ar novada bibliotēkām uzsāk 
jaunu kultūras projektu  – “Fotostāsts Strenču novadā”.

Ar šo kultūras projektu aizsāksim gatavošanos šī 
gada Strenču novada svētkiem augustā, kuru laikā notiks 
projekta noslēguma pasākums – fotogrāfiju izstāde svētku 
programmā.

Projekta virsmērķis ir mākslinieciski kvalitatīvu un 
dokumentālu fotogrāfiju atlase Strenču novada informatīvo 
materiālu, izdevumu veidošanai, reprezentācijas vajadzī-
bām un fotoizstādei.

Fotoattēliem jāraksturo Strenču novads un tā sabie-
driskās aktivitātes. 

Par fotogrāfijām ir jāveido stāsts, kurā jāietver 
atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Ko Jūs šeit redzat?
2. Kas īstenībā šeit notiek? 
3. Kā tas saistās ar mūsu dzīvi?
4. Kāpēc šī situācija eksistē?

Projektā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi 
pieteikumu dalībai atbilstoši  nolikumam. Katrs pretendents 
projekta norises laikā var iesniegt līdz 10 fotoattēliem. 
Iesniegtajiem fotoattēliem jāraksturo Strenču novads- 
tiem jāaptver kultūrvēsturiskie objekti, novads, tūrisms, 
aktīvā atpūta, sociālā vide-novada iedzīvotāji un viesi 
novadā. Projektā iesniegtos darbus izvērtēs komisija, kuras 
sastāvā ir  pašvaldības pārstāvji un  profesionāls fotogrāfs. 
Darbi tiks vērtēti pēc kritērijiem – fotoattēlam jāraksturo 
Strenču novada kultūrvide, daba, sociālā vide.

Ar kultūras projekta nolikumu iepazīties un bez 
maksas nolikuma kopijas var saņemt Strenču Tūrisma 
infor-mācijas centrā un novada bibliotēkās un Strenču 
novada interneta mājas lapā www.strencunovads.lv. 
Piedāvājumus – darbus var iesniegt līdz 2012. gada 25. 
jūlijam.

Veidosim kopā sava novada tēlu!

Sīkāka informācija par projektu: Strenču novada 
Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās.

Dalies pozitīvajā skatījumā 
par savu Strenču novadu!
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Dabā jau jaušams pavasaris un straujiem soļiem 
tuvojas mācību gada noslēgums, tāpēc būtu jāatskatās 
uz paveikto mācību priekšmetu olimpiādēs šī 
mācību gada “2.kārtā” (par citiem sasniegumiem 
rakstījām jau janvārī), kurā Strenču novada vidus-
skolas skolēnu un skolotāju aktivitāte nebūt nebija 
mazinājusies.

Valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā pie-
dalījās skolotājas Lāsmas Vāveres skolniece Marta 
Siliņa, kura varēja gūt jaunu, vērtīgu pieredzi un 
parādīt savas zināšanas.

Mums ļoti svarīgas ir zināšanas par apkārtējo 
pasauli, tāpēc arī ģeogrāfijas olimpiādē sevi pārbau-
dīja 10. klases skolēns Nauris Francuzevičš, 11.klases 
skolēns Rainers Lovkins un 8.klases skolēns Edgars 
Rasputnijs. Savukārt konkursā “Erudīts” Valkā 
“jaunākajiem”, kurā galvenokārt skolēnu zināšanas 
tiek pārbaudītas dabas zinātnēs šogad piedalījās 
Kārlis Gaigals (5.kl.), Linda Vēvere un Undīne 
Ribele (6.kl.), Liene Zundāne (7.kl.) un Sanita Žagare 
(8.kl.). Skolēnus olimpiādei un konkursam gatavoja 
skolotāja Inga Krastiņa.

Mūsdienu pasaulē nepieciešamas un vērtīgas ir 
valodu zināšanas, jo labāk mēs tās zinām, jo plašāki 
apvāršņi mums paveras. Mūsu skolēni pierādīja sevi 
arī svešvalodu olimpiādēs. 6.klases skolēni Kristers 
Vēveris, Linda Vēvere, Pēteris Strauts, Elza Siliņa 
angļu valodā (skolotāja Solvita Bāliņa), 8.klases sko-
lēni Amanda Ciguze un Edgars Rasputnijs, 9.klases 
skolnieces Marta Siliņa un Sņežana Mihailoviča 
krievu valodā (skolotāja Gaļina Skobeļeva) parādīja 
atzīstamu valodas prasmi.

Mūs ļoti iepriecināja 3.klases skolēnu sasniegumi 
sākumskolas skolēnu olimpiādē. Marts Bičevskis ie-
guva 1.vietu un Melānija Millere atzinību. Malači!!!! 
Bērni piedalījās arī Vidzemes reģiona olimpiādē 
Valmierā, kur šoreiz Melānijai pietrūka vien 0,5 
punkti līdz godalgotai vietai, bet godam pārstāvēts 
Strenču vārds. Paldies arī skolotājai Marikai Kalvei!

Saviem skolēniem, kuri piedalījušies mācību 
olimpiādēs, un skolotājiem, kuri sagatavojuši bērnus 
dalībai tajās, paldies teiksim skolas gada noslēguma 
pasākumā š.g. 31.maijā.

Laila Pāvuliņa
Strenču novada vidusskolas 

direktores vietniece izglītības jomā

Noslēgusies 
skolēnu mācību 

olimpiāžu un 
konkursu sezona

Drīzumā uzsāksies būvniecības darbi projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps” 
(identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030), 
par kuru realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta vieno-
šanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Strenču 
novada domi.  

Ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Vidzemes energo-
celtnieks” par projektā paredzēto darbu veikšanu līdz šā 
gada novembra beigām. 

Projekta ietvaros Strenčos paredzēta esošo ūdensvadu 
rekonstrukcija, jaunu ūdensvadu izbūve, jaunu kanalizā-
cijas vadu izbūve, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve, 
2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Projekta rezultātā 85 % jeb 1253 iedzīvotāji tiks nodro-
šināti ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, kā
arī 90 % jeb 1327 iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja
izmantot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 351 402 
LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85 % - 298 692 
LVL, bet pašvaldības budžeta finansējums - 52 710 LVL. 
Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas būs zināmas pēc 
visu būvniecības darbu veikšanas.

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 “Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.   

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624
________________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī 

projekta ietvaros ir Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.

Drīzumā uzsāksies ūdenssaimniecības 
sakārtošanas darbi Strenčos

Š.g. 27.aprīlī ir parakstīta Vienošanās starp Valsts 
aģentūru “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un Strenču 
novada domi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vieno-
šanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizā-
ciju. Projekts taps ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansējumu. Paredzētais projekta realizācijas 
ilgums – 18 mēneši.

Projekta ietvaros paredzēti šādi darbi:
•  Artēziskā urbuma rekonstrukcija;
•  Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 2093 m;
•  Ūdensapgādes tīklu izbūve – 123 m;
•  Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar 
    jaudu 16 m3/dnn;
•  Kanalizācijas tīklu izbūve – 2110 m.

 
Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā 

ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, uzlabots centralizētās 
notekūdeņu savākšanas pakalpojums un nodrošināta 
notekūdeņu atbilstoša attīrīšana. Līdz ar to tiks samazināta 
dzeramā ūdens noplūde, kā arī grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem. 

Izbūvējot papildus jaunus ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus, ar kvalitatīviem ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumiem tiks nodrošināti 172 lietotāji jeb 84,3 % no 
visiem Jaunklidža ciema iedzīvotājiem.

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas 
– 358639.55 LVL. 85 % no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF) – 249871.82 LVL. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākuma “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
________________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī 

projekta ietvaros ir Strenču novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.

Par Plāņu pagasta Jaunklidža ciema 
ūdenssaimniecības attīstību

Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs paši” izsludina 
projektu konkursu Vidzemes reģionā, tai skaitā, Smiltenes, 
Valkas un Strenču pilsētās, novadu pagastos, kurā aicina 
piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, ne-
valstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās 
apvienības.

Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot 
sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām 
jomām:

•  projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru 
rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā 
orientācija; 

• projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas 
(novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku 
jūtu audzināšanu iedzīvotājos; 

• projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu 
un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), 
nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju 
grupām; 

• projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu; 

• projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem 
viena projekta realizācijai – līdz 400 Ls. 

Informācija par Klientu kluba “Mēs paši” projektu 
konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem 
to aizpildīšanai: www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 
2012.gada 31.maijs.

Projekti jāiesniedz personīgi filiālēs/norēķinu grupās 
vai sūtot pa pastu:

Valkas norēķinu grupa: 
Raiņa iela 12, Valka, LV 4700;

Smiltenes norēķinu grupa: 
Baznīcas laukums 11a, Smiltene, LV 4729

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!

Ieva Zabrauska-Gailīte
 Valmieras filiāles Valkas norēķinu grupas vadītāja

MĒS PAŠI

MŪSU DEJOTĀJI –
MALAČI

Deju kolektīvu skates notiek pa deju apriņķiem. 
Strenču novada dejotāji piedalījās Smiltenes deju 
apriņķa skatē, kas notika 30. aprīlī Valkas kultūras 
namā. Skatē kopumā piedalījās 13 deju kolektīvi 
no Smiltenes, Valkas, Strenču novadiem un Ēveles 
senioru deju kopa no Burtnieku novada.

Deju kopas atbilstoši līmeņa grupai skatē iegūst 
vērtējumu punktos un punktu skaitam atbilstošu 
pakāpi. Strenču novada Kultūras centra jauniešu 
deju kolektīvs C līmeņa grupā ieguva 42.00 punktus 
un I pakāpi. Vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” 
D grupā ieguva 43.11 punktus un I pakāpi. Par 
labajiem rezultātiem milzīgs paldies dejotājiem un 
viņu vadītājai Inetai Lezdiņai! Priecājamies kopā un 
lepojamies ar viņiem.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste



2 •  Mūsu novada v�stis

Novada domes sēdē 18. aprīlī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma nodot Strenču novada attīstības programmas 
2013. – 2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. 
gadam galīgo redakciju Vidzemes plānošanas reģionam.
2. Noteica ka zemes gabals Strenčos, Trikātas ielā 18, 
kadastra apzīmējums 9417 001 1811, platība 6209 kvm. 
pieder un piekrīt Strenču novada pašvaldībai un ierakstāms 
Zemesgrāmatā uz Strenču novada pašvaldības vārda.
3. Noteica zemes gabala ēku un būvju uzturēšanai Jāņa 
Ziemeļnieka ielā 9A, Strenčos, nepieciešamo platību 
1200 kvm. 
4. Noteica zemes gabala ar nosaukumu “Bērzlapas”, 
Jērcēnu pagastā, ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo 
platību 0.1891 ha. 
5. Izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu zemes vienībām.
6. Mainīja nekustamā īpašuma “Maijas”, Jērcēnu 
pagastā, kadastra numurs 9476 004 0111, nosaukumu uz 
nosaukumu “Saulespuķes”.
7. Izskatīja jautājumus 

•  par zemes gabalu nomu Sedas pilsētā;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;

•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kūmiņas”, 
   Plāņu pagastā iznomāšanu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par koku zāģēšanu;

8. Izdarīja izmaiņas pašvaldības iestāžu darbinieku amatu 
vienību atalgojuma sarakstā iestādei – Sociālais dienests - 
noteica Sociālā dienesta vadītājai 0.9 amata slodzes.
9. Izdarīja izmaiņas pašvaldības iestāžu darbinieku amatu 
vienību atalgojuma sarakstā iestādei – Strenču novada 
Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas 
centrs – izveidojot amata vienību–sociālais darbinieks 
0,1 amata slodze.
10. Izdarīja izmaiņas  pašvaldības iestāžu darbinieku 
amatu vienību atalgojuma sarakstā struktūrvienībā – 
Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments – 
izslēdza no saraksta amatus Sedas pilsētas komunālā 
daļā –  Atslēdznieks attīrīšanas iekārtās, Sargs attīrīšanas 
iekārtās, izveidojot amata vienību – Notekūdeņu savāk-
šanas sistēmu speciālists. Izslēdza no saraksta amata 
vienību – Jērcēnu ciema centralizētās ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas sistēmu uzraugs.

Informē S.Biša, kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Attīstības programmas gala konferenci par 
novada attīstības prioritātēm vadīs SIA “Grupa 93” 
eksperti. 

Ar Strenču novada attīstības programmu 2013.-
2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. 
gadam materiāliem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības 
programma un Strenču pilsētas bibliotēkā.

Strenču novada attīstības programma ir pirmais 
kopējais attīstības plānošanas dokuments Strenču 
novadam, kas ietvers attīstības prioritātes novadā 
tuvākajiem septiņiem gadiem. Tā izstrādāta, lai 
sekmētu Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas 
attīstību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Attīstības 
programmu izstrādāja SIA “Grupa 93” eksperti 
sadarbībā ar Strenču novada domi. 

Strenču novada attīstības programma izstrādāta 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 
Strenču novadā”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē 
Eiropas Sociālais fonds un tā kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 20 560,00.  

LĪGA ČUKURE 

30. maijā, plkst. 17.00
Strenču kultūras namā 

notiks 
Strenču novada 

attīstības programmas 
gala konference

Dendrologu biedrība par 2012. gada koku izvēlē-
jusies mežābeli. Tas arī bijis viens no pamudināju-
miem, kāpēc tieši šogad Durbē iecerēts aicināt kopā 
tautas mākslas kolektīvus ar “Mežābeles”” vārdu. 
Otrais iemesls – Durbes pilsētas ģerbonī ir attēlota 
sudraba ābele, bet trešais, – Durbes kultūras namā 
darbojas vokālais ansamblis “Mežābele”. 

Tāpēc 4. maijā Latvijas mazākajā pilsētā Durbē 
sapulcējās “Mežābeles” vārda nesēji no Durbes un 
Skrundas novadiem, Lielplatones Jelgavas novadā, 
Lauteres Madonas novadā un Jērcēniem Strenču 
novadā.

Tikšanās izvērtās par sirsnīgu un draudzīgu 
pasākumu, kopīgi koncertējot un atpūšoties. Visus 
dalībniekus pārsteidza durbeniešu mīļā un sirsnīgā 
sagaidīšana. 

Folkloras kopa “Mežābele” koncertā dziedāja 
tautas dziesmas, Ē.Upīša ziņģes un sirdsdziesmas, 
iesaistot koncerta apmeklētājus un dalībniekus 
rotaļdejās. Notika arī savstarpēja iepazīstināšana ar 
saviem novadiem prezentācijās.

Pasākums izdevās un tā dalībnieki vienbalsīgi 
nolēma, ka 2. “Mežābeļu” saiets notiks Madonas no-
vadā, bet pēc pāris gadiem viesus, iespējams, nāksies 
uzņemt Strenču novadā.

Tā kā līdz Durbei bija mērots pietiekoši tāls 
ceļš, tad nākošajā rītā tika izmantota iespēja apskatīt 
netālās Liepājas tūristu iecienītākās vietas un pabūt 
pie Baltijas jūras.

“Mežābele” ir pateicīga par atbalstu Strenču 
novada domei. Šis brauciens bija labs atelpas mirklis 
pirms nopietnās gatavošanās Starptautiskajam 
folkoras festivālam “Baltica 2012”.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

1.LATVIJAS 
“MEŽĀBEĻU” 

SAIETS DURBĒ

3.maijā Talsos notika nu jau ceturtais zēnu koru saiets 
“Zaļā bumba”, kura idejas autors un mākslinieciskais 
vadītājs ir diriģents Gints Ceplenieks. Šoreiz 34 korus 
no visas Latvijas uzņēma Talsu 2.vidusskola. 

Rīta pusē kori kopā samēģināja koncerta repertuāru. 
Tā pamatā bija nākošo skolēnu Dziesmu svētku zēnu 
koru dziesmas. Saieta sadarbības partneris bija IZM 
VISC – skolēnu Dziesmu svētku galvenais rūpētājs. 
Programmā tika iekļauta arī Talsu pusē pierakstīta tautas 
dziesma “Siliņš svila, mežiņš dega” ar interesanto refrēnu 
“kil vil bom”. Ko tas nozīmē? 

Zaļajā bumbā bija savi pārsteigumi. Šoreiz saieta 
simbols bija bruņurupucis un tā noslēpumus pēc kopmēģi-
nājuma puikas meklēja tuvējā Tiguļkalnā – dendroloģiskajā 
parkā un novada muzejā, kur tiešām ir kaut kas no 
bruņurupuča – vikingu bruņurupuču sakta. 

Arī koncerts bija citāds – kā noslēpumu un brīnumu 
pilns cirks. Skanēja iepriekšējo saietu speciālkompozīcijas 
- talsinieku Toma Juhņeviča, Riharda Zaļupes un Raimonda 
Tigula dziesmas, kuras piedzīvoja arī piedzimšanu 
dziesmu grāmatā “Zaļā bumba”, koncertu vadīja saieta 
Lielais brālis jau no pirmā saieta laikiem Intars Busulis, 
kopā bija arī visu iepriekšējo saietu mākslinieciskā grupa 
– diriģents Gints Ceplenieks, māksliniece Antra Auziņa, 
režisore Inga Krišāne, palīgos ir profesionālā un šobrīd 
Latvijā plaši atzītā ALFA SLS skaņas, gaismas, skatuves 
meistaru grupa. Saiets notika ar Talsu novada pašvaldības 
un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Kā teica svētku “krustēvs” Gints Ceplenieks: “Zēnu 
koru darbība ir valstiski nozīmīgs un savā būtībā nacionāls 
jautājums. Ja nebūs zēnu koru, nebūs vīru balsis Dziesmu 
svētku kopkorī Mežaparka Lielajā estrādē un tad nebūs 
arī šī mūsu tautas mākslas brīnuma – Dziesmu svētku.”

www.talsu2vsk.lv

Paldies visiem mūsu skolas zēnu kora dalībniekiem, 
kuri piedalījās 4.zēnu koru saieta “Zaļā bumba” 
koncertā “Es zemeslodi paceļu plaukstā” un viņu 
lieliskajai skolotājai Inesei Niklavičai!

Dace Gaigala
Strenču novada vidusskolas direktore

“STRENČU PUIKAS” zēnu koru saietā Talsos

Profesionāli fotogrāfi, amatieri, novada iedzīvotāji, esiet 
aicināti piedalīties un veidot Strenču novada fotostāstus! 

Strenču novada dome, Strenču novada Tūrisma infor-
mācijas centrs sadarbībā ar novada bibliotēkām uzsāk 
jaunu kultūras projektu  – “Fotostāsts Strenču novadā”.

Ar šo kultūras projektu aizsāksim gatavošanos šī 
gada Strenču novada svētkiem augustā, kuru laikā notiks 
projekta noslēguma pasākums – fotogrāfiju izstāde svētku 
programmā.

Projekta virsmērķis ir mākslinieciski kvalitatīvu un 
dokumentālu fotogrāfiju atlase Strenču novada informatīvo 
materiālu, izdevumu veidošanai, reprezentācijas vajadzī-
bām un fotoizstādei.

Fotoattēliem jāraksturo Strenču novads un tā sabie-
driskās aktivitātes. 

Par fotogrāfijām ir jāveido stāsts, kurā jāietver 
atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Ko Jūs šeit redzat?
2. Kas īstenībā šeit notiek? 
3. Kā tas saistās ar mūsu dzīvi?
4. Kāpēc šī situācija eksistē?

Projektā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi 
pieteikumu dalībai atbilstoši  nolikumam. Katrs pretendents 
projekta norises laikā var iesniegt līdz 10 fotoattēliem. 
Iesniegtajiem fotoattēliem jāraksturo Strenču novads- 
tiem jāaptver kultūrvēsturiskie objekti, novads, tūrisms, 
aktīvā atpūta, sociālā vide-novada iedzīvotāji un viesi 
novadā. Projektā iesniegtos darbus izvērtēs komisija, kuras 
sastāvā ir  pašvaldības pārstāvji un  profesionāls fotogrāfs. 
Darbi tiks vērtēti pēc kritērijiem – fotoattēlam jāraksturo 
Strenču novada kultūrvide, daba, sociālā vide.

Ar kultūras projekta nolikumu iepazīties un bez 
maksas nolikuma kopijas var saņemt Strenču Tūrisma 
infor-mācijas centrā un novada bibliotēkās un Strenču 
novada interneta mājas lapā www.strencunovads.lv. 
Piedāvājumus – darbus var iesniegt līdz 2012. gada 25. 
jūlijam.

Veidosim kopā sava novada tēlu!

Sīkāka informācija par projektu: Strenču novada 
Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās.

Dalies pozitīvajā skatījumā 
par savu Strenču novadu!
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Dabā jau jaušams pavasaris un straujiem soļiem 
tuvojas mācību gada noslēgums, tāpēc būtu jāatskatās 
uz paveikto mācību priekšmetu olimpiādēs šī 
mācību gada “2.kārtā” (par citiem sasniegumiem 
rakstījām jau janvārī), kurā Strenču novada vidus-
skolas skolēnu un skolotāju aktivitāte nebūt nebija 
mazinājusies.

Valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā pie-
dalījās skolotājas Lāsmas Vāveres skolniece Marta 
Siliņa, kura varēja gūt jaunu, vērtīgu pieredzi un 
parādīt savas zināšanas.

Mums ļoti svarīgas ir zināšanas par apkārtējo 
pasauli, tāpēc arī ģeogrāfijas olimpiādē sevi pārbau-
dīja 10. klases skolēns Nauris Francuzevičš, 11.klases 
skolēns Rainers Lovkins un 8.klases skolēns Edgars 
Rasputnijs. Savukārt konkursā “Erudīts” Valkā 
“jaunākajiem”, kurā galvenokārt skolēnu zināšanas 
tiek pārbaudītas dabas zinātnēs šogad piedalījās 
Kārlis Gaigals (5.kl.), Linda Vēvere un Undīne 
Ribele (6.kl.), Liene Zundāne (7.kl.) un Sanita Žagare 
(8.kl.). Skolēnus olimpiādei un konkursam gatavoja 
skolotāja Inga Krastiņa.

Mūsdienu pasaulē nepieciešamas un vērtīgas ir 
valodu zināšanas, jo labāk mēs tās zinām, jo plašāki 
apvāršņi mums paveras. Mūsu skolēni pierādīja sevi 
arī svešvalodu olimpiādēs. 6.klases skolēni Kristers 
Vēveris, Linda Vēvere, Pēteris Strauts, Elza Siliņa 
angļu valodā (skolotāja Solvita Bāliņa), 8.klases sko-
lēni Amanda Ciguze un Edgars Rasputnijs, 9.klases 
skolnieces Marta Siliņa un Sņežana Mihailoviča 
krievu valodā (skolotāja Gaļina Skobeļeva) parādīja 
atzīstamu valodas prasmi.

Mūs ļoti iepriecināja 3.klases skolēnu sasniegumi 
sākumskolas skolēnu olimpiādē. Marts Bičevskis ie-
guva 1.vietu un Melānija Millere atzinību. Malači!!!! 
Bērni piedalījās arī Vidzemes reģiona olimpiādē 
Valmierā, kur šoreiz Melānijai pietrūka vien 0,5 
punkti līdz godalgotai vietai, bet godam pārstāvēts 
Strenču vārds. Paldies arī skolotājai Marikai Kalvei!

Saviem skolēniem, kuri piedalījušies mācību 
olimpiādēs, un skolotājiem, kuri sagatavojuši bērnus 
dalībai tajās, paldies teiksim skolas gada noslēguma 
pasākumā š.g. 31.maijā.

Laila Pāvuliņa
Strenču novada vidusskolas 

direktores vietniece izglītības jomā

Noslēgusies 
skolēnu mācību 

olimpiāžu un 
konkursu sezona

Drīzumā uzsāksies būvniecības darbi projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps” 
(identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030), 
par kuru realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta vieno-
šanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Strenču 
novada domi.  

Ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Vidzemes energo-
celtnieks” par projektā paredzēto darbu veikšanu līdz šā 
gada novembra beigām. 

Projekta ietvaros Strenčos paredzēta esošo ūdensvadu 
rekonstrukcija, jaunu ūdensvadu izbūve, jaunu kanalizā-
cijas vadu izbūve, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve, 
2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Projekta rezultātā 85 % jeb 1253 iedzīvotāji tiks nodro-
šināti ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, kā
arī 90 % jeb 1327 iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja
izmantot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 351 402 
LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85 % - 298 692 
LVL, bet pašvaldības budžeta finansējums - 52 710 LVL. 
Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas būs zināmas pēc 
visu būvniecības darbu veikšanas.

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 “Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.   

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624
________________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī 

projekta ietvaros ir Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.

Drīzumā uzsāksies ūdenssaimniecības 
sakārtošanas darbi Strenčos

Š.g. 27.aprīlī ir parakstīta Vienošanās starp Valsts 
aģentūru “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un Strenču 
novada domi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vieno-
šanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizā-
ciju. Projekts taps ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansējumu. Paredzētais projekta realizācijas 
ilgums – 18 mēneši.

Projekta ietvaros paredzēti šādi darbi:
•  Artēziskā urbuma rekonstrukcija;
•  Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 2093 m;
•  Ūdensapgādes tīklu izbūve – 123 m;
•  Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar 
    jaudu 16 m3/dnn;
•  Kanalizācijas tīklu izbūve – 2110 m.

 
Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā 

ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, uzlabots centralizētās 
notekūdeņu savākšanas pakalpojums un nodrošināta 
notekūdeņu atbilstoša attīrīšana. Līdz ar to tiks samazināta 
dzeramā ūdens noplūde, kā arī grunts un gruntsūdeņu 
piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem. 

Izbūvējot papildus jaunus ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus, ar kvalitatīviem ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumiem tiks nodrošināti 172 lietotāji jeb 84,3 % no 
visiem Jaunklidža ciema iedzīvotājiem.

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas 
– 358639.55 LVL. 85 % no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF) – 249871.82 LVL. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākuma “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
________________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī 

projekta ietvaros ir Strenču novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.

Par Plāņu pagasta Jaunklidža ciema 
ūdenssaimniecības attīstību

Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs paši” izsludina 
projektu konkursu Vidzemes reģionā, tai skaitā, Smiltenes, 
Valkas un Strenču pilsētās, novadu pagastos, kurā aicina 
piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, ne-
valstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās 
apvienības.

Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot 
sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām 
jomām:

•  projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru 
rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā 
orientācija; 

• projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas 
(novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku 
jūtu audzināšanu iedzīvotājos; 

• projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu 
un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), 
nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju 
grupām; 

• projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu; 

• projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem 
viena projekta realizācijai – līdz 400 Ls. 

Informācija par Klientu kluba “Mēs paši” projektu 
konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem 
to aizpildīšanai: www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 
2012.gada 31.maijs.

Projekti jāiesniedz personīgi filiālēs/norēķinu grupās 
vai sūtot pa pastu:

Valkas norēķinu grupa: 
Raiņa iela 12, Valka, LV 4700;

Smiltenes norēķinu grupa: 
Baznīcas laukums 11a, Smiltene, LV 4729

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!

Ieva Zabrauska-Gailīte
 Valmieras filiāles Valkas norēķinu grupas vadītāja

MĒS PAŠI

MŪSU DEJOTĀJI –
MALAČI

Deju kolektīvu skates notiek pa deju apriņķiem. 
Strenču novada dejotāji piedalījās Smiltenes deju 
apriņķa skatē, kas notika 30. aprīlī Valkas kultūras 
namā. Skatē kopumā piedalījās 13 deju kolektīvi 
no Smiltenes, Valkas, Strenču novadiem un Ēveles 
senioru deju kopa no Burtnieku novada.

Deju kopas atbilstoši līmeņa grupai skatē iegūst 
vērtējumu punktos un punktu skaitam atbilstošu 
pakāpi. Strenču novada Kultūras centra jauniešu 
deju kolektīvs C līmeņa grupā ieguva 42.00 punktus 
un I pakāpi. Vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” 
D grupā ieguva 43.11 punktus un I pakāpi. Par 
labajiem rezultātiem milzīgs paldies dejotājiem un 
viņu vadītājai Inetai Lezdiņai! Priecājamies kopā un 
lepojamies ar viņiem.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
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 MŪSU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 eks.

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

LĪDZJŪTĪBA
Kā dziju kamols mūžs ir saritināts, 
Kur dzīpari visdažādākie mirdz, 
Ja spētu kāds tos atkal atšķetināt, 
Tad vidū būtu vecmāmuļas sirds. 

Mūsu līdzjūtība MARINAI 
no vecmāmuļas atvadoties. 

Bibliotēku kolēģes

Harkeviča  Lidija  28.02.1925. – 31.03.2012.
Vengrina Vallija  26.09.1925. – 03.04.2012.
Anscviesulis Pēteris  17.07.1929. – 03.04.2012.
Bērzlapa  Antons  26.10.1929. – 05.04.2012.
Biernis Aivars  19.02.1943. – 13.04.2012.
Skrīvelis  Arvīds  10.05.1945. – 13.04.2012.
Brujs  Vasilijs  31.07.1954. – 24.04.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

aprīļa mēnesī 
reģistrēti mūžībā aizgājušie

Piedāvājam friziera un manikīra pakalpojumus 
un JAUNUMS – vaksācija!

Iepriekš pieteikties pa tālr. 26450095.

Rīgas ielā 6, 2.st. (ieeja no ēdnīcas puses).

Šogad zviedru kompānija ORIFLAME svin 45 
gadu jubileju, piepildot daudzu cilvēku sapņus...
Tādēļ Skaisuma studija “LIRE” piedāvā ikvienam 
apmeklēt “Skaistuma akadēmijas” 3 apmācību 
ciklus:

•  Sejas un matu kopšana;
•  Dekoratīvā kosmētika un aromāti;
•  Roku, kāju un ķermeņa kopšana.

Beidzot šīs apmācības Jūs saņemsiet apliecību 
par “Skaistuma akadēmijas” beigšanu.

Lai pieteiktos un vienotos par Jums piemērotu 
laiku, zvaniet pa tālr. 26450095.

JAUNUMI 
SKAISTUMA 

STUDIJĀ “LIRE”

1. turpinājums

/Raksta tapšanā izmantoti ilggadīgās Strenču Tautas 
teātra režisores Hildas Ņikitinas atmiņu pieraksti/

1968. gadā interesanta izrāde, kas tiek ilgi spēlēta,  
izdodas A.Upīša komēdija “Atraitnes vīrs”.

1970. gadā tiek iestudēta V.Tūna “Cīņa ar ēnu” – drāma 
3 cēlienos. Šī izrāde ir H.Ņikitinas diplomdarbs pēc 
mācībām 10 gadu garumā. Komisijā – I. Liepa, R.Rake, 
Dz. Siliņa un pārējie komisijas locekļi lugas iestudējumu 
novērtē ar atzīmi “teicami”, piezīmējot, ka režisorei ir 
skaidrs mērķis, skaidra doma un interesants iestudējums. 
Tas viss panākts pateicoties aktieriem, kas ļoti labi 
veidoja savus tēlus – G.Liepiņš, J. Ozoliņš, P.Kosmanis, 
Ā.Luziks, G.Kraukle. Seko dziesmu spēle “Parīze, 
Parīze...” pēc R.Morkūna komēdijas. 1970. gadā sākts 
darbs pie A.Līvesa iestudējuma “Jaungada nakts” un 
sākas arī cieša draudzība ar Valmieras teātra režisoru 
O.Kroderu, jo pati režisore darbojās uz skatuves, spēlējot 
Mahtas lomu, un bija nepieciešams profesionāļa “skats 
no malas”. Šajā izrādē bez aktieriem G.Liepiņa un 
J. Ozoliņa vēl darbojas arī I.Sovere, A.Sijāts, visi aktieri 
ļoti iemīlēja savas lomas un izdzīvoja tēlu dzīvi uz 
skatuves. “Jaungada nakts” tiek demonstrēta arī TV. 
1972. gadā no zonālās skates Siguldā A.Līvesa “Jaungada 
nakts” tālāk izvirzīta uz republikānisko skati Stučkā, 
kur nospēlēta ar lieliem panākumiem un iegūta 1. vieta 
republikā. Šī  luga spēlēta 30 reizes.

1973. gadā kā veltījums teātra 25 gadu jubilejai 
tiek iestudēts R.Blaumaņa “Ļaunais gars”, šajā izrādē 
daudz interesantu aktierdarbu – G.Liepiņš – Saimnieks, 
P.Kosmanis – Mantrausis, A.Leite – Jāņa māte, 
L.Gotovska – Ieva, H.Ņikitina – Anna, Ā.Luziks – Vilks. 
1973. gadā komisijai, kurā darbojas L.Akurātere, R.Rake, 
V.Gibeiko, I.Liepa, tiek rādītas  abas lugas – “Ļaunais 

gars” un “Jaungada nakts”. Aktieru un režisores darbs 
tiek novērtēts, piešķirot Strenču dramatiskajam kolek-
tīvam Tautas teātra nosaukumu.

1974./1975. gada sezonā Tautas teātris iestudē 
A.Griguļa “Karavīra šinelis” un Azarha “Bet vakariņas 
atstāj ienaidniekam”. 1975. gadā teātris piedalās skatē ar 
M.Birzes lugu “Pie “Melnā medņa””.

1976. gadā atkārtoti tiek iestudēta 1948. gadā iestudētā 
A.Ostrovska “Vēlā mīla” un V.Sauleskalna “Veco sievu 
vasara”, kurā spilgtus tēlus izspēlē A.Leite – Elste, 
J.Ozoliņš – Ilmāriņš, H.Ņikitina – Tilla Tabaka. 1976. gadā 
panākumi ar A.Līvesa lugu “Anticiklons” – rajona skatē 
1. vieta, republikas skatē 3. vieta. 

Ar “Anticiklonu” Strenču Tautas teātris pirmo reizi 
viesojas Rīgā, Dailes teātrī 1978. gadā. Arī Latvijas 
TV izrāda šo lugu ar labām atsauksmēm. Teātra kritiķe, 
tagadējā teātra zinātniece Guna Zeltiņa laikrakstā “Litera-
tūra un māksla” recenzijā sevišķi atzīmē H.Ņikitinas tēloto 
Līsu, G.Liepiņa Koskelu, J.Ozoliņa Tibaru.

1977. gadā iestudētās izrādes Baratašvili “Ātrvilciens” 
un 1978. gadā D.Avotiņas “Nenogaliniet stirnas...” ir 
mazāk veiksmīgas, tomēr skatītāju apmeklētas. Arī 
O.Zālīša luga “Dzīvē daudz ir ceļu” neizdodas tik veiks-
mīga, jo dramaturģijas materiāls ir vājš.

1979. gada iestudējumi ir G.Priedes “Lai arī rudens” 
un A.Upīša “Atraitnes vīrs”. Ar izrādi “Lai arī rudens” 
teātris viesojas Rīgā, Dailes teātrī, kur to noskatās autors 
G.Priede, teātra zinātnieks G.Bībers, N.Vētra – Muižniece, 
A. Migla un visi, sevišķi pats autors, izrādi vērtē ļoti labi, 
uzteicot H.Ņikitinas tēloto Annu Ugālnieci, A.Liepiņa 
Valteru un I.Soveres Kornēliju.Teātris iegūst atzinību visā 
republikā. Par scenogrāfu strādā Valmieras teātra, vēlāk 
Rīgas Operas un baleta teātra scenogrāfs L.Bubiers, bet 
viņa ieceres realizē V.Ošeniece.

/Turpinājumu lasiet nākošajā numurā/

STRENČU TEĀTRA VĒSTURES LAPPUSESHOKEJA KOMANDA  
“SEDA”

“Pavasara cīrulītis 2012 “ Karlīna Nīmane 
ar mammu un skolotāju Inesi Niklaviču

Dejotāju “Pavasara koncerts”  Plāņos“Mežābele” sniedz interviju LTV “Mežābeļu” saietā Durbē

Mātes un Ģimenes dienas koncertā Jērcēnmuižā

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Cienījamais, lasītāj, vai Tu zini, ka mūsu novadā 
vairākus gadus pastāv hokeja komanda, kas ir labākā 
Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā? Čempionātā 
piedalās vairāk kā 20 komandas. Mūsu novada 
komandā ‘”Seda” spēlē 15  hokejisti, no kuriem 7 
ir mūsu novada pārstāvji.. Komanda divus gadus 
pēc kārtas, piedaloties pirmajā līgā, ieņēmusi pirmo 
vietu. Par labāko spēlētāju čempionātā ir atzīts mūsu 
komndas spēlētājs Kristaps Binerts. Par labāko 
aizsargu Aivars Arnis. Komanda “Seda” piedalījās arī 
čempionātā UHL. Beidzoties sezonai, mēs ar prieku 
apsveicam visus komandas dalībniekus ar pirmās 
vietas iegūšanu un veiksmīgu sezonu! Novēlam 
komandai panākumus arī turpmāk. Mēs, atbalstītāji, 
ar lielāko prieku sekosim komandas sasniegumiem 
arī turpmāk. Plašāku informāciju par  komandu 
variet lasīt www.voc.lv un www.uhl.lv .

Aleksands Brjuņins, 
sporta dzīves organizators


