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LIELA BIJA LIELA DIENA
“Liela bija Liela diena” – tā skan
tautasdziesmā. Un rodas jautājums
“Kāpēc kāda diena vispār skaitās
Liela? Kas tai tāds īpašs?” Cita daina
paskaidro: “Agri lēca saulīte Lieldienas rītā.” Vēl cita saka: “Liela diena
šūp’li kāra.”
Kāpēc jākar šūpoles? Kāpēc jākrāso olas? Kāpēc Lielās dienas rītā
jāmazgā mute? Kāpēc Lieldienā jājož
platu jostu? Kāpēc māršiņas villainei
sarkanas bārkstis? Kāpēc balto olu
appušķo ar sarkanu dzīparu? Kāpēc
olas ēd Lieldienā, bet sieru – Jāņos?
Kāpēc? Lai atrastu atbildes uz šiem
un vēl daudziem citiem jautājumiem,
Strenču novada Kultūras centra darbinieki kopā ar folkloras kopu “Mežābele” aicina interesentus piedalīties
Lielās dienas izzināšanā.
LIELA BIJA LIELA DIENA - 21. MARTĀ
Plkst. 10:00 pie Sedas pilsētas pārvaldes
Plkst. 11:30 pie Strenču novada kultūras centra
Plkst. 13:00 pie Jaunklidža saieta nama
Plkst. 14:30 pie Plāņu tautas nama
Plkst. 17:00 pie Jērcēnmuižas

Aicinām 21. martā būt klāt šajās vietās, kopā izzināt
Lielās dienas tradīcijas, piedalīties rituālos un ar tīru muti,
gaišām acīm un tīrām domām uzsākt jauno – pavasara
cēlienu!

Pretī plaukšanas brīnumam
tiecas katrs pumpurs…
Kā atcerēdamies puteņu dienas,
balti uzzied sniegpulksteņi,
baltie vizbuļi noklāj mežu nogāzes, balti
uzsmaržo ievas un baltas pārslas birdina ķirši.
Pavasara mainīgo raksturu visredzamāk iezīmē
zaļums. Tas staro un zvīļo, tas atkal un atkal mūs
pārsteidz, aizvien citādā izskatā iznākdams uz
dabas lielās skatuves, saules prožektora apmirdzēts.
Aizvien citādāks – ar bērzu un sērmūkšu noslieci
uz zilganzaļo, ar ozola lapiņu kuslo gaišdzeltenuma
nokrāsu. Mežu tālumi pie apvāršņa aizvijas kā čaklu
roku austas dažādi zaļas prievītes...
/L.Brīdaka/

SVEICAM LIELAJĀ
JUBILEJĀ!

LATVIEŠU GADSKĀRTAS
novākts, bet arī izkults un ziemai durvis vaļā, bet ļaudīm
laiks maskoties un apciemot tuvus un tālus kaimiņus kā
lāčiem, dzērvēm, zirgiem vai salmu kūļiem. Pa vidu starp
Miķeļiem un Mārtiņiem ir klusais veļu laiks, kad sētās
ciemojas senču gari, lai pārraudzītu un svētītu, mielotos un
atkal dotos projām. Gada laikā ir vēl daudz citu iezīmīgu
laika dienu un svinību, bet tās šoreiz neaplūkosim.

PAR LIELO DIENU

Gadu gredzeni kārtojas mūžos, mūži savijas ar likteņiem
un to daudzbalsībā var sajust tautas gaitu pretim mūžībai.
Tradicionālais latviešu pasaules redzējums ir veidojies
dialogā ar dabu, Dievu (dievībām), līdzcilvēkiem. Dialogs
ir nepieciešams tāpēc, lai saskaņotos, bet saskanīga dzīvošana ir viena no mūsu senču būtiskajām gudrībām – būt
saskaņā ar dabu, Dievu, līdzcilvēkiem un sevi pašu. Par
laiku un laika skaitīšanu. Zemei viena gada laikā apritot ap
Sauli, ir četri zīmīgi punkti, kas saistīti ar dienas un nakts
garuma izmaiņām. Tie ir iezīmīgi ar zināmu lauku darbu
uzsākšanu vai pabeigšanu.
- Ziemā, kad diena visīsākā un nakts visgarākā – latvieši
svin ZIEMAS SVĒTKUS. Kristīgajā tradīcijā tā ir Dieva
dēla piedzimšana, bet tradicionālajā latviešu kultūrā tā
ir Saulesmeitas atdzimšana. Saule deva savu meitu, No
veļiem šai zemē.
- Vasarā, kad diena visgarākā un nakts visīsākā, latvieši
to pavada nomodā, kurinot uguni un līgojot, jo tad un tā ir
jāsvin JĀŅI.
- Pavasarī, kad diena un nakts ir tikko bijušas vienā
garumā un diena kļuvusi par mirkli garāka kā nakts – latvieši svin LIELO DIENU šūpojoties, krāsojot olas un ejot
satikt sauli lēkta brīdī.
- Rudenī, kad nakts un diena līdzsvarā, ir klāt MIĶEĻI.
Miķeļus svin tad, kad novākts viss dārzos un laukos izaugušais un pienācis tirgū braukšanas laiks. Sešas nedēļas
pēc Miķeļiem svin Mārtiņus. Tas ir laiks, kad ir ne vien

Lielā diena, Lieldiena, Lieldienas – tie visi ir apzīmējumi, kas dainās lietoti pavasara saulgriežu svētku apzīmēšanai. Saskaņā ar tautas tradīcijām Lielā diena ir klāt tad,
kad pirmo reizi šajā gadā diena ir kļuvusi garāka par nakti.
Lieldienu svinēšanā svarīga vieta ir saullēkta sagaidīšanai
tieši saulgriežu rītā. Tas, savukārt, nevar notikt bez mutes
mazgāšanas pret rītiem tekošā strautā vai avotā. Līvu ciemos
šis rīts aizsākas ar putnu saukšanu un modināšanu. Tas ir
pavasara laiks, kad zemniekam jau darbs dzen darbu un ir
jāiespēj tikt līdzi dabas straujajai atmodai un darba ritmam.
Viens no svarīgiem Lieldienu rituāliem ir šūpoļu kāršana
un šūpošanās, bet Lieldienās šūpojoties šūpoles nedrīkst
apturēt, tām jāapstājas pašām, tikai tad tā rāmi šūpodamies
un veldrē nesakrizdams noziedēs linu lauks. Pēc seniem
priekšstatiem šūpošanās ir saistīta ar auglību, tas jādara,
lai labi padotos lopi, lini, kā arī, lai pasargātu sevi no odu
un dunduru dzēlieniem. Gadsimtu gaitā mijiedarbojoties
ar kristīgajām tradīcijām, notikusi Lielās dienas ieražu
izkārtošanās ilgākā laika posmā. Piemēram, pēršana ar
pūpoliem vai plaucētiem bērza žagariem pūpoldienas rītā,
skaitot: “Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, veselība iekšā,
slimība ārā!” vai citu līdzīgu skaitāmo, saistās ar seniem
priekšstatiem par dzīvības rīksti un tas auglību veicinošo
spēku. Olas izsenis dažādām tautām ir bijis dzīvības simbols
un arī latviešu pavasara saulgriežu tradīcijās tām ierādīta
īpaša vieta. Lieldienas gaidot, olas tiek krāsotas sīpolu
mizās, rudzu zelmenī, kumelītēs vai siena smalkumos. Olas
dāvina par šūpošanu, ar olām kaulējas – sitas Lieldienu
rītā. Ticējumi vēsta, ka tas, kura olas čaumala ir stiprāka,
ilgāk dzīvos. Olas ripina un lielā daudzumā arī ēd, jo līdzās
apaļiem plāceņiem, diedzētiem graudiem, tās ir galvenais
Lieldienu ēdiens.
Māra Mellēna

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
7. martā savu 91. dzimšanas dienu svinēja Sedas
iedzīvotāja Ņineļa Kutiščeva (Hošč). Savus pirmos
dzīves soļus Ņineļa iesāka Maskavā. Pabeidza vidusskolu, tad sākās Otrais pasaules karš. Četrus smagus
gadus viņa nostrādāja militārajā rūpnīcā. 1945.gadā
iestājās Maskavas kūdras tehnikumā. 1947. gadā pēc
nosūtījuma kopā ar vīru dodas strādāt uz Sjosovu,
Novgorodas apgabalā, kur nostrādā 8 gadus.
Un atkal dzīvē nākas piedzīvot pārmaiņas. 1956.
gadā viņu nosūta strādāt uz Sedu. Desmit gadus jubilāre nostrādā Sedas kūdras rūpnīcas ražošanas nodaļā,
trīspadsmit gadus par arodbiedrības priekšsēdētāju un
astoņus gadus ražošanas cehā. No 1987.gada atrodas
nopelnītā pensijā.
Novēlam jubilārei Acīs – prieku,
Lūpās – smaidu,
Sirdī – vienmēr sauli!
Pie jubilāres viesojās Sedas pilsētas bibliotēkas
vadītāja Nadežda Rudzīte
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STRENČU NOVADA
DOMES ZIŅAS

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS

ATMIŅAS PAR DĀVI SPUNDI UN NE TIKAI...

Strenču novada domes sēdē 18. februārī izskatīti 19
jautājumi. Svarīgākie no tiem:
1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5/2015 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem
Strenču novadā”.
2. Nolēma atbalstīt Strenču novada vidusskolas
10.klases atvēršanu, ja skolēnu skaits klasē nav mazāks par 9 un paredzēt 2015.gada budžetā papildus
finanšu līdzekļus EUR 6230 apmērā Strenču novada
vidusskolas 10.klases atvēršanai 2015./2016.m.g.,
ja klasē būs mazāk par 14 skolēniem.
3. Apstiprināja no 2015.gada 2.janvāra viena audzēkņa mācību izmaksas mēnesī pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem Strenču novada vispārējās izglītības
iestādēs:
• Strenču novada vidusskola EUR 72.03.
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Minkāns” EUR 114.01.
4. Noteica ar 2015.gada 1.martu maksu par Sedas veco
ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas
centrā sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem
EUR 437.10 personai mēnesī.
5. Noteica izcenojumu par trenažieru zāles apmeklējumu Strenčos un Sedā:
• izglītības iestādes audzēkņiem un personālam 1
reize – EUR 0.25 (bez PVN);
• audzēkņiem un personālam abonements 1 mēnesim
– EUR 3.72 (bez PVN);
• citām fiziskām un juridiskām personām 1 reize –
EUR 0.58 (bez PVN);
• fiziskām un juridiskām personām abonements 1
mēnesim – EUR 6.20 (bez PVN)
Noteica telpu nomas maksu naktsmītnēm (par vienu
personu diennaktī) Strenčos, atkarībā no grupas
lieluma:
personu skaits grupā		
maksa (bez PVN)
• līdz 10			
EUR 4.96
• 10 – 19			
EUR 3.55
• 20 – 39			
EUR 3.39
• 40 – 59			
EUR 3.26
• 60 – 79			
EUR 3.18
• 80 un vairāk		
EUR 3.06
Noteica maksu par gultas veļas īri (nomājot telpas)
1 personai, neatkarīgi no personu skaita grupā EUR
1,24 (bez PVN).
6. Nolēma apstiprināt Strenču novada vietējā
ģeodēziskā tīkla (VĢT) apsekošanas pārskatu. Veikt
pakāpenisku vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu
un ģeodēzisko datu atjaunošanu kārtējo mērniecības
darbu ar būvniecību saistīto projektu ietvaros.
Izstrādāt vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas
apraksta dokumentāciju. Paredzēt 2016. gada
budžetā finansējumu līdz EUR 4000.00 (bez PVN)
pilnveidošanas apraksta dokumentācijas izstrādei.

JAUNIE
MATEMĀTIĶI
Turpinās mācību priekšmetu olimpiādes un
augstākie panākumi dažāda līmeņa olimpiādēs šoreiz
jaunajiem matemātiķiem. Valkas un Strenču starpnovadu matemātikas olimpiādē februārī piedalījās 3
mūsu skolas skolēni. Nepārspēts rezultāts 6.klases
skolēnam Martam Bičevskim, kurš atkārtoti ieguva
augsto 1.vietu. Skolotāja Gunta Jansone. Marts
kopā ar skolotāju turpina gatavoties valsts atklātajai
matemātikas olimpiādei, kura norisināsies 26.aprīlī
Rīgā. Pagājušajā gadā Marts bija valsts matemātikas
olimpiādes uzvarētājs.
7.martā Cēsīs norisinājās noslēguma kārta “Hei,
matemātiķi” Vidzemes reģiona konkursam. Mūsu
skolu pārstāvēja 3.klases skolēns Druvis Bičevskis
un 4.klases skolēns Roberts Riņķis. Abi puiši katrs
savā klašu grupās, kurās startēja 28 un 32 konkurenti,
palika nepārspēti un ieguva augstās 1.vietas. Ar abiem
puišiem papildus skolas “Matemātiķu skolā” strādā
skolotāja Gunta Jansone.

/turpinājums/
Kad vajadzēja braukt uz Rīgu, lai uzzinātu foto jaunumus
vai iegādātos foto plates, meistars Spunde “uzcirtās” kā īsts
frants: jauns, dārgs uzvalks ar vesti, kuras kabatiņā pulkstenis
ar greznu ķēdi, kājās spīdīgi zābaki, kā nolakoti, zābakiem
noteikti bija jāčīkst. Parasti atgriezās priecīgs, jo vienmēr bija
kādi jaunumi.
Ceļot māju, Spunde bija pārstrādājies un slimības lika
sevi manīt. Viņš pārdzīvoja arī savu mazo augumu (ap
1,5 m), bet viņam patika “tumīgas”, lielas blondīnes. Bez
fotografēšanas un vēstures viņam patika skaistas sievietes
un “dzeltenā” krāsa.
Savā mājā D.Spunde bija prasmīgs saimnieks. Pirmajiem īrniekiem (manam tēvam un sedliniekam Kalniņam)
iedalīja labāku vietu pagrabā un auglīgāku zemes gabaliņu
mazdārziņam. Pats sev dārzā iestādīja ābeles, jāņogulājus,
avenes. Ārpus sētas katrai ģimenei tika ierādīts gabals
kartupeļu audzēšanai. Reiz viņam dārzā bija izaudzis
kartupelis pīlēna formā, kuru Spunde nofotografēja un attēlu
aizsūtīja kādam žurnālam.
Darbnīcā viņš centās arvien ieviest dažādus jauninājumus, piemēram, vecos prospektus, kurus izmantoja fonam,
nomainīja pret jauniem. Tos vecajiem virsū uzgleznoja
Ed. Brencēns (“Mērnieku laiku” ilustrators). Uz viena bija
ziemas skats – apsniguši koki. Uz otra Gauja un krastā 3
egles, viena aizlauzta un ielīkusi ūdenī (abi prospekti
tagad Rīgā Foto muzejā).
Kad 1933. g. mans tēvs K.Krauklis atpirka no meistara
fotodarbnīcu ar visu milzīgo aparātu un 2 dažādiem
objektīviem, Spunde turpināja fotografēt dažādus dabas
skatus tuvākā un tālākā apkārtnē. Tā kā viņam patika staigāt
pa mežu, reiz bija ieraudzījis kokā melnā stārķa ligzdu.
Uzrāpies blakus kokā un gaidījis līdz ierodas visa stārķu
ģimene. Gaidījis, gaidījis, bet stārķi nav atlidojuši, beidzot
pats nokritis no koka un smagi sasities.. Taču stārķu foto
ļoti, ļoti gribējis iegūt, tāpēc sūtījis manu tēvu – jaunāku un
veiklāku, lai tup kokā un gaida. Pēc vairāku stundu gaidīšanas
stārķu ģimene beidzot saradusies. Rāpjoties zemē no koka,
arī tēvs sasities, bet bijis priecīgs, ka objektīvs vesels un
bilde būs. “Melno stārķu ligzda” tika iespiesta “Ilustrētajā
žurnālā” un izplatījās pa Latviju arī kā pastkarte.
Jaunais fotodarbnīcas īpašnieks K. Krauklis vairāk
fotografēja tuvējās apkārtnes jaunkundzes, visbiežāk skaisto
trikātieti šuvēju Elzu Tupmaci (vēlāk fotogrāfe Elza Kraukle)
un viņas draudzenes. Abiem sastrādājoties, gadījās arī
dažādi kuriozi. D.Spunde, būdams piesardzīgs cilvēks, vienmēr brīdinājis jauno fotogrāfu savlaicīgi aizslēgt durvis,
lai neielaužas zagļi. Reiz kārtīgi nobrīdinājis manu tēvu,
pārbaudījis, vai visas durvis tiešām aizslēgtas, piestiprinājis
pie muguras milzīgo, smago kasti (paštaisītu), kas domāta
fotoaparāta un plašu vešanai, vakarā sēdies velosipēdam
mugurā un uz laukiem prom – fotografēt kāzas. Tēvs, aizslēdzis pēdējās durvis, visu pārbaudījis, devies gulēt. Naktī
dzird: pie āra durvīm viens briesmīgi dauzās un kliedz:
“Laid iekšā, laid iekšā!” Izrādās – meistars aizmirsis ielikt
kastē fotoaparātu… apprecas ar Elzu Tupmaci, kas sāk nedaudz piepalīdzēt vīram – retušē negatīvus. Viņas iespaidā
fotogrāfs Krauklis darbnīcai nopērk baltas koka mēbeles:
solu ar atzveltni, augstu krēslu un 2 platus krēslus.
1939. gada rudenī Rīgā Amatniecības kamerā K.Krauklis
nokārto meistara eksāmenus un iegūst atļauju Nr. 1663 “pieņemt un apmācīt savā uzņēmumā mācekļus fotogrāfa amatā.”
Elza Kraukle nokārto Valkas Amatu papildskolas
“amatnieku vispārīgo zināšanu kursus” (apliec. Nr. 27) un
var oficiāli palīdzēt vīram darbā. Darba ir daudz: pietiek gan
Spundem, gan abiem Kraukļiem. 1939. gads ir bagāts ar

iesvētībām. Darbnīcā tiek iekārtota otra vitrīna, kur ievieto
palielinātus iesvētību foto. Tiek iesvētīts arī D.Spundes
īrnieku Sproģu ģimenes dēls Edgars. Mājā notiek lielas
viesības. Gan Spundem gan Kraukļiem darba pa pilnam.
Spunde ieviesa arī tradīciju visiem mājniekiem kopīgi svinēt
Jāņus, protams, neizpalika kopbilde.
1941. gads foto mājā atnāca ar kāzām un karu… Tieši
Jāņos laulājās pavecās Šporenītes dēls Emīls. Līgavas kleita
un plīvurs bija tik skaisti, ka jaunlaulātos fotografēja vairākas
reizes, lai labāk izceltos tērps. Bet dienu pēc kāzām kuģa
“Viesturs” stūrmanis Emīls Špore tika mobilizēts un pie
Igaunijas krastiem kuģis ar visu apkalpi, diemžēl, gāja bojā.
Ir sācies karš, kas ienes izmaiņas arī fotogrāfu dzīvē. 1941.
g. 8. augustā tiek apcietināti vairāki strencēnieši, tai skaitā
mans tēvs K.Krauklis (1940. g. viņš bija Izpildkomitejā
tehniskais sekretārs, bet nevienā partijā nekad nav bijis).
Daudzus no viņiem pēc vāciešu pavēles šucmaņi (17.,
18. g. veci puiši) nošauj. Elza Kraukle cīnās par savu vīru,
viņa uzzina, ka jāsavāc 3 (tikai) paraksti, kas apliecinātu
apcietinātā lojalitāti jaunajai varai. Pirmais parakstās Dāvis
Spunde, tad kaimiņš Vilis Plīkšis (3 bērnu tēvs). Visi citi,
pie kuriem Elza vērša pēc palīdzības, atsaka, daži gluži
vienkārši baidās. Tad Spunde iesaka griezties pie kāda
amatnieka, kas parasti tiekoties skūpstījis Elzai roku. Arī šis
vīrs ne tikai atsaka, bet vēl piebilst: “Lai tas “komunists”
cietumā sapūst!” Tad Spunde atceras, ka Jērcēnos dzīvo
vidēji turīgs saimnieks Ribelis, pie kura radiem Konrāds
1. pasaules kara gados strādājis Rīgā dārzniecībā. Ribelis,
daudz nedomādams, parakstījis apžēlošanas lūgumu. Taču
ar to bijis par maz, lai manu tēvu atbrīvotu, vajadzīgs vēl
“kukulis”, to palīdzējusi sagādāt māsa Alīda Eglīte. Pēc 8
mēnešiem manu tēvu atbrīvoja, bet drošības dēļ fotografēja
tikai Elza Kraukle, vīrs kopēja bildes. Vācieši fotografējās
diezgan daudz, īpaši zaldāti, kas stāstīja, ka mājās viņiem
palikušas sievas ar vairākiem bērniem un visiem jāsūta
bildes. D. Spunde kara gados savā dzīvoklī iekārto foto
darbnīcu, jo darba tiešām daudz.
1944. g. augusta beigās, vācu armijai atkāpjoties, arī
no Strenčiem, šucmaņi nodedzina visas mājas Meža un
Zemitāna ielās.
Bombardēšanas laikā visi foto mājas iedzīvotāji slēpjas
Spundes uzceltajā pamatīgajā pagrabā, bet, kad fronte ir
pavisam tuvu, dažas dienas pavada mežā. Spunde pats pāris
dienas uzturas savās lauku mājās Plāņu pagasta “Alksnīšos”.
Tiklīdz atgriezies Strenčos, viņš steidz fotografēt nodedzināto pilsētu. Uz kāda foto ir tikai skursteņi, nevar pat pateikt, kas tā par ielu. Viņš fotografē arī drupu novākšanu,
kurā piedalījāmies arī mēs, skolēni. Neviens Spundem nelika
fotografēt kara atstātās šausmas, visos laikos viņa iemīļotais
teiciens bija: ”Lai paliek vēsturei…”
Berlīne vēl nebija ieņemta, kad pie mana tēva fotodarbnīcā ieradās 2 krievu virsnieki un parādīja apliecību, ka
viņiem jāpārbauda visi kara laika negatīvi, jo esot jāmeklē
kāds savējais, kas iefiltrējies Abvēra skolas nometnē
Psihiatriskās slimnīcas teritorijā. Šajā nometnē spiegošanā
tika apmācīti ģenerāļa Vlasova karavīri, kas padevās
gūstā. Tēvs uzvedis abus virsniekus bēniņos, kur atsevišķi
glabājušies kara laika negatīvi. Tā kā to bijis daudz un
virsnieki steigušies, līdzi paņēmuši visus. Ap to pašu laiku
vairākkārt nāca fotografēties kāds tumšmatis tankists,
kuram katru reizi bijusi kāda jauna medaļa vai ordenis. Tā
kā viņa foto vēl daudzus gadus pēc kara bija skatlogā, Sedas
skolēni viņu sameklējuši Uzbekijā, kur brašais tankists
bijis kolhoza priekšsēdētājs.
Gunta Kraukle
/turpinājums nākošajā numurā/
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PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJIEM
DARBIEM ELEKTRISKO TĪKLU GAISVADU LĪNIJAS
JOSLĀ STRENČU ESTRĀDES TERITORIJĀ
Strenču novada dome atkārtoti pauž savu nostāju par
AS Latvenergo plānotajiem darbiem Strenču estrādes
teritorijā – nepiekrītam koku nociršanai šajā iedzīvotājiem
tik nozīmīgajā atpūtas teritorijā. Lai iedzīvotāji izprastu
jautājuma risināšanas būtību, skaidrojam šādu gadījumu
risināšanas procedūru un iedzīvotāju līdzdarbošanās iespējas tajā.
Koki atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā Aizsargājamo
ainavu apvidū “Ziemeļgauja” un ārpus meža zemes. Visas
atļautās saimnieciskās darbības šajā teritorijā regulē MK
noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”. Teritorijā ir noteiktas divas aizsargjoslas – virszemes ūdensobjektu aizsargjosla, kas teritorijas plānojumā
ir iezīmēta visā applūstošās teritorijas platumā un aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem. Aizsargjoslu pārklāšanās
gadījumā, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās saskaņojama
ar Strenču novada domi.
Strenču novada domes priekšsēdētājs J. Pētersons
skaidro, ka ievērojot MK noteikumus Nr. 309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” vietējā pašvaldība izvērtēs
koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, vērsīsies
pie Dabas aizsardzības pārvaldes, lai saņemtu rakstveida
atzinumu. Ņemot vērā, ka šis ir sabiedrībai svarīgs un

publiski pieejams objekts, tad pirms lēmuma pieņemšanas
pašvaldība rīkos publisko apspriešanu. Balstoties uz Dabas
aizsardzības pārvaldes atzinuma un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, izvērtējot situāciju, dome pieņems lēmumu
par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu koku ciršanai ārpus
meža zemes.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto – Baiba Leite

AICINA UZ VESELĪBAS IZSTĀDI
“JAUNS SĀKUMS”
Aicinām Strenču pilsētas un novada iedzīvotājus 12.
aprīlī apmeklēt veselības izstādi “JAUNS SĀKUMS”,
kuras nolūks ir veicināt veselīgu dzīves veidu un sniegt
praktiskus padomus iedzīvotājiem, lai mazāk būtu jāslimo,
lai cilvēks justos priecīgs, dzīvotu ilgāk un iegūtu jaunas
veselībai un labsajūtai noderīgas atziņas.
Izstādē soli pa solim pie astoņiem stendiem būs iespējams
iepazīties ar informāciju – ko cilvēks pats spēj darīt savas
veselības labā, lai iztiktu bez medikamentiem un slimnīcas.
Apmeklējot izstādi, varēsiet pārbaudīt asinsspiedienu,
plaušu tilpumu, sirdsdarbību, noteikt holesterīna un cukura
līmeni asinīs, noteikt tauku procentu ķermenī, saņemt plecu
joslas antistresa masāžu, pārbaudīt bioloģisko vecumu.
Lūgums – tiem, kas vēlēsies noteikt cukura līmeni asinīs,
vismaz divas stundas pirms analīzes nodošanas neēst.
Būs iespējams aprunāties ar profesionāliem ārstiem, kas
sniegs jums vērtīgus padomus.
Izstādes darba laiks:
12. aprīlī no plkst. 11.00 – plkst. 15 .00.
Strenču pilsētas bibliotēkas zālē
Ieeja brīva.
Tālrunis informācijai: 29145428

Izstādi rīko Valmieras Veselības klubiņš “Jauns sākums”
sadarbībā ar Latvijas Veselības Misiju, Strenču pilsētas
bibliotēku un novada veselības koordinatori.

MOBILAIS MAMOGRĀFS
STRENČOS – 7. UN 8. APRĪLĪ
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies Strenčos 7. un 8.aprīlī.
Mamogrāfs strādās – skolas pagalmā, Rīgas iela 13, Strenči 7. aprīlī no pl.11:00-17:00. 8. aprīlī no plkst. 10:00 – 16:00.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR
MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

“NO STĀDĪŠANAS LĪDZ ZUPAS BĻODAI”

Biedrība “Gadsimtu Griežos” aicina piedalīties kartupeļu šķirņu degustēšanā kopā ar uzņēmuma SIA “RUĢĒNI”
kartupeļu speciālistiem Ritvaru un Ivandu LEITENIEM.
Jums būs iespēja aplūkot un iepazīt 2014. gada kartupeļu šķirņu konkursa uzvarētājas:
• degustējamo šķirņu izstāde;
• šķirņu raksturojums;
• garšas īpatnības un vizuālais novērtējums vārītiem, kā arī atdzesētiem kartupeļiem;
• dalīšanās pieredzē par pērnā gada audzēšanas īpatnībām;
• šķirņu ražība, izturība pret slimībām, kaitēkļiem.
Gaidīsim š.g. 26.martā plkst. 14.30 Strenču skolas ēdamzālē!
Dalība tikai iepriekš piesakoties pa tālruni 64715636 līdz 24.03.2015.
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MOBILAIS BĒRNU
VESELĪBAS APRŪPES
AUTOBUSS
PIESTĀS STRENČOS
11. maijā pl. 10.00 Strenču novada vidusskolas
stāvlaukumā piestās mobilais bērnu veselības aprūpes
autobuss.
Mobilajā veselības aprūpes centrā bez maksas varēs
saņemt bērnu ārstu neirologa un LOR (ausu, kakla un
deguna ārsta konsultācijas un izmeklējumus).
Vēlētos uzsvērt, ka šos pakalpojumus sniegs sertificēti bērnu ārsti, kas strādā BKUS (Bērnu klīniskā
universitātes slimnīcā).
Lai kvalitatīvāk saplānotu ārstu/speciālistu darba
grafiku šai dienai un veiksmīgāk varētu izmeklēt
mūsu bērnu veselības stāvokli – aicinu vecākus zvanīt
skolas medmāsai un vienoties par konkrētā speciālista
apmeklējumu un piemērotāko izmeklējuma laiku.
Medicīnas māsa Sandra 29729026.
Informē veselības speciālists Baiba Kondriča

STRENČU NOVADA
VIDUSSKOLAS
JAUNIE HOKEJISTI
TURNĪRĀ
“ZELTA RIPA 2015”
10. martā Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē
tika atklāts bērnu hokeja turnīrs “Zelta ripa 2015”.
Turnīrā pavisam piedalīsies 15 komandas – skolēni,
kuri dzimuši laika posmā no 2004.-2006. gadam. Trīs
skolēnu komandas pārstāvēs Valmieras sākumskolu.
Ar vienu komandu sacensībās startēs Valmieras
Pārgaujas sākumskola, Valmieras Viestura vidusskola,
Limbažu sākumskola, Valkas pamatskola, Naukšēnu
novada vidusskola, Raunas vidusskola, Matīšu pamatskola, Pāles pamatskola, Mālpils novada vidusskola,
Strenču novada vidusskola, Vijciema pamatskola kā
arī Apes novads.
“Zelta ripa 2015” sacensības atklāja spēles starp
Raunas, Apes, Strenču un Matīšu komandām. Strenču
puikas ar 6:1 uzvarēja Limbažu sākumskolas hokejistus un 14:3 Naukšēnu vidusskolas spēlētājus.
Tuvākās spēles paredzētas ar Valmieras sākumskolas
un Matīšu pamatskolas komandām. Strenču novada
vidusskolas direktore Dace Gaigala aicina vecākus
iespēju robežās atbalstīt savus bērnus un būt klāt
spēlēs, palīdzēt sporta skolotājam Aigaram sadzīvisku
lietu risināšanā! Veiksmes un uzvaras arī turpmāk!
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR RĪCĪBU AR
ATRASTIEM ARHĪVA
DOKUMENTIEM
Iedzīvotājiem dažkārt nākas atrast arhīviski svarīgus dokumentus, kas glabājas bēniņos, pamestās mājvietās u.c. vietās. Latvijas Nacionālais arhīvs informē,
ka par šādu dokumentu atrašanu nekavējoties ir jāziņo Latvijas nacionālajam arhīvam vai tā struktūrvienībām.
Pamatojoties uz Arhīvu likumu, bezīpašnieka dokumenti ar arhīvisko vērtību, kurus iepriekšējos Latvijas
vēstures periodos radījušas dažādas valsts vai vietējās
varas un pārvaldības iestādes, pāriet valsts īpašumā
un tos nodod glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Latvijas Nacionālais arhīvs ir atvērts sadarbībai
ar pašvaldību muzejiem u.c. pašvaldības iestādēm
Latvijas Nacionālā arhīva glabāšanā nodoto dokumentu popularizēšanai, izmantojot tos muzeju izstāžu
ekspozīcijās un cita veida pašvaldību vēstures izzināšanas pasākumos.
Latvijas Nacionālais arhīvs
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PASĀKUMU
AFIŠA
• No 21. marta Jērcēnmuižas Mednieku namā –
Keramiķes, Tautas daiļamata meistares ĪRISAS
VAINOVSKAS darbu izstāde LATVJU ZĪMES
KERAMIKĀ.
• 25. martā plkst. 12:00 Strenču dzelzceļa stacijā
PIEMIŅAS BRĪDIS Komunistiskā genocīda upuru
piemiņai. Pēc piemiņas brīža saviesīgs pasākums
Strenču novada Kultūras centrā kopā ar ansambli
“Dziesmotā senatne”. Pasākuma dalībnieki aicināti
pieteikties pie Strenču politiski represēto biedrības
priekšsēdētājas Dzintras Lezdiņas, tālr.: 29361073.
• 1. aprīlī plkst. 18:00 Vidzemes Mūzikas skolu
akordeonistu koncerts Sedas kultūras namā – piedalās Valkas, Limbažu, Strenču, Rūjienas, Valgas
MS audzēkņi un JVLMA III. kursa students –
akordeonists Māris Rozenfelds.
• 4. aprīlī plkst. 16:00 Jērcēnu tautas namā – folkloras
kopas “Mežābele” 30 gadu jubilejas pasākums.
• 10. aprīlī plkst. 19:00 Strenču novada Kultūras
centrā dokumentālā filma “Laimes ekonomika”.
• 11. aprīlī plkst. 11:00 Strenču novada Kultūras centrā
mazo vokālistu konkurss “Pavasara cīrulītis 2015”.
• 18. aprīlī plkst. 18:00 Sedas kultūras namā Koncerts
“Mūs vieno dejas solis”. Piedalās deju grupas
ARĀBIJA, ZUMBA, Strenču kantrī grupa, austrumu
deju grupas no Valkas, Matīšiem.
• 24. aprīlī plkst. 16:00 Strenču novada Kultūras
centrā – Pūtēju orķestru koncerts. Piedalās Strenču,
Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas pūtēju orķestri.
• 25. aprīlī – visi Strenču novada iedzīvotāji aicināti
piedalīties Vislatvijas Lielajā Talkā! Sekojiet
informācijai par talkas vietām!
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MAN KOŠAS LENTAS, MAN KOŠAS BANTES...

2015.gada 14.martā Strenču novada Kultūras centrā
koncertā “Man košas lentas, man košas bantes...” sadancojās,
sadziedājās un saspēlējās pašdarbnieki – Strenču novada
Kultūras centra 1.-4. klašu deju kolektīvs, Strenču novada
vidusskolas 7.-9.klašu un 10.-12. klašu deju kolektīvi,
Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tīne”
(visiem vadītāja I.Lezdiņa), Matīšu vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Līksme”, Strenču novada Kultūras centra
pūtēju orķestris (diriģenti L.Bitīte un J.Jansons) un Strenču
Mūzikas skolas un vidusskolas vecāko klašu ansamblis (vad.
I.Niklaviča). Par kopējās noskaņas uzturēšanu un koncerta
vadīšanu rūpējās dziesminieks Arnis Miltiņš.
Līdztekus atraktīvajiem un interesantajiem priekšnesumiem koncerta skatītāji varēja priecēt acis ar vēl kādu
jaunumu – 1.-4.klašu un 7.-9. klašu bērnu deju kolektīvu
jaunajiem tautas tērpiem.
2014.gada jūnijā, ES ELFLA izsludinātajā atklāta projektu
iesniegumu konkursā pasākumam “Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības stratēģijas
4.rīcībā “Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”

Strenču novada kultūras un izglītības atbalsta biedrība
“Šūpolēs” saņēma atbalstu projekta “Tautas tērpi Strenču
novada bērnu deju kolektīviem” realizēšanai.
Domājot par šovasar gaidāmajiem skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem un mūsu Strenču novada Kultūras
centra 1.- 4.klašu un Strenču novada vidusskolas 7.-9.klašu
kolektīvu vizuālo tēlu, tika izgatavoti jauni augumiem un
tautas tērpu valkāšanas tradīcijām atbilstoši tērpi abiem
kolektīviem. 13 komplekti mazajiem dejotājiem – sarafāni
ar austām jostām meitenēm un pusbikses un vestītes puišiem, 12 komplekti – svārki un ņieburi meitenēm, bikses
un vestes puišiem vidējo klašu dejotājiem.
Paldies biedrībai “Lauku partnerība Ziemeļgauja”,
Strenču novada domei, dejotāju vecākiem un kolektīvu
vadītājai Inetai Lezdiņai par visa veida atbalstu. Un lai
izdodas visiem mūsu novada maziem un lieliem dejotājiem
sasniegt un piedzīvot šīs vasaras galveno mērķi – XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus Rīgā.
Biedrības “Šūpolēs” vārdā – Ralda Ziemule
Foto – Inga Čukure

FOTO ATSKATS

DARBU UZSĀCIS
JAUNS VEIKALS
“RABARBERS”
Plāņos, Skolas ielā 4 (bijušajās bērnudārza telpās)
ir uzsācis darbu pārtikas veikals RABARBERS.
DARBA LAIKS
P. 9.00 – 17.30
O. 9.00 – 16.00
T. 9.00 – 17.30
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 17.30
S. 9.00 – 17.30
Sv. 9.00 – 14.00

Sedas skolas 60 gadu jubilejā

Ansamblim “Liesma” 5 gadu jubileja

Strenču novada ballē “Zem cepures” – Māris Grigalis

Pasaules Sniega dienā – Rainers Lovkins un Gatis Brūvelis

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA INFORMĒ
No 23.01.2015. – 15.03.2015.mūžībā aizgājuši:
Čuhaida Jānis (Plāņi)
18.04.1941. – 23.01.2015.
Pakalns Juris (Strenči)
16.12.1945. – 31.01.2015.
Ivanova Anna (Seda)
05.01.1953. – 02.02.2015.
Tihomirova Tatjana (Seda)
30.07.1952. – 02.02.2015.
Feodorova Mairita (Strenči)
16.08.1949. – 06.02.2015.
Āķeris Jānis (Strenči)
26.09.1929. – 13.02.2015.
Lepiks Eduards (Seda)
03.11.1938. – 05.03.2015.
Gaduns Pāvels (Strenči)
01.10.1973. – 10.03.2015.
Kuzņecova Valentīna (Strenči)
18.11.1924. – 15.03.2015.
Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKĀS
APSKATES LAIKI UN VIETAS 2015. GADĀ
Strenču novadā traktortehnikas skates notiks:
Plāņos pie darbnīcām – 25.03.plkst. 10:00; 8.05. plkst. 11:00; 5.06. plkst. 13:00
Jaunklidzī z/s Jaunstrūkas – 25.03. plkst. 13:00; 8.05. plkst. 13:00; 5.06. plkst. 14:30
Jērcēnos pie darbnīcām – 9.04. plkst. 12:30; 20.05. plkst. 11:30; 15.06. plkst. 12:30
Ķeižos pēc pieteikuma – 9.04. plkst. 14:00; 15.06. plkst. 11:30
Strenčos pie katlumājas – 11.05. plkst. 10:00
Strenču MRS pie darbnīcām – 11.05. plkst. 11:30
Sedā pie darbnīcām – 11.05. plkst. 13:00
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

