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Mums visiem kopā Strenču novadā nemanot 
apritējuši trīs gadi. Šajā laikā esam sapratuši, 
uz ko tiecamies, kādi ir novada attīstības 
galvenie virzieni, kādas ir prioritātes.

Domājot par rītdienu arī turpmāk, ar Gaujas 
dinamiku un spēku turpināsim ceļu attīstības 
virzienā.

Novada lielākā vērtība ir mūsu cilvēki. 
Lai mums visiem saulaina svētku diena, lai 
spējam ieklausīties sevī un apkārtējos. Vairāk 
sapratnes un iejūtības dāvāsim saviem līdz-
cilvēkiem darot vieglāku mūsu ikdienu.

Aicinu izbaudīt visu, ko piedāvās svētki 
– daudzveidīgo kultūras, atpūtas, sporta un 
izklaides programmu. Tiksimies svētkos un 
svinēsim tos kopā!

Jānis Pētersons, 
Strenču novada domes priekšsēdētājs

Arī šogad, Strenču novada svētku laikā 
notiks jau otrā gardā akcija

 “Kūku kūkas 2012” 
Izgaršošana, novērtēšana un sumināšana –

2012.gada 4. augustā Strenču pilsētas parkā 
no plkst.1000 – 1200.

Gaidīsim visus svētku dalībniekus apmaiņā 
pret nelielu ziedojumu nobaudīt un novērtēt 

novadnieku un svētku viesu gatavotos gardumus – 
sāļās un saldās kūkas un kūciņas, 

tortes un tortītes, utt.

Ar savu līdzdalību Jūs iepriecināsiet ne tikai sevi, bet 
arī Strenču novada iedzīvotājus, jo iegūtie ziedojumi 

tiks ieguldīti Strenču novada apdzīvoto vietu – 
Strenču, Sedas, Jērcēnu, Plāņu un Jaunklidža

AEROFOTO
(lielformāta fotogrāfijas no putna lidojuma) iegādei.

Strenču novada kultūras un izglītības attīstības 
atbalsta biedrība “Šūpolēs” .

Gardā akcija 
“Kūku kūka 2012”

2.augustā – “Velobrauciens par bibliotēkām 2012”:
Jaunklidzī sagaidīsim neparastus ciemiņus – starptau-

tiskā ”Velobrauciena par bibliotēkām 2012″ dalībniekus – 
150 bibliotekārus un viņu atbalstītājus no 24 valstīm. 
Velotūre dosies cauri visām Baltijas valstīm.

3. augustā – novada svētku ieskaņas pasākumi 
“Svinam kopā”:
•  Plkst. 18.00 pie Plāņu pagasta pārvaldes muzicēs 

Sedas pilsētas krievu tautas mūzikas ansamblis 
“SUDARUŠKA”, vadītāja Jeļena Tēraudkalne.

• Plkst. 18.00 pie Sedas pilsētas pārvaldes muzicēs 
Plāņu tautas nama jauktais vokālais ansamblis 
“LIESMA”, vadītāja Liesma Lore.

•  Plkst. 20.00 pie Jērcēnu pagasta pārvaldes un Jērcēn-
muižā Rūdolfa Blaumaņa lugas “UGUNĪ” mūsdienīga 
interpretācija. Rīgas Kultūras centra «Iļģuciems» teātra 
studija “RAMPA”, režisore Ināra Čakste.

Pēc koncertiem ap plkst. 19.00 skatītājiem tiks nodrošināts 
transports no Sedas un Plāņiem caur Strenčiem uz 
Jērcēnmuižu, lai kopīgi noskatītos teātra izrādi. Ieeja uz 
visiem pasākumiem bez maksas.

4. augustā – Strenču novada svētki Strenčos:
•  No plkst. 8.00 – dažādu preču TIRDZIŅŠ pilsētas 

centrā;
•  No plkst. 10.00 – pilsētas centrā, vēlāk pie brīvdabas 

estrādes –  AKTIVITĀTES BĒRNIEM – “Lec un 
minies” piepūšamās atrakcijas, batuti un velokarti;

•   No plkst. 10.00 – novada uzņēmēju, ražotāju, mājamat-
nieku IZSTĀDE – PREZENTĀCIJA –TIRDZIŅŠ;

•   No plkst. 10.00 – 12.00  akcija “KŪKU KŪKA 2012” 
– organizē biedrība “Šūpolēs”;

•    No plkst. 11.00 – 13.00 Strenču PNS muzejā tikšanās ar  
KODI von STACHELN kundzi;

• No plkst. 11.00 – novada svētku VOLEJBOLA 
ČEMPIONĀTS Strenču vidusskolas stadionā;

• No plkst. 13.00 – 15.00 Gaujmalā pie vecā ozola 
“Latvijas ūdens motociklu sporta asociācijas” treniņu 
sacensības – PARAUGDEMONSTRĒJUMI. Būs 
iespēja vizināties ar ūdens motocikliem un drosmīgā-
kajiem arī pašiem pamēģināt tos vadīt. Būs iespēja 
vizināties ar motorlaivu.

•    Plkst. 14.00 un 16.00 – būs iespēja doties EKSKURSIJĀ 
cauri Sedas tīrelim ar Latvijā visgarāko šaursliežu 
dzelzceļu. Taloniņus braukšanai uz Sedu līdz plkst. 
13.30 uz pirmo reisu un līdz 15.30 uz otro reisu par 
Ls 1,50 – varēs iegādāties Informācijas teltī.

• Plkst. 15.00 – Strenču ev.luteriskajā baznīcā 
KAMERMŪZIKAS KONCERTS – Franča Šūberta 
mūziku atskaņos Gunta Davidčuka – soprāns, Sanita 
Zariņa – vijole, Ēriks Kiršfelds – čells, Herta Hansena 
– klavieres.

•   Plkst. 16.00 – Strenču kultūras namā izstādes “MANS 
FOTOSTĀSTS” atklāšana – novada foto mākslinieku 
darbi un  projekta “Fotostāsts Strenču novadā” no-
slēgums. Izstādē muzicēs Lelde, Andris, Jānis Pauli. 
Skanēs P. Plakida “Improvizācija”.

•   Plkst. 18.00 – SVĒTKU GĀJIENS no Kultūras nama 
uz brīvdabas estrādi – piedalās novada iestādes, orga-
nizācijas, pārvaldes, uzņēmēji, pašdarbības kolektīvi. 
Iedzīvotājus un svētku viesus aicinām sagaidīt un pa-
vadīt gājienu pa Baznīcas, Pulkveža Zemitāna, Rīgas, 
Valkas, Trikātas, Ozola ielu.

•  Plkst. 19.00 – Novada svētku LIELUZVEDUMS pēc 
Žila Verna romāna “Noslēpumu sala” motīviem, pie-
dalās novada pašdarbības kolektīvi un solisti Kristīne 
Šomase, Lana un Sergejs Kutiščevi u.c.,režisors Kārlis 
Anitens. Lieluzveduma noslēgumā tiks pacelts Strenču 
novada karogs un pasniegts apbalvojums “Goda 
pilsonis”. Vakara gaitā pie brīvdabas estrādes darbosies 
FOTO STUDIJA “Noslēpumu sala”, kurā ikviens 
varēs iejusties 19. gs.ceļotāju tēlos un iemūžināt sevi 
fotogrāfijās.

• Pēc lieluzveduma VAKARA MŪZIKA pār Gauju 
Gunāra Geduševa vadībā un SVĒTKU UGUŅOŠANA.

•  Plkst.22.00 – brīvdabas estrādē  SVĒTKU BALLE, 
spēlē “Mūzikas kolekcija” ieeja Ls 2,50

Visas svētku dienas garumā pilsētā svētku dalībniekus 
vizinās BB VILCIENIŅŠ, pilsētas centrā darbosies 
INFORMĀCIJAS TELTS, kurā varēs iegādāties suvenīrus 
ar novada simboliku un saņemt nepieciešamo informāciju.

Priecāsimies Jūs redzēt svētku dalībnieku vidū!

SVEICIENS STRENČU 
NOVADA SVĒTKOS!

Vasara tinas ap saules staru kā dzīpars. Ja spīd saule, tad ir vasara. 
Ja lietus vien, tad vasaras nav bijis. Gubu mākoņi apglezno debesis, bet 
nesilda. Tiem dažreiz mode aiziet priekšā arī cilvēka pierei, un tad sakām: 
“Ko tu tāds apmācies?” Gadās, ka pietiek sirdi izkratīt, un, skat, vaigs atkal 
noskaidrojas.

No vasaras gaidām, lai strādā kā rūķīgs zemes kopējs: audzē labību tīrumā 
un briedē augļus dārzā, lai dod labu siena laiku un pietiekamu valgumu 
kartupeļiem. No vasaras prasām vēl, lai iepriecina ar Jāņiem bez lietus, ar 
peldēm un skaistu iedegumu. Lai klāj zem kājām madaras un dod padzerties 
no raspodiņiem, kad izdomājam klīst pa upmalām un pļavām.

No vasaras prasām visvairāk un neiecietīgi. Ja nav, kā gribam, ja 
nespēj – viss nav tās varā -, tad sodāmies un pārmetam: “Kas tā par vasaru!” 
Arī viņa pagurst un tad atdod vietu rudenim...

/Māra Svīre/

Iepriekšējā mēneša avīzītes numurā un Strenču 
novada mājas lapā internetā tika publicēta informā-
cija par konkursu Strenču novada devīzei ar mērķi 
veicināt novada atpazīstamību un pilnveidot vienotu 
novada vizuālo tēlu.

Strenču novadam ir savs ģerbonis un logo. 
Novada svētkos tiks pacelts arī novada karogs. Lai 
pilnveidotu mūsu novada vizuālo tēlu ir nepieciešama 
arī devīze.

 Konkursā tika iesniegti pavisam 10 priekšlikumi 
devīzes variantiem, no kuriem domes izveidota 
komisija izvēlēsies 3 labākos, kuri tiks nodoti 
iedzīvotāju balsojumam. Savu balsi varēs nodot 
Strenču novada pašvaldības mājaslapā un novada 
bibliotēkās. Sekojiet informācijai!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

KONKURSS PAR 
DEVĪZI NOSLĒDZIES



2 •  Mūsu novada v�stis

Novada domes sēdē 13. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma piešķirt projekta “Attālo teritoriju attīstība, 
izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica
tūrisma maršruta izstrādē” realizēšanai nepieciešamo 
papildus fi nansējumu 4842.08 LVL no Strenču novada 
domes pamatbudžeta līdzekļiem.

2. Noteica ar 2012. gada 1.jūliju apsaimniekošanas maksu 
pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām 0,10 Ls/m2.

3. Apstiprināja juridiskām un fi ziskām personām ar 
2012. gada 1. jūliju Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā šādus 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):

• Ls 0,80  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja 
rādītājiem);

• Ls 3,10 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

• par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens 
skaitītāja Ls 10,00 mēnesī.

un kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):
• Ls 1,34 par 1 m3  ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
• Ls 4,16 no viena iedzīvotāja mēnesī ja nav uzstādīts 

skaitītājs.

4. Izskatīja jautājumus par vecāku piedalīšanos bērnu 
ārpusģimenes aprūpes fi nansēšanā, nolēma pieprasīt sa-
maksu par bērnu uzturēšanos audžuģimenēs no septiņiem 
vecākiem minimālo uzturlīdzekļu apmērā

5. Nolēma lūgt no Valsts kases ilgtermiņa kredītu 
345430 LVL ar atmaksas termiņu 30. gadi projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps” 
īstenošanai. 

6. Izskatīja jautājumus:
•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;

•  par koku zāģēšanu;
•  par īpašuma nosaukuma maiņu;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;
•  par zemes gabalu apvienošanu;
• par zemes gabalu platību un robežu plānu apstipri-

nāšanu;
• par pārvaldīšanas tiesību un pienākumu pārņemšanu 

no Privatizācijas aģentūras;
• par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

Novada domes ārkārtas sēdē 21. jūnijā pieņemtie 
svarīgākie lēmumi:

1. Nolēma slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumus:
• ar SIA Virtex Cords, Reģ. Nr. 40103216209, par 

Strenču novada domes piederošo nekustamo īpašumu 
Zaļā iela 6, Seda, 449.4 m2 platībā, uzņēmējdarbības 
veikšanai piesaistot ES projektu fi nansējumu. 

• ar SIA Eko Lamele, Reģ. Nr. 44103068417 par 
Strenču novada domes piederošo nekustamo īpašumu 
Brīvības ielā 1, Seda 897 m2 platībā uzņēmējdarbības 
veikšanai piesaistot ES projektu fi nansējumu. 

• ar J. V., par Strenču novada domes piederošo nekus-
tamo īpašumu Uzvaras ielā 1-10, Seda, 85 m2 platībā, 
uzņēmējdarbības veikšanai piesaistot ES projektu 
fi nansējumu.

Atļāva minētajos nekustamajos īpašumos reģistrēt 
juridiskās adreses. Noteica nedzīvojamo telpu nomas 
termiņu līdz 2020.gada 20.jūnijam. Noteica nomas maksu 
0,50 Ls/m2 mēnesī (bez PVN). Visus izdevumus, kas 
saistīti ar komunālajiem maksājumiem sedz nomnieks.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem un domes 
sēdes protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču 
novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā 
www.strencunovads.lv/Pašvaldība/Domes informācija/        

Kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Kā jau iepriekš tika minēts, š.g. 27.aprīlī tika pa-
rakstīta Vienošanās starp Valsts aģentūru “Centrālā 
fi nanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada domi 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču 
novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizā-
ciju. Projekts taps ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfi nansējumu. 

Projekta ietvaros paredzēti šādi darbi: artēziskā 
urbuma rekonstrukcija; ūdensapgādes tīklu rekon-
strukcija; ūdensapgādes tīklu izbūve; kanalizācijas 
tīklu izbūve un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūve.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva 
dzeramā ūdens ieguve un piegāde lielai daļai Jaun-
klidža ciema iedzīvotāju – 84.3%, kā arī 84.3% 
ciemata iedzīvotāju tiks nodrošināts centralizētās 
notekūdeņu savākšanas pakalpojums un savākto 
notekūdeņu atbilstoša attīrīšana jaunizbūvētajās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Jaunbūvējamie un rekonstruējamie ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli atrodas gan VAS “Latvijas valsts 
ceļi” robežās, gan īpašniekiem piederošo zemju 
robežās. Tādēļ 10.jūlijā Jaunklidža “Saieta namā” 
tika rīkota sanāksme, kurā ūdenssaimniecības 
projektētāju fi rmas SIA “Belss” projektu vadītājs 
Lauris Bernāns iedzīvotājiem skaidroja, kā paredzēta 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pa valstij 
piederošajām zemēm, un kādi ir nosacījumi, lai varētu 
nodrošināt šo tīklu izbūvi īpašniekiem piederošajās 
zemēs. Iedzīvotāji projektētājam uzdeva sev intere-
sējošos jautājumus par tīklu un attīrīšanas iekārtu 
izbūvi un ar lielu interesi ieklausījās skaidrojumos. 
Visi bija ļoti ieinteresēti, lai jaunais ūdenssaimniecī-
bas projekts tiktu realizēts, jo Jaunklidža ciemā vēl 
joprojām nav izbūvēti kanalizācijas tīkli un notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes 
“Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivi-
tātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-
tība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000” ietvaros.     

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624
___________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007 
līdzfi nansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Iedzīvotāji iepazīstas 
ar Plāņu pagasta 
Jaunklidža ciema 

ūdenssaimniecības 
attīstības projektu

Jauni tautas tērpi ir katra dejotāja – pašdarbnieka 
sapnis. Tas šoreiz īstenosies Strenču novada jauniešu 
deju kolektīvam un vidējās paaudzes deju kopai 
“Tīne”. 2012.gada jūnijā izglītības un kultūras attīstības 
veicināšanas biedrība “Šūpolēs” no Lauku atbalsta dienesta 
saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju realizēt LEADER 
projektu “Latviešu tautas tērpu iegāde Strenču novada 
deju kolektīviem”. 

Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projekta iesniegumu konkursa Pasākumam Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē 
“Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādoša-
nai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmā vietējās attīstības 
stratēģijas 4. rīcībā – “Kultūras mantojuma saglabāšana 
un pilnveidošana” .

Lai sasniegtu vienu no projekta mērķiem: izveidot 
īpašo tautastērpu tieši Strenču novadam, ar Strenču novada 
vidusskolas skolēnu un skolotāju palīdzību tika izstrādāti 
80 tautastērpu rakstu paraudziņi, kurus apskatīja un 
izvērtēja 12.maijā Ģimenes dienas koncerta un 19.maijā 
Plostnieku svētku 352 apmeklētāji. Paraudziņš, kurš guva 
vislielāko atbalstu, arī tiks izmantots par pamatu jaunā 
tautastērpa izgatavošanai. 

Biedrības “Šūpolēs” vārdā Ralda Ziemule

Latviešu tautas tērpu iegāde 
Strenču novada deju kolektīviem

2012. gada aprīlī biedrība “Lauku partnerība Ziemeļ-
gauja” sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij” fondu izsludināja 2012. gada projektu 
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa galvenais 
mērķis bija veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves 
un vides kvalitātes uzlabošanā un tajā atbalstu varēja 
saņemt sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir 
svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Šūpolēs” 
pieteica projektu “Veidojam attīstošu vidi”, kura īste-
nošanas rezultātā sakoptu un padarītu skaistāku vidi 
Pulkveža Zemitāna ielas 5 un Strenču novada PII 
“Minkāns” teritorijā. 

20.maijā tika saņemta pozitīva atbilde par fi nansē-
juma piešķiršanu iesniegtā projekta realizēšanai. 

Ar 50% KNHM fonda līdzekļiem un 50% Strenču 
novada domes līdzfi nansējumu, garāžas siena, kas robežojas 
ar PII “Minkāns” rotaļlaukumu līdz 1. septembrim tiks 

noklāta ar cementšķiedras plāksnēm, lai nākotnē, turpinot 
darbus, sienu izveidotu par izglītojošu un estētisku vietu, 
kas bērnudārza audzēkņiem un pasākumu apmeklētājiem 
radītu patīkamas sajūtas un pasākumiem pozitīvu auru.   

Biedrība “Šūpolēs” 

Par vienu sakoptu stūrīti vairāk

Līgas Rābantes foto

gājienā. Esam pateicīgi domei arī par fi nansiālo atbalstu. 
Savukārt, “Mežābeles” dalībnieki ir pelnījuši lielo paldies 
par izturību svelmainajās festivāla dienās. Paldies kolek-
tīva senioriem par izturību, paldies jaunākajai paaudzei 
par iecietību! Paldies kolektīva vadītājām Artai Šomasei 
un Ullai Grīnbergai par ieguldīto darbu!

Par emocionālākajiem notikumiem kolektīva dalīb-
nieki atzina festivāla laikā apmeklēto vīru koncertu 
“Deviņvīruspēks” Rīgas Latviešu biedrības namā un sievu 
koncertu “Mēnesnīca” Latvijas Etnogrāfi skajā brīvdabas 
muzejā.

Pa ceļu ceļiem – lieliem un maziem, tāliem un tuviem, 
pa dziesmas un savas zemes mīlestības ceļu mēs sanākam 
kopā, lai vienotu savu un dziesmas spēka ceļu nākamajām 
paaudzēm. Patiesi ir  Latvijas Republikas kultūras 
ministres Žanetas Jaunzemes – Grendes teiktie vārdi: 
“Tradicionālā kultūra nav tikai tradīciju saglabāšana un 
nodošana nākamajām paaudzēm. Tas ir brīnišķīgs ikdienas 
dzīves bagātināšanas veids, kas katram ļauj justies pie-
derīgam savai tautai un zemei.”

Meklēsim ceļu pie savas tautas, sava novada tradīcijām 
un cienīsim tās!

Kopā ar “Mežābeli” festivāla Baltica 2012 
gaisotni baudīja Ginta Gailīte, 

Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
un kultūras darba organizatore 
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3. turpinājums
/Raksta tapšanā izmantoti ilggadīgās Strenču Tautas 
teātra režisores Hildas Ņikitinas atmiņu pieraksti/

1986. gadā teātris sāk darbu pie ļoti grūtas, 
pasaules teātrus pārstaigājušas L.Helmanes lugas 
“Meža noslēpums”, kas prasīja lielu slodzi aktieriem, 
jo tēli grūti un latviešiem tālā Amerika grūti izpro-
tama, taču aktieri cenšas un iemieso tēlos būtiski 
vajadzīgo. Redžīnas loma tiek uzticēta teātrī nesen 
ienākušajai aktrisei Baibai Leitei. Laba loma, Baiba 
daudz strādā un cenšas to izprast. Cītīgi strādā visi 
aktieri un rodas tiešām neaizmirstami tēli. Marks 
Habards – Gunārs Liepiņš, viņa dēli – Andris Liepiņš 
un Jurijs Grave, arī Hilda Ņikitina Lavīnijas lomā, 
Loreta – Irīna Borisova, Bērdija – Inguna Anspoka. 
Ar šo izrādi, viesojoties Siguldā, bez skatītāju 
aplausiem tiek saņems arī  toreizējās teātra kritiķes, 
tagad teātra zinātnieces Gunas Zeltiņas vērtējums, 
Kopā ar G.Zeltiņu ir viņas vecākā meita Agnese 
(toreiz 15 – 16 gadniece), viņas viedoklis pēc izrādes 
ir: “ Rīgas teātrus kādreiz garlaicīgi skatīties, bet šī 
izrāde patika!” Šī luga tiek izrādīta arī Valmieras 
teātrī, gūstot skatītāju atsaucību.

1987. gada 28. februārī, ļoti aukstā dienā – skate 
Limbažos.Kolektīvu “iegāž” elektriķis, jo neierodas, 
tas ļoti nāk par sliktu izrādes kvalitātei, aktieri 
nervozē, mūzika kavējas... Tā ir ikdiena pašdarbības 
teātrī, jo skaņu meistara un gaismotāja štati bieži 
mainās. Televīzijas režisore Marta Videniece teātra 
sniegumu vērtē atzinīgi – mērķtiecīga darbošanās, 
ja autore redzētu, būtu ļoti apmierināta. Atzinums 
skatē – dziļi psiholoģiski izstrādāta izrāde. Esam 
Latvijā pirmajā desmitniekā. Skatītāju bagātīgi 
apmeklētu izrādi (ap 600 skatītāju) spēlējam Rīgā, 
kultūras namā “Rītausma”. Saņemam atzinīgus 
vārdus, skatītāju vētrainus aplausus, divas reizes jā-
atver priekškars... Cik brīnišķīgi spēlēt, kad publika 
fl uīdi palīdz! Aktrise Mudīte Šneidere pēc izrādes 
noskatīšanās saka atzinīgus vārdus – profesionāli 
izstrādāta izrāde. Labi vārdi un atzinība ir ļoti 
vajadzīga, tas nenotiek bieži... tomēr pašdarbība! 
Vienreiz izdodas labāk, citreiz sliktāk un ne visiem 
ir patika un izturība tā strādāt ar lomu, kā aktieri 
strādāja “Meža noslēpumā”.Un arī talants ir vaja-
dzīgs! Šī izrāde noturas kolektīva repertuārā divus 
gadus un tiek nospēlētas ap 30 izrādes. Nākošā 
repertuārā seko Dudareva drāma “Slieksnis”. Aktieri 
cenšas izprast lomas, bet krieviskā mentalitāte ir 
sveša un īsti neizdodas, aktieri savas lomas neiemīl...
Ļoti labi spēlē Jānis Kalniņš, dabas dots talants. 
Tomēr pēc vienpadsmitās izrādes luga ir jāņoņem 
no repertuāra, arī skatītāju šai lugai maz. 1987. gadā 
dzejniekam Jānim Ziemeļniekam 90 gadi. Atceres 
mēnesī decembrī iestudējam viņa dzejas kompo-
zīciju “Pērles es atstāšu savas”. Emocionāli, labs 
skatuves noformējums. Strenču Tautas teātris tiek 
nosaukts Jāņa Ziemeļnieka vārdā. Dzejas lasījumā 
ļoti labi iejūtas Līga Gotovska, Jāņis Kalniņš, Baiba 
Leite, Dace Slesere, Dace Priedīte, Inese Smiļģe. 
Labs uzvedums un skatītājiem ļoti patika. Turpmāk 
katru gadu decembrī veidojām J.Ziemeļnieka dzejas 
uzvedumus.

1988. gadā brīnumjauks kopdarbs ar ilggadīgo 
scenogrāfu Laimoni Bubieru un komponistu 
A. Maskatu veidojas iestudējot L.Pura “Kaķīša 
dzirnavas” pēc K.Skalbes pasakas. Mūzika, ko 
A.Maskats speciāli uzrakstīja šai izrādei, bija tik 
iedarbīga, ka likās – tieši tā nospēlē pusi no izrādes 
devuma. Labas izrādes ar skatītāju pilnām zālēm 
izdodas nospēlēt Naukšēnos, Mazsalacā, Burtniekos. 
Īsti nepaveicās ar Jāņa Kalniņa iestudēto A. Sokolovas 
lugu “Cilvēki, zvēri un banāni” – aktieri neiemīlēja 
lomas un izrādi izspēlēja tikai kādas 5 reizes.

/4. turpinājums – augusta numurā/

STRENČU TEĀTRA 
VĒSTURES 
LAPPUSESŠogad, 11.jūlijā Strenču novada dome no Lauku atbalsta 

dienesta saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju realizēt 
LEADER projektu “Tautas interešu nama telpu izveide 
Strenču pilsētā”. 

Strenču pilsētā līdz šim nav bijis  tādu telpu, kurās 
varētu pulcēties vienlaikus dažāda vecuma, dažādu 
sociālo grupu un atšķirīgu interešu pārstāvji. Strenču 
novada pašvaldība 2011.gadā savā īpašumā ieguva namu 
Zemitāna ielā 5, kura 2. stāvā ir plašas telpas, kas patreiz 
netiek izmantotas. Saskaņā ar novada un pilsētas attīstības 
stratēģiju un izvirzītajiem uzdevumiem tās realizēšanai, 
kā arī izvērtējot esošo situāciju pilsētā un uzklausot  
iedzīvotāju vēlmes, radās priekšlikums minētās telpas 
atjaunot un pielāgot tās multifunkcionāla centra izveidei. 
Kopējā telpu kvadratūra 2. stāvā ir 313,3 m2. Lielāko 
telpu (96,0 m2) domāts pielāgot bibliotēkas lietotāju 
vajadzībām, nodrošināt modernus un ērtus bibliotēku 
pakalpojumus iedzīvotājiem uzlabojot interneta pieeju,  
paplašinot bibliotēkas telpu datoru izvietošanai. Paplaši-
not telpas, tiks nodrošināta bibliotēkas rīkoto pasākumu 
dažādība un kvalitāte, jaunu lasītāju piesaiste, bibliotēku 
iesaistīšana mūžizglītības pasākumos. Iepretim bibliotēkai 
iecerēta telpa, kurā varēs norisināties visdažādākās 
aktivitātes – izstādes, apmācību pasākumi, diskusiju un 
tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas. Ikdienā šī telpa  
pildīs arī klusās lasītavas funkciju. Otru lielāko telpu 
(84,4 m2) paredzēts pielāgot dažādu atraktīvu aktivitāšu 
veikšanai – galda spēles, novuss, biljards, u.c. Šī telpa būs 
viegli pielāgojama arī cita rakstura pasākumiem – fi lmu 
vakari, tematiski pasākumi, kas pulcētu lielāku interesentu 
skaitu. Vienlaicīgi būs paredzēta telpu transformācija, 
īsā laikā tās pārveidojot dažāda skaita cilvēku saietu 
organizēšanai. Paredzēta telpa arī pasākumu saimnieciskam 
nodrošinājumam – mikrovirtuvīte uzkodu, dzērienu, u.c. 
pagatavošanai un, protams, arī sanitārais mezgls. 

Būvniecības darbu iepirkuma rezultātā noskaidrots 
būvniecības darbus veicējs SIA ““Vidzemes energo-
celtnieks”.

Iveta Ence, 
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

Projekts tika iesniegts atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un 
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmā vietējās attīstības 
stratēģijas 1. rīcībā – “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem”.

Strenču pasta mājā Pulkveža Zemitāna 
ielā 5 gaidāmas pārvērtības

Reizi trijos gados mūsu valstī notiek Starptautiskais 
folkloras festivāls Baltica, kas noejot garu un bagātu 
ceļu arī kaimiņzemēs Lietuvā un Igaunijā, šogad piestāja 
Latvijā savā 25. jubilejas gadskārtā.

Festivāls kopā pulcēja 173 folkloras kopas un 
etnogrāfi skos ansambļus no Latvijas, tautas muzikantus 
un teicējas, lauku kapelas un deju kopas, stāstniekus un 
amatniekus. Latvijā ieradās viesi no ASV, Bulgārijas, 
Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Izraēlas, Lielbritānijas, 
Luksemburgas, Ukrainas un Zviedrijas. Dalībnieku vidū 
bija arī ārvalstu latviešu kolektīvi.

Festivāla gaisotni kopā ar citiem dalībniekiem 
baudīja Jērcēnu folkloras kopa “Mežābele”, piedaloties 
brīvdabas sarīkojumā Rīgas Puķu balle Botāniskajā dārzā, 
koncertējot Rīgas priekšpilsētās – Šmerlī pie TC Alfa un 
Imantā pie RIMI, kā arī koncertā “Krustcelēs” Turaidas 
muzejrezervāta Dziesmu dārzā un Siguldas novadā. Un, 
protams, neaizmirstamais un iespaidīgais festivāla gājiens 
no Vērmanes dārza gar Brīvības pieminekli pāri Akmens 
tiltam noslēdzoties uz AB dambja, kur notika Uguns zīmju 
rituāls.

Sajūtas un emocijas, baudot festivāla gaisotni, ir grūti 
izstāstāmas, tās var sajust tikai klātbūtnē esot. Patīkams 
pārsteigums folkloras kopas dalībniekiem bija Strenču 
novada domes priekšsēdētāja Jāņa Pētersona un Izglītības, 
kultūras un sporta speciālistes Lienes Krūmiņas ierašanās 
uz koncertu Botāniskajā dārzā un piedalīšanās festivāla 

“MEŽĀBELE” FESTIVĀLA BALTICA 2012 CEĻĀ

Mežābeles” jaunieši dejo “Ēveles piecpāru danci Gājienā kopā ar “Mežābeli” - novada vadība
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Novada domes sēdē 13. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma piešķirt projekta “Attālo teritoriju attīstība, 
izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica
tūrisma maršruta izstrādē” realizēšanai nepieciešamo 
papildus fi nansējumu 4842.08 LVL no Strenču novada 
domes pamatbudžeta līdzekļiem.

2. Noteica ar 2012. gada 1.jūliju apsaimniekošanas maksu 
pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām 0,10 Ls/m2.

3. Apstiprināja juridiskām un fi ziskām personām ar 
2012. gada 1. jūliju Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā šādus 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):

• Ls 0,80  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja 
rādītājiem);

• Ls 3,10 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

• par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens 
skaitītāja Ls 10,00 mēnesī.

un kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):
• Ls 1,34 par 1 m3  ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
• Ls 4,16 no viena iedzīvotāja mēnesī ja nav uzstādīts 

skaitītājs.

4. Izskatīja jautājumus par vecāku piedalīšanos bērnu 
ārpusģimenes aprūpes fi nansēšanā, nolēma pieprasīt sa-
maksu par bērnu uzturēšanos audžuģimenēs no septiņiem 
vecākiem minimālo uzturlīdzekļu apmērā

5. Nolēma lūgt no Valsts kases ilgtermiņa kredītu 
345430 LVL ar atmaksas termiņu 30. gadi projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps” 
īstenošanai. 

6. Izskatīja jautājumus:
•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;

•  par koku zāģēšanu;
•  par īpašuma nosaukuma maiņu;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;
•  par zemes gabalu apvienošanu;
• par zemes gabalu platību un robežu plānu apstipri-

nāšanu;
• par pārvaldīšanas tiesību un pienākumu pārņemšanu 

no Privatizācijas aģentūras;
• par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

Novada domes ārkārtas sēdē 21. jūnijā pieņemtie 
svarīgākie lēmumi:

1. Nolēma slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumus:
• ar SIA Virtex Cords, Reģ. Nr. 40103216209, par 

Strenču novada domes piederošo nekustamo īpašumu 
Zaļā iela 6, Seda, 449.4 m2 platībā, uzņēmējdarbības 
veikšanai piesaistot ES projektu fi nansējumu. 

• ar SIA Eko Lamele, Reģ. Nr. 44103068417 par 
Strenču novada domes piederošo nekustamo īpašumu 
Brīvības ielā 1, Seda 897 m2 platībā uzņēmējdarbības 
veikšanai piesaistot ES projektu fi nansējumu. 

• ar J. V., par Strenču novada domes piederošo nekus-
tamo īpašumu Uzvaras ielā 1-10, Seda, 85 m2 platībā, 
uzņēmējdarbības veikšanai piesaistot ES projektu 
fi nansējumu.

Atļāva minētajos nekustamajos īpašumos reģistrēt 
juridiskās adreses. Noteica nedzīvojamo telpu nomas 
termiņu līdz 2020.gada 20.jūnijam. Noteica nomas maksu 
0,50 Ls/m2 mēnesī (bez PVN). Visus izdevumus, kas 
saistīti ar komunālajiem maksājumiem sedz nomnieks.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem un domes 
sēdes protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču 
novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā 
www.strencunovads.lv/Pašvaldība/Domes informācija/        

Kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Kā jau iepriekš tika minēts, š.g. 27.aprīlī tika pa-
rakstīta Vienošanās starp Valsts aģentūru “Centrālā 
fi nanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada domi 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču 
novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizā-
ciju. Projekts taps ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfi nansējumu. 

Projekta ietvaros paredzēti šādi darbi: artēziskā 
urbuma rekonstrukcija; ūdensapgādes tīklu rekon-
strukcija; ūdensapgādes tīklu izbūve; kanalizācijas 
tīklu izbūve un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūve.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva 
dzeramā ūdens ieguve un piegāde lielai daļai Jaun-
klidža ciema iedzīvotāju – 84.3%, kā arī 84.3% 
ciemata iedzīvotāju tiks nodrošināts centralizētās 
notekūdeņu savākšanas pakalpojums un savākto 
notekūdeņu atbilstoša attīrīšana jaunizbūvētajās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Jaunbūvējamie un rekonstruējamie ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli atrodas gan VAS “Latvijas valsts 
ceļi” robežās, gan īpašniekiem piederošo zemju 
robežās. Tādēļ 10.jūlijā Jaunklidža “Saieta namā” 
tika rīkota sanāksme, kurā ūdenssaimniecības 
projektētāju fi rmas SIA “Belss” projektu vadītājs 
Lauris Bernāns iedzīvotājiem skaidroja, kā paredzēta 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pa valstij 
piederošajām zemēm, un kādi ir nosacījumi, lai varētu 
nodrošināt šo tīklu izbūvi īpašniekiem piederošajās 
zemēs. Iedzīvotāji projektētājam uzdeva sev intere-
sējošos jautājumus par tīklu un attīrīšanas iekārtu 
izbūvi un ar lielu interesi ieklausījās skaidrojumos. 
Visi bija ļoti ieinteresēti, lai jaunais ūdenssaimniecī-
bas projekts tiktu realizēts, jo Jaunklidža ciemā vēl 
joprojām nav izbūvēti kanalizācijas tīkli un notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes 
“Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivi-
tātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-
tība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000” ietvaros.     

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624
___________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007 
līdzfi nansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Iedzīvotāji iepazīstas 
ar Plāņu pagasta 
Jaunklidža ciema 

ūdenssaimniecības 
attīstības projektu

Jauni tautas tērpi ir katra dejotāja – pašdarbnieka 
sapnis. Tas šoreiz īstenosies Strenču novada jauniešu 
deju kolektīvam un vidējās paaudzes deju kopai 
“Tīne”. 2012.gada jūnijā izglītības un kultūras attīstības 
veicināšanas biedrība “Šūpolēs” no Lauku atbalsta dienesta 
saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju realizēt LEADER 
projektu “Latviešu tautas tērpu iegāde Strenču novada 
deju kolektīviem”. 

Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projekta iesniegumu konkursa Pasākumam Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē 
“Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādoša-
nai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmā vietējās attīstības 
stratēģijas 4. rīcībā – “Kultūras mantojuma saglabāšana 
un pilnveidošana” .

Lai sasniegtu vienu no projekta mērķiem: izveidot 
īpašo tautastērpu tieši Strenču novadam, ar Strenču novada 
vidusskolas skolēnu un skolotāju palīdzību tika izstrādāti 
80 tautastērpu rakstu paraudziņi, kurus apskatīja un 
izvērtēja 12.maijā Ģimenes dienas koncerta un 19.maijā 
Plostnieku svētku 352 apmeklētāji. Paraudziņš, kurš guva 
vislielāko atbalstu, arī tiks izmantots par pamatu jaunā 
tautastērpa izgatavošanai. 

Biedrības “Šūpolēs” vārdā Ralda Ziemule

Latviešu tautas tērpu iegāde 
Strenču novada deju kolektīviem

2012. gada aprīlī biedrība “Lauku partnerība Ziemeļ-
gauja” sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij” fondu izsludināja 2012. gada projektu 
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa galvenais 
mērķis bija veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves 
un vides kvalitātes uzlabošanā un tajā atbalstu varēja 
saņemt sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir 
svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Šūpolēs” 
pieteica projektu “Veidojam attīstošu vidi”, kura īste-
nošanas rezultātā sakoptu un padarītu skaistāku vidi 
Pulkveža Zemitāna ielas 5 un Strenču novada PII 
“Minkāns” teritorijā. 

20.maijā tika saņemta pozitīva atbilde par fi nansē-
juma piešķiršanu iesniegtā projekta realizēšanai. 

Ar 50% KNHM fonda līdzekļiem un 50% Strenču 
novada domes līdzfi nansējumu, garāžas siena, kas robežojas 
ar PII “Minkāns” rotaļlaukumu līdz 1. septembrim tiks 

noklāta ar cementšķiedras plāksnēm, lai nākotnē, turpinot 
darbus, sienu izveidotu par izglītojošu un estētisku vietu, 
kas bērnudārza audzēkņiem un pasākumu apmeklētājiem 
radītu patīkamas sajūtas un pasākumiem pozitīvu auru.   

Biedrība “Šūpolēs” 

Par vienu sakoptu stūrīti vairāk

Līgas Rābantes foto

gājienā. Esam pateicīgi domei arī par fi nansiālo atbalstu. 
Savukārt, “Mežābeles” dalībnieki ir pelnījuši lielo paldies 
par izturību svelmainajās festivāla dienās. Paldies kolek-
tīva senioriem par izturību, paldies jaunākajai paaudzei 
par iecietību! Paldies kolektīva vadītājām Artai Šomasei 
un Ullai Grīnbergai par ieguldīto darbu!

Par emocionālākajiem notikumiem kolektīva dalīb-
nieki atzina festivāla laikā apmeklēto vīru koncertu 
“Deviņvīruspēks” Rīgas Latviešu biedrības namā un sievu 
koncertu “Mēnesnīca” Latvijas Etnogrāfi skajā brīvdabas 
muzejā.

Pa ceļu ceļiem – lieliem un maziem, tāliem un tuviem, 
pa dziesmas un savas zemes mīlestības ceļu mēs sanākam 
kopā, lai vienotu savu un dziesmas spēka ceļu nākamajām 
paaudzēm. Patiesi ir  Latvijas Republikas kultūras 
ministres Žanetas Jaunzemes – Grendes teiktie vārdi: 
“Tradicionālā kultūra nav tikai tradīciju saglabāšana un 
nodošana nākamajām paaudzēm. Tas ir brīnišķīgs ikdienas 
dzīves bagātināšanas veids, kas katram ļauj justies pie-
derīgam savai tautai un zemei.”

Meklēsim ceļu pie savas tautas, sava novada tradīcijām 
un cienīsim tās!

Kopā ar “Mežābeli” festivāla Baltica 2012 
gaisotni baudīja Ginta Gailīte, 

Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
un kultūras darba organizatore 
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3. turpinājums
/Raksta tapšanā izmantoti ilggadīgās Strenču Tautas 
teātra režisores Hildas Ņikitinas atmiņu pieraksti/

1986. gadā teātris sāk darbu pie ļoti grūtas, 
pasaules teātrus pārstaigājušas L.Helmanes lugas 
“Meža noslēpums”, kas prasīja lielu slodzi aktieriem, 
jo tēli grūti un latviešiem tālā Amerika grūti izpro-
tama, taču aktieri cenšas un iemieso tēlos būtiski 
vajadzīgo. Redžīnas loma tiek uzticēta teātrī nesen 
ienākušajai aktrisei Baibai Leitei. Laba loma, Baiba 
daudz strādā un cenšas to izprast. Cītīgi strādā visi 
aktieri un rodas tiešām neaizmirstami tēli. Marks 
Habards – Gunārs Liepiņš, viņa dēli – Andris Liepiņš 
un Jurijs Grave, arī Hilda Ņikitina Lavīnijas lomā, 
Loreta – Irīna Borisova, Bērdija – Inguna Anspoka. 
Ar šo izrādi, viesojoties Siguldā, bez skatītāju 
aplausiem tiek saņems arī  toreizējās teātra kritiķes, 
tagad teātra zinātnieces Gunas Zeltiņas vērtējums, 
Kopā ar G.Zeltiņu ir viņas vecākā meita Agnese 
(toreiz 15 – 16 gadniece), viņas viedoklis pēc izrādes 
ir: “ Rīgas teātrus kādreiz garlaicīgi skatīties, bet šī 
izrāde patika!” Šī luga tiek izrādīta arī Valmieras 
teātrī, gūstot skatītāju atsaucību.

1987. gada 28. februārī, ļoti aukstā dienā – skate 
Limbažos.Kolektīvu “iegāž” elektriķis, jo neierodas, 
tas ļoti nāk par sliktu izrādes kvalitātei, aktieri 
nervozē, mūzika kavējas... Tā ir ikdiena pašdarbības 
teātrī, jo skaņu meistara un gaismotāja štati bieži 
mainās. Televīzijas režisore Marta Videniece teātra 
sniegumu vērtē atzinīgi – mērķtiecīga darbošanās, 
ja autore redzētu, būtu ļoti apmierināta. Atzinums 
skatē – dziļi psiholoģiski izstrādāta izrāde. Esam 
Latvijā pirmajā desmitniekā. Skatītāju bagātīgi 
apmeklētu izrādi (ap 600 skatītāju) spēlējam Rīgā, 
kultūras namā “Rītausma”. Saņemam atzinīgus 
vārdus, skatītāju vētrainus aplausus, divas reizes jā-
atver priekškars... Cik brīnišķīgi spēlēt, kad publika 
fl uīdi palīdz! Aktrise Mudīte Šneidere pēc izrādes 
noskatīšanās saka atzinīgus vārdus – profesionāli 
izstrādāta izrāde. Labi vārdi un atzinība ir ļoti 
vajadzīga, tas nenotiek bieži... tomēr pašdarbība! 
Vienreiz izdodas labāk, citreiz sliktāk un ne visiem 
ir patika un izturība tā strādāt ar lomu, kā aktieri 
strādāja “Meža noslēpumā”.Un arī talants ir vaja-
dzīgs! Šī izrāde noturas kolektīva repertuārā divus 
gadus un tiek nospēlētas ap 30 izrādes. Nākošā 
repertuārā seko Dudareva drāma “Slieksnis”. Aktieri 
cenšas izprast lomas, bet krieviskā mentalitāte ir 
sveša un īsti neizdodas, aktieri savas lomas neiemīl...
Ļoti labi spēlē Jānis Kalniņš, dabas dots talants. 
Tomēr pēc vienpadsmitās izrādes luga ir jāņoņem 
no repertuāra, arī skatītāju šai lugai maz. 1987. gadā 
dzejniekam Jānim Ziemeļniekam 90 gadi. Atceres 
mēnesī decembrī iestudējam viņa dzejas kompo-
zīciju “Pērles es atstāšu savas”. Emocionāli, labs 
skatuves noformējums. Strenču Tautas teātris tiek 
nosaukts Jāņa Ziemeļnieka vārdā. Dzejas lasījumā 
ļoti labi iejūtas Līga Gotovska, Jāņis Kalniņš, Baiba 
Leite, Dace Slesere, Dace Priedīte, Inese Smiļģe. 
Labs uzvedums un skatītājiem ļoti patika. Turpmāk 
katru gadu decembrī veidojām J.Ziemeļnieka dzejas 
uzvedumus.

1988. gadā brīnumjauks kopdarbs ar ilggadīgo 
scenogrāfu Laimoni Bubieru un komponistu 
A. Maskatu veidojas iestudējot L.Pura “Kaķīša 
dzirnavas” pēc K.Skalbes pasakas. Mūzika, ko 
A.Maskats speciāli uzrakstīja šai izrādei, bija tik 
iedarbīga, ka likās – tieši tā nospēlē pusi no izrādes 
devuma. Labas izrādes ar skatītāju pilnām zālēm 
izdodas nospēlēt Naukšēnos, Mazsalacā, Burtniekos. 
Īsti nepaveicās ar Jāņa Kalniņa iestudēto A. Sokolovas 
lugu “Cilvēki, zvēri un banāni” – aktieri neiemīlēja 
lomas un izrādi izspēlēja tikai kādas 5 reizes.

/4. turpinājums – augusta numurā/

STRENČU TEĀTRA 
VĒSTURES 
LAPPUSESŠogad, 11.jūlijā Strenču novada dome no Lauku atbalsta 

dienesta saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju realizēt 
LEADER projektu “Tautas interešu nama telpu izveide 
Strenču pilsētā”. 

Strenču pilsētā līdz šim nav bijis  tādu telpu, kurās 
varētu pulcēties vienlaikus dažāda vecuma, dažādu 
sociālo grupu un atšķirīgu interešu pārstāvji. Strenču 
novada pašvaldība 2011.gadā savā īpašumā ieguva namu 
Zemitāna ielā 5, kura 2. stāvā ir plašas telpas, kas patreiz 
netiek izmantotas. Saskaņā ar novada un pilsētas attīstības 
stratēģiju un izvirzītajiem uzdevumiem tās realizēšanai, 
kā arī izvērtējot esošo situāciju pilsētā un uzklausot  
iedzīvotāju vēlmes, radās priekšlikums minētās telpas 
atjaunot un pielāgot tās multifunkcionāla centra izveidei. 
Kopējā telpu kvadratūra 2. stāvā ir 313,3 m2. Lielāko 
telpu (96,0 m2) domāts pielāgot bibliotēkas lietotāju 
vajadzībām, nodrošināt modernus un ērtus bibliotēku 
pakalpojumus iedzīvotājiem uzlabojot interneta pieeju,  
paplašinot bibliotēkas telpu datoru izvietošanai. Paplaši-
not telpas, tiks nodrošināta bibliotēkas rīkoto pasākumu 
dažādība un kvalitāte, jaunu lasītāju piesaiste, bibliotēku 
iesaistīšana mūžizglītības pasākumos. Iepretim bibliotēkai 
iecerēta telpa, kurā varēs norisināties visdažādākās 
aktivitātes – izstādes, apmācību pasākumi, diskusiju un 
tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas. Ikdienā šī telpa  
pildīs arī klusās lasītavas funkciju. Otru lielāko telpu 
(84,4 m2) paredzēts pielāgot dažādu atraktīvu aktivitāšu 
veikšanai – galda spēles, novuss, biljards, u.c. Šī telpa būs 
viegli pielāgojama arī cita rakstura pasākumiem – fi lmu 
vakari, tematiski pasākumi, kas pulcētu lielāku interesentu 
skaitu. Vienlaicīgi būs paredzēta telpu transformācija, 
īsā laikā tās pārveidojot dažāda skaita cilvēku saietu 
organizēšanai. Paredzēta telpa arī pasākumu saimnieciskam 
nodrošinājumam – mikrovirtuvīte uzkodu, dzērienu, u.c. 
pagatavošanai un, protams, arī sanitārais mezgls. 

Būvniecības darbu iepirkuma rezultātā noskaidrots 
būvniecības darbus veicējs SIA ““Vidzemes energo-
celtnieks”.

Iveta Ence, 
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

Projekts tika iesniegts atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un 
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmā vietējās attīstības 
stratēģijas 1. rīcībā – “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem”.

Strenču pasta mājā Pulkveža Zemitāna 
ielā 5 gaidāmas pārvērtības

Reizi trijos gados mūsu valstī notiek Starptautiskais 
folkloras festivāls Baltica, kas noejot garu un bagātu 
ceļu arī kaimiņzemēs Lietuvā un Igaunijā, šogad piestāja 
Latvijā savā 25. jubilejas gadskārtā.

Festivāls kopā pulcēja 173 folkloras kopas un 
etnogrāfi skos ansambļus no Latvijas, tautas muzikantus 
un teicējas, lauku kapelas un deju kopas, stāstniekus un 
amatniekus. Latvijā ieradās viesi no ASV, Bulgārijas, 
Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Izraēlas, Lielbritānijas, 
Luksemburgas, Ukrainas un Zviedrijas. Dalībnieku vidū 
bija arī ārvalstu latviešu kolektīvi.

Festivāla gaisotni kopā ar citiem dalībniekiem 
baudīja Jērcēnu folkloras kopa “Mežābele”, piedaloties 
brīvdabas sarīkojumā Rīgas Puķu balle Botāniskajā dārzā, 
koncertējot Rīgas priekšpilsētās – Šmerlī pie TC Alfa un 
Imantā pie RIMI, kā arī koncertā “Krustcelēs” Turaidas 
muzejrezervāta Dziesmu dārzā un Siguldas novadā. Un, 
protams, neaizmirstamais un iespaidīgais festivāla gājiens 
no Vērmanes dārza gar Brīvības pieminekli pāri Akmens 
tiltam noslēdzoties uz AB dambja, kur notika Uguns zīmju 
rituāls.

Sajūtas un emocijas, baudot festivāla gaisotni, ir grūti 
izstāstāmas, tās var sajust tikai klātbūtnē esot. Patīkams 
pārsteigums folkloras kopas dalībniekiem bija Strenču 
novada domes priekšsēdētāja Jāņa Pētersona un Izglītības, 
kultūras un sporta speciālistes Lienes Krūmiņas ierašanās 
uz koncertu Botāniskajā dārzā un piedalīšanās festivāla 

“MEŽĀBELE” FESTIVĀLA BALTICA 2012 CEĻĀ

Mežābeles” jaunieši dejo “Ēveles piecpāru danci Gājienā kopā ar “Mežābeli” - novada vadība
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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

Upīte Milda  21.03.1924. – 06.06.2012.
Jundzis Leonards  22.05.1952. – 07.06.2012.
Kuzmina Raisa  16.10.1937. – 24.06.2012.
Vorosovs  Jurijs  24.07. 1965. – 23.06.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

jūnija mēnesī 
reģistrēti mūžībā aizgājušie

Strenču novada Sociālais dienests turpina sociālo 
kampaņu, atbalstot sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bēr-
niem, nododot jaunās Elektrības dāvinājuma kartes, kas 
ļaus klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53,70 LVL 
apmērā. Akcija turpināsies līdz 2013. gada 31.martam.

Elektrības norēķinu kartes var saņemt iedzīvotāji - 
sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, 
 kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);

2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem  

 bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa  

 kompensāciju 2400 kWh patēriņam).

Dokumenti, kas klientam ir jāiesniedz/jāuzrāda 
Sociālajā dienestā, lai saņemtu Elektrības norēķinu 
karti:

• Personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja 
apliecība);

•  Elektroenerģijas piegādes līguma numurs;
• Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā dienestā 

ir jāuzrāda izziņa par piešķirtā “Trūcīgā” statusu un 
nepilngadīgo bērnu (līdz 18. gadu vecumam) dzimšanas 
apliecības.

• Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papildus 
jāuzrāda dokuments- apliecība, kas apliecinātu bērnam 
piešķirto invaliditāti;

• Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā 
esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments –
Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu 
Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu dzim-
šanas apliecības.

• Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda 
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.

Kartes var saņemt pie Strenču novada Sociālā 
dienesta vadītājas Valkas ielā 16, Strenčos, 5.kabinetā.

 Dāvinājuma akcijas ietvaros 1 mājsaimniecība/
ģimene karti var saņemt 1 reizi (piem. uz privātper-
sonas līgumu var būt attiecināta 1 karte). Trūcīgās 
ģimenes ar bērniem, kuras iepriekšējās akcijas ietvaros 
ir saņēmušas jau 2 Norēķinu kartes (500 kWh), šīs 
akcijas ietvaros karti vairs NEVAR saņemt.

Elektrības norēķinu kartes ir paredzētas tikai 
elektroenerģijas rēķinu apmaksai. Uz AS “Sadales tīkls” 
pakalpojuma rēķiniem Elektrības norēķinu kartes netiek 
attiecinātas.

Kartes tiek izsniegtas Sociālajiem dienestiem sociāli 
mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem atbalstam. Tās nav 
paredzētas tirdzniecībai. Izsniedzot karti, tā tiek piesaistīta 
konkrētai personai un cita persona ar to norēķināties 
nevarēs. Iegādājoties šādu karti no kāda, jūs riskējat 
iegādāties viltojumu vai jau izmantotu elektrības norēķinu 
karti, kuru jūs vairs nevarēsiet izmantot.

Sociālais dienests informē par 
Elektrības norēķinu karšu  dāvinājumu

BIBLIOTĒKAS 
APMEKLĒTĀJU 

IEVĒRĪBAI
Sakarā ar bibliotekāres atvaļinājumu

no 02.07.12 – 29.07.12
Strenču pilsētas bibliotēka būs atvērta

otrdienās un piektdienās
9.00 – 15.00

DZĪVES CENTRS
29.jūnijā Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā 

notika vēl nebijis pasākums: dokumentālās filmas  
“Dzīves centrs” pirmizrāde.

Filma radīta pašvaldību publisko bibliotēku 
attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros, kuru 
līdzfinansē Latvijas valsts un Bila un Melindas 
Geitsu fonds un īsteno valsts aģentūra “Kultūras 
informācijas sistēmas”. 

17. un 25.maijā Jaunklidzī filmēšanu veica 
producentu grupas HansaMedia pārstāvji režisores 
Maijas Birznieces vadībā. Scenāriste un žurnāliste 
Krista Vāvere, operators Mārtiņš Sudrabs, asistents 
Jānis Indriks. 

Filmas pamatā ir veiksmes stāsts, stāsts par 
bibliotēku, stāsts par bibliotēkas daudzveidīgo 
piedāvājumu. Konkrētajā gadījumā par Jaunklidža 
bibliotēku – saieta namu, par tā nozīmi vietējās 
sabiedrības dzīvē. 

Jo arī dati no “Trešā tēva dēla” veiktā pētījuma 
“Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: teh-
noloģijas, pakalpojumi un ietekme uz sabiedrību” 
liecina par to, ka bibliotēkas jau tagad ir kļuvušas 
par vietējās sabiedrības kodolu.

Filmas prezentāciju sagatavoja un vadīja valsts 
aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” komu-
nikāciju speciāliste Sandra Vīgante. Lai cilvēkiem 
būtu vēl skaidrāka nojausma par “Trešā tēva dēla” 
darbību, aģentūras darbinieces bija sagatavojušas 
jautājumus viktorīnai, uz kuriem atbildot varēja tikt 
pie balvām. 

Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja 
piedalīties folkloras kopas “Mežābele” dalībnieču 
vadītajā rituālā, kad ar pozitīvu domu spēku un 
uguns enerģiju tika “iedzīvināta” ugunskura vieta pie 
saieta nama.  

Vakara turpinājumā sadarbībā ar “Platforma 
Filma” un Nacionālo Kino centru bija iespēja brīvā 
dabā pie bibliotēkas noskatīties Jāņa Streiča filmu 
“Rūdolfa mantojums”, kurā prieki ar bēdām vijas un 
mīlestība vairo dzīvotgribu.

Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem no 
novada, gan viesiem no Rīgas bija dots sajust to 
vienreizējo un pozitīvo, varbūt pat maģisko atmos-
fēru, kas valdīja vakarā pie Jaunklidža bibliotēkas –
saieta nama... spoža mēnesnīca, laternu gaisma, 
degošs ugunskurs, svecīšu liesmiņas uz vecajām 
biedrības nama drupām un latviešu filmas skatīšanās 
brīvā dabā.

Paldies visiem, kas atnāca uz šo pasākumu!
Paldies visiem novada domes speciālistiem un 

darbiniekiem, kolēģēm par sadarbību pasākuma 
organizēšanā!

Paldies par sadarbību, uzticēšanos un novērtējumu 
publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva 
dēls” speciālistiem!

Jaunklidža bibliotēkā ikvienam interesentam 
tiek piedāvāta iespēja noskatīties dokumentālo filmu 
“Dzīves centrs” DVD formātā.

Jaunklidža bibliotēkas – saieta nama vadītāja 
Līga Rābante

KAPU SVĒTKI
Ēveles kapos – 29. jūlijā plkst. 11.00

Strenču kapos – 5. augustā plkst. 15.00

INFORMĀCIJA PAR 
ATVAĻINĀJUMIEM

Domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons  
atvaļinājumā no 02.07.2012. līdz 29.07.2012. 

un no 06.08.2012. līdz 19.08.2012.  
Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā 

pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietnieks 
Guntis Jukāms.

* * * * *
Strenču novada Sociālā dienesta vadītāja 

Agnese Valdēna no 05.07.2012. – 29.07.2012. 
būs atvaļinājumā.

Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītāja, 
atvaļinājuma laikā būs sociālā darbiniece 

Iveta Holcmane, kura apmeklētājus pieņems 
Valkas ielā 16, Strenčos, Strenču novadā:
12.; 19.; 26.jūlijā no plkst. 13:00 – 16:30

* * * * *
Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja- kasiere- 
lietvede GUNITA KAINAIZE atvaļinājumā 

būs no 16.jūlija līdz 5. augustam.
Apmeklētājus pieņems Daina Rezgale. 

Plāņu pagasta bibliotekāre atvaļinājumā no
20.augusta līdz 16.septembrim

Bibliotēka strādās ceturtdienās – 23.; 30. augustā un 
6.;13. septembrī no 9.00 – 13.00

Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs
no 6. augusta – 31.augustam apmeklētājus apkalpos

Pirmdien  11:00 – 16:00
Otrdien      9:00 – 13:00
Trešdien     9:00 – 12:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00
Piektdien   9:00 – 13:00

INFORMĀCIJAI
Strenču  politiski  represēto  biedrība  organizē 
braucienus:

•  Uz represēto salidojumu Ikšķilē 18. augustā
•  Uz labdarības koncertu Likteņdārzā 24. augustā

Lūgums pieteikties Strenču bibliotēkā pie Antras, 
lai vienotos par transportu.

Sīkāka informācija pie 
biedrības vadītājas 
Dzintras Lezdiņas, 

tālr. 29361073

10. augustā plkst. 18.00
Pasākums Strenču novada senioriem
“KĀ TANĪ SENĀ DZIESMĀ...”

Pankūku balle Strenču birzītē
Muzicēs grupa AA.

Uz pasākumu kursēs autobuss.
Par dalību pasākumā lūdzam pieteikties
pa tālruņiem 64715630 vai 64715659

līdz 5. augustam.

OPTIKA STARS piedāvā – REDZES PĀRBAUDI
07.08.2012. no plkst. 9.00 – 17.00
 STRENČU KULTŪRAS NAMĀ

OPTISKĀS BRILLES PĒC PASŪTĪJUMA
Redzes pārbaude 4,00 + 1,00 Ls.

Pieteikties uz redzes pārbaudi tālr. 29576954 /Mairis/ 


