
Kad viss ārs ir
Māllēpeņots,
Pureņots
Un pietulpots,
Svilpo strazdi,
Klaigā dzērves,
Maigi dīc
Pie auss tev ods
Pavasarī 
redzēt gadās:
smaidīt prot
pat rūgumpods!
      /J.Baltvilks/
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Strenčos – pulcēšanās plkst. 9:00 pie brīvdabas estrādes. Visi kopā sakopsim 
estrādes teritoriju. Aicinām līdzi ņemt grābekļus. Īpašumu apsaimniekošanas un 
tehniskā nodrošinājuma nodaļa īpaši gaidīs arī spēcīgus vīrus, kas varētu palīdzēt uzlikt 
laivu piestātni u.c. pludmales infrastruktūru, darbus ierādīs Inese Kārkliņa. Talcinieki 
strādās arī pie evaņģēliski luteriskās baznīcas. Talkos arī degvielas uzpildes stacijas 
“Ziemeļu nafta” darbinieki, darbus ierādīs Sandra Balode. Talkas pieteikums saņemts 
arī no Sergeja Kokina, kurš organizē talku Gaujmalā – autostāvvietas sakopšanu pie 
Gaujas un Oliņu avota teritorijas sakopšanu.

Sedā – Biedrība “Cerības pakāpiens” sakops bērnu rotaļlaukuma teritoriju, bet 
pilsētas iedzīvotāji aicināti pulcēties pie stadiona plkst. 9:00, lai sakoptu stadiona 
apkārtni un parku. Darbus ierādīs Aleksejs Jefi movs.

Jērcēnos – talcinieki aicināti pulcēties pie Jērcēnmuižas, lai sakoptu parka teritoriju un atjaunotu laipu uz ugunskura 
saliņu, darbus ierādīs Kārlis Kārkliņš. Ģimenes atbalsta centra “Liepugatves” vadītāja Līvija Pinzule savus talciniekus 
aicina sakopt ceļmalas un pastrādāt Ķeižos.

Plāņos – sekojot talkas sauklim “Latvijai būt zaļai!” visi talcinieki aicināti piedalīties birzītes stādīšanā, lūgums līdzi 
ņemt lāpstas. Pulcēšanās plkst. 9:00 pie skolas, darbus ierādīs Gunita Kainaize.

Jaunklidzī – Plkst 9:00 pulcēšanās pie Saieta nama, lai kopīgiem spēkiem sakoptu birzīti. Darbus ierādīs Līga Rābante.
Piedalīties talkā aicināti visi Strenču novada domes darbinieki un deputāti. Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju 

pievienoties talciniekiem jebkurā talkas vietā Strenču novadā!
Ginta Gailīte, Lielās talkas koordinatore Strenču novadā

TALKOSIM 23. APRĪLĪ 
STRENČU NOVADĀ!

Pavisam drīz jau būs klāt maijs ar ievziediem un Gaujas 
līču lakstīgalu dziesmām. Tas nozīmē, ka Gaujas plostnieki 
18. maijā atkal sies plostu. No plkst. 13:00 – 18:00 pie Spicu 
tilta notiks Makšķerēšanas sacensības, plosta pušķošana 
Plosta ceļam, plosta siešanas skola, plostnieku putras un 
zupas vārīšana un degustēšana. Muzicēs grupas “Dzelzs 
Vilks” līderis Juris Kaukulis un Valkas folkloras un danču 
kopa “Sudmaliņas”.Aicināti visi, kas vēlas apgūt plosta 
siešanas prasmes un iestāties biedrībā “Gaujas plostnieki”! 
Informācija par iestāšanos biedrībā – Jānis Vāvere, mob. 
tālr. 26563175. Plostu sagaidīsim 21. maijā plkst. 11:00 
pie vecā ozola. Šogad Gaujas plostnieku svētku vadmotīvs 

būs Cauri laikiem – no senatnes līdz šodienai, būs iespēja 
vizināties ar vēsturiskiem transportlīdzekļiem – vikingu 
laivu, zirgu, plostu un laivu. Rīta pusē darbosies Plostnieku 
tirgus, jautru danču virpuli iegriezīs deju kolektīvi “Daži” 
un “Dadzīši”. Dienas gaitā varēs vērot automodeļu REDRIF 
šovu un darboties interaktīvajā teltī, nobaudīt ēdienus, iz-
garšojot dažādas garšas, izmēģināt spēkus Plostnieku sporta 
spēlēs, vērot kanoe laivu sacensības Gaujā. Dienas izskaņā 
brīvdabas estrādē piedāvāsim krāsainu koncertuzvedumu 
“Karmena”, mūzikas un gaismu spēles uz Gaujas, bet svētki 
izskanēs zaļumballē kopā ar grupu “Rollmans Band”.

19. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI – 
21. MAIJĀ

7. aprīlī Vidzemes Olimpiskā centra “Elektrum” ledus 
hallē norisinājās bērnu hokeja turnīra “Zelta ripa” fi nāl-
spēles. Otro gadu pēc kārtas par turnīra uzvarētājiem 
kļuva Mālpils vidusskolas komanda, fi nālā ar rezultātu 9:4 
pārspējot Pāles pamatskolu. Sīvā cīņā trešo vietu izrāva 
Strenču novada vidusskolas komanda.

Finālsacensību pusfi nālos pārliecinošas uzvaras izdevās 
izcīnīt abu apakšgrupu uzvarētājām Mālpils vidusskolai un 
Pāles pamatskolai. Finālā mālpilieši guva vairākus ātrus 
vārtus, kas jau no spēles sākuma ļāva iegūt iniciatīvu. Ar 
spēles beigu rezultātu 9:4 otro reizi pēc kārtas par “Zelta 
ripa” uzvarētājkomandu kļuva Mālpils vidusskola. Savukārt 
cīņa par trešo vietu risinājās saspringti līdz spēles beigām. 

Strenču novada vidusskola ar rezultātu 5:4 izrāva uzvaru 
pār Matīšu pamatskolas spēlētājiem, izcīnot trešo vietu 
un bronzas medaļas. Komandā spēlēja Druvis Bičevskis, 
Roberts Marenis, Mārtiņš Ūburgs, Daniels Zuza, Ralfs 
Bukšs, Mārcis Millers, Ričards Zariņš, Emīls Riekstiņš. 
Viņu skolotājs Aigars Savickis.

Strenču komandai rezultatīvākais vārtu guvējs bija 
Mārtiņš Ūburgs – 19 vārti. Priecājamies par Strenču novada 
vidusskolas zēnu labo rezultātu. Pagājušajā sezonā tika 
iegūta 7./8. vieta. 

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste, 
informācija no www.vochokejs.lv

MŪSU PUIKĀM “ZELTA RIPĀ” – BRONZA!

Vēl līdz 5. maijam iespējams iesniegt projekta 
pieteikumus Strenču novada domes projektu konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli 2016”, kura ietvaros plānots 
piešķirt līdzfi nansējumu sabiedriska labuma projek-
tiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai 
sabiedrībai vai kādai tās daļai.

Konkursa prioritātes:
 •  rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;
 •  daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekārtošana; 
 •  publiski pieejamu aktīvās atpūtas vietu 
    pilnveidošana.

Maksimālais fi nansējuma apmērs, kas var tikt 
piešķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu 
grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. 
Projektu grupa projekta realizācijā var piedalīties ar 
savu fi nansējumu, kā arī piesaistīt fi nansējumu no 
citiem fi nansējuma avotiem.

Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada ad-
ministratīvajā teritorijā līdz 2016.gada 30.novembrim.  

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma 
dokumenti pieejami www.strencunovads.lv sadaļā 
“Sabiedrība ar dvēseli 2016”. Papildus informācija pa 
e-pastu: kristine.lace@strencunovads.lv vai pa tālruni 
64715667.

Projektu konkurss 
“Sabiedrība ar 
dvēseli 2016”

BROŅISLAVA ZANDERE Jērcēnu pag. – 13.04. – 70
ĒRIKS ENNĪTIS Seda – 19.04. – 70
IVANS BALIŠEVS Strenči – 4.04. – 75
ALEKSANDRA KOLBASKO Seda – 11.04. – 75
ANDRIS ŽAGARS Seda – 12.04. – 75
DAINA LEITE Plāņu pag. – 9.04. – 80
GAĻINA ŠARKOVA Seda – 30.04. – 80
ČESLAVA ZAHAROVA Seda – 1.04. – 85
RITA LEITE Strenči – 24.04.– 85

SVEICAM 
APRĪĻA JUBILĀRUS 

NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJĀS!
Lai tev pieder tas debesu zilums,
Kurā rītos visagrāk cīruļi dzied,
Kaisot dziesmas kā tīrumā graudus,
Skaistai dienai pa priekšu lai var iet.
Lai tev pieder tas mākonis baltais,
Kurš par sev dāvāto plašumu smej
Un no saviem mākoņu augstumiem
Tavai gaitai sirds vieglumu lej!
                             /Nadīna Liepiņa/
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19. un 20. martā Ogres novada kultūras centrā norisi-
nājās viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pūtēju 
orķestriem – VIII Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā 
piedalījās 42 pūtēju orķestri – kopā ap 1500 mūziķu četrās 
grūtības pakāpes grupās. Strenču novada Kultūras centra 
pūtēju orķestris mājup atgriezās ar III vietu. Priecājamies 
un apsveicam! Orķestru konkursam bija dots nosaukums 
“Tauru parāde”, tādu nosaukumu izcilais pūtēju orķestru 
Maestro Gunārs Ordelovskis devis  kādam no saviem 
maršiem. Orķestru sniegumu vērtēja starptautiska žūrija: 
Lietuvas Bruņoto spēku pūtēju orķestra diriģents Egidijs 
Ališausks (Egidijus Ališauskas), Lietuvas Republikas 
Iekšlietu ministrijas Reprezentācijas orķestra diriģents 
Egidijs Mikņus (Egidijus Miknius) un Nacionālo Bruņoto 
spēku orķestra diriģents Guntis Kumačevs.

2. aprīlī  J.Cimzes Valkas mūzikas skolā ar Latvijas 
vokālo ansambļu skates I kārtu – novadu skati tika ieskan-
dinātas 37. Cimzes mūzikas dienas. Skatē piedalījās Valkas 
novada un tuvējo novadu vokālie ansambļi. Ansambļus 
vērtēja žūrija – diriģents Jānis Erenštreits, Skrīveru kultūras 
centra jauktā vokālā ansambļa “Ferrovia” vadītājs Ferijs 
Millers un Valkas novada Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas vadītāja, mūziķe Unda Ozoliņa. Skates mērķis ir 
nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku 
attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meista-
rības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, 
kā arī noteikt labākos ansambļus izvirzīšanai Latvijas vokālo 
ansambļu konkursa II kārtai. Profesionālās izaugsmes 
veicināšanas nolūkā Valkā dziedāja viens no labākajiem 
ansambļiem Latvijā, kurš šogad svin savu 20 gadu jubileju 

– Skrīveru kultūras centra jauktais vokālais ansamblis 
“Ferrovia” Ferija Millera vadībā. Ansambļa uzstāšanās bija 
labs piemērs ikvienam no ansambļiem un augsta līmeņa 
muzikāls baudījums klausītājiem.Pieci skatē startējušie 
kolektīvi tika izvirzīti dalībai II kārtā. Strenču novada 
muzikālie kolektīvi Plāņu tautas nama jauktais vokālais 
ansamblis “Liesma” un Sedas kultūras nama ansamblis 
“Sudāruška” tika novērtēti ar II pakāpi. Abus kolektīvus 
vada Jeļena Tēraudkalne.

3. aprīlī Valmierā notika Valmieras un Valkas koru 
apriņķa koru skate, kurā kori rādīja savu māksliniecisko 
līmeni un gatavību vasarā gaidāmajiem reģionālajiem koru 
svētkiem un jau apgūto daļu no 2018. gada Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncerta repertuāra. 
Korus vērtēja žūrija – diriģenti Ivars Cinkuss un Jānis 
Baltiņš, komponists Uģis Prauliņš. Strenču novada Kultūras 
centra jauktais koris “Rītu puse” diriģenta Imanta Toča un 
kormeistares Ingas Čukures vadībā tika novērtēts ar 41,33 
punktiem, iegūstot I pakāpi. Koru nozarē šogad norisināsies 
vairāki pasākumi – 4. jūnijā notiks Latvijas sieviešu un 
vīru koru Salidojums Cēsīs, kā arī vairāki valsts mēroga 
koru svētki Alojā, Alūksnē, Kuldīgā, Tukumā, Gaujienā un 
Ērgļos. 

16. aprīlī Smiltenē notika Smiltenes un Strenču 
novadu tautas deju kolektīvu skate. Strenču novada KC 
vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” novērtēta ar augstāko 
pakāpi, jauniešu deju kolektīvam 2. pakāpe. Apsveicam un 
lepojamies ar “Tīnes” panākumiem, kas panākti mērķtiecīgā 
darbā! Paldies abu kolektīvu vadītājai Inetai Lezdiņai!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU 
SASNIEGUMI SKATĒS

7.aprīlī pavasara vējš šalkoja klusāk un saule 
skumīgi slēpās aiz mākoņiem, jo šajā dienā stāja 
pukstēt režisores Hildas Ņikitinas sirds.

Pēc profesijas ekonomiste – plānotāja, viņa sev 
izvēlējās citu dzīves ceļu – pašmācības ceļā kļuva 
par režisori un 35 gadus no dzīves atdeva teātrim. 
H. Ņikitinas vadībā Strenču Tautas teātris amatier-
teātru vidū ierindojās pirmajā desmitniekā Latvijā. 
Teātris bija viņas sirdslieta un režisores otrās mājas 
tūlīt pēc bērniem un ģimenes. Par Strenču Tautas 
teātra režisori Hildu Ņikitinu leģendārā režisore 
Marga Tetere reiz teikusi “dzimusi režisore”.

1959. gadā sākusi strādāt par Strenču kultūras 
nama direktori, vēlāk kļuvusi par teātra režisori. 
Viņas skolotāji bija teātra leģendas – Marga Tetere, 
Arnolds Liniņš, Jānis Zariņš un daudzi citi. Taču par 
savu skolotāju ar lielo burtu Hilda sauca režisoru 
Oļģertu Kroderu, ar kuru viņai izveidojusies brī-
nišķīga sapratne. Teātra zinības vēlāk papildinātas 
arī pie režisores Māras Ķimeles, Maskavā un 
Ļeņingradā pie režisoriem Romāna Viktjuka un 
Aleksandra Tovstonogova.

“Mazs cinītis gāž lielu vezumu,” teātru skatē 
Alūksnē par Hildu teicis Viktors Hausmanis, arī 
režisori novērtējuši, ka Strenčos ir unikāls teātris, 
brīnišķīga aktieru kalve. 2007. gada 20. jūlijā Hildai 
Ņikitinai piešķirts Strenču pilsētas Goda pilsoņa 
nosaukums kā pateicība par ilggadēju Strenču 
kultūras dzīves vadīšanu, kultūras un mākslas tra-
dīciju kopšanu, ieguldījumu Strenču Tautas teātra 
attīstībā un jauno kultūras darbinieku audzināšanā.

“Domāju, ka mana dzīve ir piepildīta. Es 
atstāju nākotnei savu artavu. Esmu izpildījusi savu 
plānu. Neesmu bijis tukšziedis,” tā reiz teica sirmā 
režisore.

Režisori Hildu Ņikitinu guldījām zemes klēpī 
Strenču kapos 14. aprīlī. Lai viņai gaišs ceļš 
mūžībā!

Strenču novada dome

SĀKAM GATAVOTIES LATVIJAS SIMTGADEI
Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, kuru svinēsim 
2018. gadā – sākam gatavoties jau šodien! Svētku 

programmu paredzēts īstenot piecu gadu garumā no 
2017. līdz 2021. gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski 
atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas 
veidojuši Latvijas valsti. Svinību simbols ir balts galdauts, 
kas pulcinās pie svētku mielasta ģimenes un draugus, 
novadniekus un tautiešus.

Arī Strenču novadam  ir, ko uzdāvināt Latvijai 100 gadu 
dzimšanas dienā! Tāpēc aicinām ikvienu no mums padomāt, 
kā atzīmēt Latvijas svētkus! Vai tā varētu būt dāvana, kas 
dod prieku dažas dienas, vai paliekoša vērtība nākamajām 
paaudzēm?

Kā mēs, Strenču novada iedzīvotāji, gribam sagaidīt 
un nosvinēt savas Latvijas svētkus?

Kultūras ministrijas izsludinātās svētku vadlīnijas sais-
tītas ar sekojošām tēmām:
1) Kultūras skolas soma – izglītojoši un radoši pasākumu/

projekti jaunatnei;

2) Latvijas valstiskuma ceļi un Strenču novads tajos – 
ceļi, kas Latvijas kartē uzskatāmi parāda mūsu valstiskuma 
veidošanās simtgadi, ceļa zīmes un pieturas punkti valsts 
attīstībā;

3) Latvijas ainava – sakārtot un labiekārtot vidi un ainavas;
4) Ciltstēvu un ciltsmāšu cildināšana;
5) Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izcelšana;
6) XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki;
7) Baltā galdauta svētki.

Esat mīļi aicināti un ļoti gaidīti izteikt savas ierosmes 
un iesaistīties svētku norisē! Idejas var iesniegt rakstiskā 
veidā, aizpildot anketu avīzītes pielikumā vai brīvā rakstiskā 
formātā. Anketas var iesniegt Strenču novada domes ēkā 
(pie lietvedes), Strenču kultūras namā, kā arī aizpildīt anketu 
elektroniski www.strencunovads.lv. Tieši mūsu pašu domas 
un darbi ir svarīgākie, lai svētki izdotos! Iesaisties arī Tu!

Liene Krūmiņa, 
Izglītības, kultūras un sporta speciāliste

Strenču novada domes sēdē š.g. 16. martātika 
izskatīts 31 jautājums. Svarīgākie no tiem:

1. MAINĪJA Strenču novada Bāriņtiesas sastāvu. Ar 
2016.gada 21.martupar Strenču novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietnieci sākusi strādāt Mairita
KEZIKA.  Ar 2016.gada 1.aprīli no Strenču novada 
bāriņtiesas locekļa amata atbrīvota Anna DMIT-
RIJEVA. Ar 2016.gada 4.aprīli par Strenču novada 
bāriņtiesaslocekli ievēlēta Olga GALAGANOVA.
2. APSTIPRINĀJA viena audzēkņa mācību izmaksas 
mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.
gadā Strenču novada vispārējās izglītības iestādēs:
2.1. Strenču novada vidusskolā EUR 73.23
2.2. Strenču novada pirmsskolas 
       izglītības iestādē “Minkāns” EUR 120.50
3. APSTIPRINĀJAStrenču novada atbalsta konkursa 
iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2016” 
nolikumu un izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju 
sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Iveta Ence
– Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, komisijas 
locekļi: Kristīne Lāce – Tūrisma speciāliste – starp-
tautisko projektu vadītāja, Liene Krūmiņa – Izglītības, 
kultūras un sporta speciāliste, Zaiga Rožlapa – Strenču 
novada domes deputāte.
4. ATBRĪVOJA Natāliju VERHOVSKU ar 2016.
gada 13.aprīli no Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu 
rehabilitācijas centra vadītājas amata, saskaņā ar Darba 
likuma 114.panta nosacījumiem – darbinieka un darba 
devēja vienošanās.
5. IZSKATĪJA 22 jautājumus par dzīvojamās platības 
piešķiršanu un maiņu, dzīvesvietas deklarēto ziņu 
anulēšanu, dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu, 
zemes nomas līgumu slēgšanu un pārtraukšanu u.c. 

Kancelejas vadītāja Dace Janīte

STRENČU NOVADA 
DOMES ZIŅAS

Strenču novada vidusskola šogad var lepoties ar uz-
ņēmīgiem, zinātkāriem, radošiem izglītojamiem un peda-
gogiem. Lai gan mācību darbs skolā vēl nav beidzies, 
ieguldītais darbs devis ražīgus augļus. 

2015./2016.m.g. kopumā mācību priekšmetu starpno-
vadu un novadu olimpiādēs piedalījās 25 izglītojamie. No 
tiem godalgotas vietas ieguva 11 skolēni: Laima Lūcija 
Dauvarte (vizuālā māksla, 3.v.), Terēze Anna Buliņa (lat-
viešu valoda, 3.v., vizuālā māksla, 2.v.), Vejas Raspoliauskas 
(matemātika, 2.v.),  Evelīna Baņņikova (vizuālā māksla,
atzinība), Druvis Bičevskis (vizuālā māksla,1.v.), Betija
Strautniece (vizuālā māksla, 1.v.), Roberts Riņķis (mate-
mātika,1.v.), Marts Bičevskis (matemātika, 2.v.), Dana 
Akmentiņa (latviešu valoda, 2.v.), Gabriels Zavadskis (krievu
valoda, publiskā runa, 1.v.).  

Vidzemes reģiona olimpiādēm izvirzīti 2 skolēni (Vejas 
Raspoliauskas un Terēze Anna Buliņa), no kuriem Vejas 
ieguva atzinību Vidzemes reģiona 3.klašu matemātikas 
olimpiādē. 

Pamatots lepnums par mūsu skolas matemātiķiem. LU 
A. Liepas neklātienes matemātikas skolas konkursā “Tiks 
vai …Cik?” līdz  4. kārtai tikuši un spēkus varēs pārbaudīt 
divi 4. klases audzēkņi (Roberts Marenis, Druvis Bičevskis). 

Konkursā “Hei, matemātiķi 2016” piedalījās 3 mūsu skolas 
skolēni, no kuriem divi (Roberts Riņķis un Druvis Bičevskis) 
ieguva godalgotās 3.vietas. Savukārt starptautiskajā mate-
mātikas konkursā “Ķengurs”, kurā šogad no visas pasaules 
savu varēšanu pārbauda 16135 skolēnu, no tiem 204 Latvijas 
skolu pārstāvji, ir arī mūsu skolas 14 skolēni. Rezultāti 
liecina, ka 6.vietu Latvijas mērogā ieguva Roberts Riņķis 
(uzdevumu izpildes procents 99, 73%)

24. aprīlī norisināsies Atklātā matemātikas olimpiāde 
Rīgā, kurā piedalīsies Marts Bičevskis, Roberts Riņķis un 
Druvis Bičevskis. Gaidīsim rezultātus!

Paldies Strenču novada domei par atbalstu transporta 
jautājumos. Paldies katra bērna vecākiem par iedrošinā-
šanu, atbalstu un līdzpārdzīvojumu. Paldies Strenču novada 
vidusskolas skolotājiem par pašaizliedzīgu un godprātīgu 
darbu skolēnu sagatavošanai olimpiādēm un konkursiem.

Veiksmīgu un saulainu pavasari vēlot:

Strenču novada vidusskolas vārdā – 

direktora vietniece izglītības jomā 
Baiba Paleja

PANĀKUMI 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS

NO REŽISORES 
ATVADOTIES
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
šogad dzēsis jau 56 kūlas ugunsgrēkus. VUGD atgādina, ka 
kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku 
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitē-
jumu dabai. 2015.gadā Latvijā tika reģistrēti 2786 kūlas 
ugunsgrēki. Kūlas degšanas rezultātā nodega 33 ēkas, četras 
automašīnas un cieta trīs cilvēki. Kopumā pagājušajā gadā 
kūlas dedzināšanas rezultātā izdega 3256 hektāri Latvijas 
teritorijas.  

KO DARĪT, 
LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS DEGŠANU?  
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos 

Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” ir noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos 
vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Lai pavasarī 
neveidotos kūla, iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj 
savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc atkri-
tumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to 
attīrot no degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju ap ēkām 
10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto 
kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies 
sausā zāle un nebūs iespējama tās degšana. VUGD atgā-
dina, ka kūlas dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt 
neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.  

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?  
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, 

nekavējoties ir jāzvana VUGD uz tālruni 112 un jānosauc 
precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur 
izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, uzvārds 
un telefona numurs, un jāatbild uz dispečera jautājumiem.  
Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem par 
izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties 
notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā platībā 
un apdraud tuvumā esošās ēkas.   

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI 
PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?  

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai 
tiek ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra 
noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Ja 
konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
(LAPK).  Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi: atbilstoši 
LAPK 179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņ-
desmit līdz septiņsimt eiro; atbilstoši LAPK 51.panta otrajai 
daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz 
septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt 
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro; saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu “Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, 
lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs 
prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai 
daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, bet juridiskai 
personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro. 
VUGD arī sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 

sniedz informāciju par 
kūlas degšanas vietām. 
Ja ir degusi kūla, zemes 
īpašniekiem tiek samazi-
nāts Eiropas Savienības 
platību maksājums.  

Informē VUGD

KŪLAS DEDZINĀŠANA 
IR BĪSTAMA UN AIZLIEGTA

Atnākot pavasarim, Strenču novada pašvaldības 
policija pastiprināti apseko nelegālās sadzīves atkri-
tumu izgāztuves mežos, grāvjos un citās neatļautās 
vietās Strenču novadā. Situācija ir ļoti bēdīga, it īpaši 
Sedas pilsētas apkārtnē. Sadzīves atkritumu kaudzes 
ir visneiedomājamākajās vietās. Mežos tiek izmests 
viss – sākot no izlietotiem bērnu pamperiem līdz plast-
masas pudelēm, stikliem, apaviem, apģērbiem utt.

Policijas darbinieki jau ir atklājuši 7 vaininiekus, 
kuri nekautrējas savus atkritumus izgāzt mežos un 
grāvjos. Viņiem tika sastādīti administratīvā pārkā-
puma protokoli un uzlikti naudas sodi.  

Tika pārbaudītas novada mājsaimniecības, kurām 
nav noslēgts līgums ar Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizāciju (ZAAO) par atkritumu
apsaimniekošanu. 13 personām tika sastādīti adminis-
tratīvā pārkāpuma protokoli par nepiedalīšanos atkri-
tumu savākšanā.Pašvaldības policija aicina iedzīvo-
tājus būt apzinīgākiem un izmantot piedāvātos ZAAO 
pakalpojumus, izmantot atkritumu konteinerus.

Liels lūgums ziņot un būt gatavam uzrakstīt iesnie-
gumu par personām, kuras turpina piesārņot mežus, 
kā arī fiksēt (pierakstīt, nofotografēt) automašīnu 
numurus un droši ziņot policijai.

Strenču novada pašvaldības 
policijas vecākā inspektore Eva Ločmele

Tālr.:26347666

INFORMĒ 
PAŠVALDĪBAS 

POLICIJA

SAKARĀ  AR  PLOSTNIEKU  SVĒTKIEM, 
STRENČU  PILSĒTAS  PIRTS  STRĀDĀS 

PIEKTDIEN,  20. MAIJĀ  NO  PLKST.  10.00 – 22.00
BIĻETES  PĀRDOS  LĪDZ  21.00

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

INFORMĀCIJA 
PIRTS

APMEKLĒTĀJIEMAprīlī Strenču pilsētas bibliotēkā apskatāma cimdu un zeķu izstāde “RAIBIE RAKSTI”.
23. aprīlī no plkst. 9:00 – LIELĀ TALKA visā novadā.
23. aprīlī plkst. 19:00 Plāņu tautas namā Koncerts – atpūtas vakars “PAVASARA VITAMĪNS PĒC LIELĀS TALKAS”. 
Ar vitamīniem dalīsies: Rūjienas novada Lodes kultūras centra vokālie ansambļi “Rūjmalietes” un “Rūjmala”, Plāņu tautas 
nama vokālais ansamblis “Liesma” un līnijdeju grupa “Melnā kafija”, Sedas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Sudāruška”.
Vitamīnu devu muzikāli papildinās Valmieras kultūras centra bigbends “Valmieras puikas”.
Aicinām līdzi ņemt Lielās Talkas noskaņojumu un nelielu groziņu pašu vēderpriekam. Kafiju un dažādus kārumus varēs 
iegādāties kafejnīcā.
24. aprīlī plkst. 13:00 Sedas kultūras namā DZINTRAS ZVEJNIECES gleznu izstādes atklāšana.
29. aprīlīplkst. 17:00 – Strenču novada kultūras centrā pūtēju orķestru PAVASARA KONCERTS. Piedalās Strenču, 
J.Cimzes Valkas, Rūjienas, Mazsalacas, Valmieras mūzikas un mākslas skolu pūšamo instrumentu klases audzēkņi un 
pedagogi, solisti, ansambļi un Strenču pūtēju orķestris.
30. aprīlī plkst. 21:00 Jērcēnmuižas parkā, sadarbībā ar biedrību “ESAM JĒRCĒNIEM”, pasākums sievietēm – 
“VALPURĢU NAKTS MISTĒRIJAS”. Ierašanās raganiskos tērpos ar pašgatavotu lukturīti un slotu.
4. maijā plkst. 14:00 Strenču novada kultūras centrā Koru koncerts “SPĒKA DZIESMAS LATVIJAI”. Svētkus 
svinēsim kopā ar jauktajiem koriem “Pakalni”, “Trikāta”, Rītu puse”.
13. maijā plkst. 9:00 Strenču novada vidusskolā PĒDĒJAIS ZVANS absolventiem. 
16. maijā plkst.12:00. Strenču novada kultūras centrā Rīgas leļļu teātra izrāde SAPNIS PAR KARALI. 
Ieeja – 1.20 EUR, aicināti pirmsskolas un sākumskolas bērni. 
21. maijā Gaujas plostnieku galvaspilsētā notiks 19. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI. 
26. maijā Strenču novada vidusskolas un Mūzikas skolas gada noslēguma KONCERTS.

Pasākumu informācijā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzam sekot precīzākai informācijai afišās!

PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ

8.aprīlī noslēdzās Strenču novada atklātais čempionāts 
basketbolā. Tāpat kā iepriekšējā sezonā finālā spēlēja Strenču 
MRS un “Oši” basketbolisti. Spēle ritēja ļoti aizraujoši. 
Lielāko spēles daļu vadībā atradās Strenču MRS basketbolisti 
un trešajā ceturtdaļā iegūto pārsvaru nosargāja līdz spēles 
beigām un svinēja uzvaru ar rezultātu 100-88. Rezultatīvākie 
spēlētāji uzvarētājiem bija Gvido Balodis ar 30, Artūrs Rozītis 
ar 26 un Dāvis Bajārs ar 18 punktiem. Zaudētāju komandā 
Valters Vēveris  ar 32 un Ģirts Vēveris ar 14 punktiem. Strenču 
MRS komandas sastāvā  spēlēja Kristaps Bormanis, Kaspars 
Ielītis, Mārtiņš Celmiņš, Dāvis Bajārs, Elvijs Darģelis, Jānis 
Ziediņš, Gvido Balodis, Juris Lisenko, Artūrs Rozītis un Otto 
Grīnbergs.

Sudraba godalgas ieguva “Oši” basketbolisti Guntis 
Ādamsons, Ingars Veide, Mārtiņš Eglītis, Ģirts Vēveris, Jurģis 
Ādamsons, Aldis Riekstiņš, Kaspars Kairovs, Valters Vēveris, 

Rolands Litte, Andris Šteimaks, Sandris Lezdiņš un Jānis 
Bindže.

Spēlē par bronzas godalgām “Kailais ierocis” basketbolisti 
uzvarēja “Smoukeri” basketbolistus ar rezultātu 62-54. Jānis 
Kivriņš guva 20 punktus, AlansRuģēns  17 punktus. Bronzas 
medaļas izcīnīja Elvis Brokāns, Dāvis Oliņš, Kārlis Krastiņš, 
Jānis Treja, Mikus Liepiņš, Krists Avotiņš, Elmārs Sietinsons, 
Kristers Cinglers, Edgars Šimanskis, Jānis Kivriņš, Emīls Zālītis 
un Reinis Zalte.

Paldies saku basketbola tiesnešiem Ingaram Veidem, 
Elvim Brokānam, Tomam Gudinam un Varim Krūmiņam par 
spēļu tiesāšanu, kā arī sekretariātam, Baibai Vēverei un Jānim 
Vāverem, bez kuru darba nebūtu iespējama sekmīga čempio-
nāta norise.  

Aivars Kalniņš, sporta darba organizators

BASKETBOLA ČEMPIONĀTA REZULTĀTI

25. aprīlī plkst. 16:00 Strenču novada Kultūras 
centra mazajā zālē pirmā tikšanās jauniešiem, kuri 
vēlas iesaistīties brīvprātīgo darbā Strenču novadā.

Jauniešus, kuri vēlas strādāt vasarā Strenču no-
vada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā 
nodrošinājuma nodaļā skolēnu vasaras nodarbinātības 
programmā, aicinām pieteikties pilsētas pārvaldē, 
Rīgas ielā 7 – 1. kabinetā vai zvanīt pa tālruni 
29129911.

INFORMĀCIJA 
JAUNIEŠIEM
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19. un 20. martā Ogres novada kultūras centrā norisi-
nājās viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pūtēju 
orķestriem – VIII Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā 
piedalījās 42 pūtēju orķestri – kopā ap 1500 mūziķu četrās 
grūtības pakāpes grupās. Strenču novada Kultūras centra 
pūtēju orķestris mājup atgriezās ar III vietu. Priecājamies 
un apsveicam! Orķestru konkursam bija dots nosaukums 
“Tauru parāde”, tādu nosaukumu izcilais pūtēju orķestru 
Maestro Gunārs Ordelovskis devis  kādam no saviem 
maršiem. Orķestru sniegumu vērtēja starptautiska žūrija: 
Lietuvas Bruņoto spēku pūtēju orķestra diriģents Egidijs 
Ališausks (Egidijus Ališauskas), Lietuvas Republikas 
Iekšlietu ministrijas Reprezentācijas orķestra diriģents 
Egidijs Mikņus (Egidijus Miknius) un Nacionālo Bruņoto 
spēku orķestra diriģents Guntis Kumačevs.

2. aprīlī  J.Cimzes Valkas mūzikas skolā ar Latvijas 
vokālo ansambļu skates I kārtu – novadu skati tika ieskan-
dinātas 37. Cimzes mūzikas dienas. Skatē piedalījās Valkas 
novada un tuvējo novadu vokālie ansambļi. Ansambļus 
vērtēja žūrija – diriģents Jānis Erenštreits, Skrīveru kultūras 
centra jauktā vokālā ansambļa “Ferrovia” vadītājs Ferijs 
Millers un Valkas novada Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas vadītāja, mūziķe Unda Ozoliņa. Skates mērķis ir 
nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku 
attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meista-
rības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, 
kā arī noteikt labākos ansambļus izvirzīšanai Latvijas vokālo 
ansambļu konkursa II kārtai. Profesionālās izaugsmes 
veicināšanas nolūkā Valkā dziedāja viens no labākajiem 
ansambļiem Latvijā, kurš šogad svin savu 20 gadu jubileju 

– Skrīveru kultūras centra jauktais vokālais ansamblis 
“Ferrovia” Ferija Millera vadībā. Ansambļa uzstāšanās bija 
labs piemērs ikvienam no ansambļiem un augsta līmeņa 
muzikāls baudījums klausītājiem.Pieci skatē startējušie 
kolektīvi tika izvirzīti dalībai II kārtā. Strenču novada 
muzikālie kolektīvi Plāņu tautas nama jauktais vokālais 
ansamblis “Liesma” un Sedas kultūras nama ansamblis 
“Sudāruška” tika novērtēti ar II pakāpi. Abus kolektīvus 
vada Jeļena Tēraudkalne.

3. aprīlī Valmierā notika Valmieras un Valkas koru 
apriņķa koru skate, kurā kori rādīja savu māksliniecisko 
līmeni un gatavību vasarā gaidāmajiem reģionālajiem koru 
svētkiem un jau apgūto daļu no 2018. gada Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncerta repertuāra. 
Korus vērtēja žūrija – diriģenti Ivars Cinkuss un Jānis 
Baltiņš, komponists Uģis Prauliņš. Strenču novada Kultūras 
centra jauktais koris “Rītu puse” diriģenta Imanta Toča un 
kormeistares Ingas Čukures vadībā tika novērtēts ar 41,33 
punktiem, iegūstot I pakāpi. Koru nozarē šogad norisināsies 
vairāki pasākumi – 4. jūnijā notiks Latvijas sieviešu un 
vīru koru Salidojums Cēsīs, kā arī vairāki valsts mēroga 
koru svētki Alojā, Alūksnē, Kuldīgā, Tukumā, Gaujienā un 
Ērgļos. 

16. aprīlī Smiltenē notika Smiltenes un Strenču 
novadu tautas deju kolektīvu skate. Strenču novada KC 
vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” novērtēta ar augstāko 
pakāpi, jauniešu deju kolektīvam 2. pakāpe. Apsveicam un 
lepojamies ar “Tīnes” panākumiem, kas panākti mērķtiecīgā 
darbā! Paldies abu kolektīvu vadītājai Inetai Lezdiņai!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU 
SASNIEGUMI SKATĒS

7.aprīlī pavasara vējš šalkoja klusāk un saule 
skumīgi slēpās aiz mākoņiem, jo šajā dienā stāja 
pukstēt režisores Hildas Ņikitinas sirds.

Pēc profesijas ekonomiste – plānotāja, viņa sev 
izvēlējās citu dzīves ceļu – pašmācības ceļā kļuva 
par režisori un 35 gadus no dzīves atdeva teātrim. 
H. Ņikitinas vadībā Strenču Tautas teātris amatier-
teātru vidū ierindojās pirmajā desmitniekā Latvijā. 
Teātris bija viņas sirdslieta un režisores otrās mājas 
tūlīt pēc bērniem un ģimenes. Par Strenču Tautas 
teātra režisori Hildu Ņikitinu leģendārā režisore 
Marga Tetere reiz teikusi “dzimusi režisore”.

1959. gadā sākusi strādāt par Strenču kultūras 
nama direktori, vēlāk kļuvusi par teātra režisori. 
Viņas skolotāji bija teātra leģendas – Marga Tetere, 
Arnolds Liniņš, Jānis Zariņš un daudzi citi. Taču par 
savu skolotāju ar lielo burtu Hilda sauca režisoru 
Oļģertu Kroderu, ar kuru viņai izveidojusies brī-
nišķīga sapratne. Teātra zinības vēlāk papildinātas 
arī pie režisores Māras Ķimeles, Maskavā un 
Ļeņingradā pie režisoriem Romāna Viktjuka un 
Aleksandra Tovstonogova.

“Mazs cinītis gāž lielu vezumu,” teātru skatē 
Alūksnē par Hildu teicis Viktors Hausmanis, arī 
režisori novērtējuši, ka Strenčos ir unikāls teātris, 
brīnišķīga aktieru kalve. 2007. gada 20. jūlijā Hildai 
Ņikitinai piešķirts Strenču pilsētas Goda pilsoņa 
nosaukums kā pateicība par ilggadēju Strenču 
kultūras dzīves vadīšanu, kultūras un mākslas tra-
dīciju kopšanu, ieguldījumu Strenču Tautas teātra 
attīstībā un jauno kultūras darbinieku audzināšanā.

“Domāju, ka mana dzīve ir piepildīta. Es 
atstāju nākotnei savu artavu. Esmu izpildījusi savu 
plānu. Neesmu bijis tukšziedis,” tā reiz teica sirmā 
režisore.

Režisori Hildu Ņikitinu guldījām zemes klēpī 
Strenču kapos 14. aprīlī. Lai viņai gaišs ceļš 
mūžībā!

Strenču novada dome

SĀKAM GATAVOTIES LATVIJAS SIMTGADEI
Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, kuru svinēsim 
2018. gadā – sākam gatavoties jau šodien! Svētku 

programmu paredzēts īstenot piecu gadu garumā no 
2017. līdz 2021. gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski 
atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas 
veidojuši Latvijas valsti. Svinību simbols ir balts galdauts, 
kas pulcinās pie svētku mielasta ģimenes un draugus, 
novadniekus un tautiešus.

Arī Strenču novadam  ir, ko uzdāvināt Latvijai 100 gadu 
dzimšanas dienā! Tāpēc aicinām ikvienu no mums padomāt, 
kā atzīmēt Latvijas svētkus! Vai tā varētu būt dāvana, kas 
dod prieku dažas dienas, vai paliekoša vērtība nākamajām 
paaudzēm?

Kā mēs, Strenču novada iedzīvotāji, gribam sagaidīt 
un nosvinēt savas Latvijas svētkus?

Kultūras ministrijas izsludinātās svētku vadlīnijas sais-
tītas ar sekojošām tēmām:
1) Kultūras skolas soma – izglītojoši un radoši pasākumu/

projekti jaunatnei;

2) Latvijas valstiskuma ceļi un Strenču novads tajos – 
ceļi, kas Latvijas kartē uzskatāmi parāda mūsu valstiskuma 
veidošanās simtgadi, ceļa zīmes un pieturas punkti valsts 
attīstībā;

3) Latvijas ainava – sakārtot un labiekārtot vidi un ainavas;
4) Ciltstēvu un ciltsmāšu cildināšana;
5) Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izcelšana;
6) XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki;
7) Baltā galdauta svētki.

Esat mīļi aicināti un ļoti gaidīti izteikt savas ierosmes 
un iesaistīties svētku norisē! Idejas var iesniegt rakstiskā 
veidā, aizpildot anketu avīzītes pielikumā vai brīvā rakstiskā 
formātā. Anketas var iesniegt Strenču novada domes ēkā 
(pie lietvedes), Strenču kultūras namā, kā arī aizpildīt anketu 
elektroniski www.strencunovads.lv. Tieši mūsu pašu domas 
un darbi ir svarīgākie, lai svētki izdotos! Iesaisties arī Tu!

Liene Krūmiņa, 
Izglītības, kultūras un sporta speciāliste

Strenču novada domes sēdē š.g. 16. martātika 
izskatīts 31 jautājums. Svarīgākie no tiem:

1. MAINĪJA Strenču novada Bāriņtiesas sastāvu. Ar 
2016.gada 21.martupar Strenču novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietnieci sākusi strādāt Mairita
KEZIKA.  Ar 2016.gada 1.aprīli no Strenču novada 
bāriņtiesas locekļa amata atbrīvota Anna DMIT-
RIJEVA. Ar 2016.gada 4.aprīli par Strenču novada 
bāriņtiesaslocekli ievēlēta Olga GALAGANOVA.
2. APSTIPRINĀJA viena audzēkņa mācību izmaksas 
mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.
gadā Strenču novada vispārējās izglītības iestādēs:
2.1. Strenču novada vidusskolā EUR 73.23
2.2. Strenču novada pirmsskolas 
       izglītības iestādē “Minkāns” EUR 120.50
3. APSTIPRINĀJAStrenču novada atbalsta konkursa 
iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2016” 
nolikumu un izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju 
sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Iveta Ence
– Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, komisijas 
locekļi: Kristīne Lāce – Tūrisma speciāliste – starp-
tautisko projektu vadītāja, Liene Krūmiņa – Izglītības, 
kultūras un sporta speciāliste, Zaiga Rožlapa – Strenču 
novada domes deputāte.
4. ATBRĪVOJA Natāliju VERHOVSKU ar 2016.
gada 13.aprīli no Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu 
rehabilitācijas centra vadītājas amata, saskaņā ar Darba 
likuma 114.panta nosacījumiem – darbinieka un darba 
devēja vienošanās.
5. IZSKATĪJA 22 jautājumus par dzīvojamās platības 
piešķiršanu un maiņu, dzīvesvietas deklarēto ziņu 
anulēšanu, dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu, 
zemes nomas līgumu slēgšanu un pārtraukšanu u.c. 

Kancelejas vadītāja Dace Janīte

STRENČU NOVADA 
DOMES ZIŅAS

Strenču novada vidusskola šogad var lepoties ar uz-
ņēmīgiem, zinātkāriem, radošiem izglītojamiem un peda-
gogiem. Lai gan mācību darbs skolā vēl nav beidzies, 
ieguldītais darbs devis ražīgus augļus. 

2015./2016.m.g. kopumā mācību priekšmetu starpno-
vadu un novadu olimpiādēs piedalījās 25 izglītojamie. No 
tiem godalgotas vietas ieguva 11 skolēni: Laima Lūcija 
Dauvarte (vizuālā māksla, 3.v.), Terēze Anna Buliņa (lat-
viešu valoda, 3.v., vizuālā māksla, 2.v.), Vejas Raspoliauskas 
(matemātika, 2.v.),  Evelīna Baņņikova (vizuālā māksla,
atzinība), Druvis Bičevskis (vizuālā māksla,1.v.), Betija
Strautniece (vizuālā māksla, 1.v.), Roberts Riņķis (mate-
mātika,1.v.), Marts Bičevskis (matemātika, 2.v.), Dana 
Akmentiņa (latviešu valoda, 2.v.), Gabriels Zavadskis (krievu
valoda, publiskā runa, 1.v.).  

Vidzemes reģiona olimpiādēm izvirzīti 2 skolēni (Vejas 
Raspoliauskas un Terēze Anna Buliņa), no kuriem Vejas 
ieguva atzinību Vidzemes reģiona 3.klašu matemātikas 
olimpiādē. 

Pamatots lepnums par mūsu skolas matemātiķiem. LU 
A. Liepas neklātienes matemātikas skolas konkursā “Tiks 
vai …Cik?” līdz  4. kārtai tikuši un spēkus varēs pārbaudīt 
divi 4. klases audzēkņi (Roberts Marenis, Druvis Bičevskis). 

Konkursā “Hei, matemātiķi 2016” piedalījās 3 mūsu skolas 
skolēni, no kuriem divi (Roberts Riņķis un Druvis Bičevskis) 
ieguva godalgotās 3.vietas. Savukārt starptautiskajā mate-
mātikas konkursā “Ķengurs”, kurā šogad no visas pasaules 
savu varēšanu pārbauda 16135 skolēnu, no tiem 204 Latvijas 
skolu pārstāvji, ir arī mūsu skolas 14 skolēni. Rezultāti 
liecina, ka 6.vietu Latvijas mērogā ieguva Roberts Riņķis 
(uzdevumu izpildes procents 99, 73%)

24. aprīlī norisināsies Atklātā matemātikas olimpiāde 
Rīgā, kurā piedalīsies Marts Bičevskis, Roberts Riņķis un 
Druvis Bičevskis. Gaidīsim rezultātus!

Paldies Strenču novada domei par atbalstu transporta 
jautājumos. Paldies katra bērna vecākiem par iedrošinā-
šanu, atbalstu un līdzpārdzīvojumu. Paldies Strenču novada 
vidusskolas skolotājiem par pašaizliedzīgu un godprātīgu 
darbu skolēnu sagatavošanai olimpiādēm un konkursiem.

Veiksmīgu un saulainu pavasari vēlot:

Strenču novada vidusskolas vārdā – 

direktora vietniece izglītības jomā 
Baiba Paleja

PANĀKUMI 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS

NO REŽISORES 
ATVADOTIES
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
šogad dzēsis jau 56 kūlas ugunsgrēkus. VUGD atgādina, ka 
kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku 
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitē-
jumu dabai. 2015.gadā Latvijā tika reģistrēti 2786 kūlas 
ugunsgrēki. Kūlas degšanas rezultātā nodega 33 ēkas, četras 
automašīnas un cieta trīs cilvēki. Kopumā pagājušajā gadā 
kūlas dedzināšanas rezultātā izdega 3256 hektāri Latvijas 
teritorijas.  

KO DARĪT, 
LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS DEGŠANU?  
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos 

Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” ir noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos 
vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Lai pavasarī 
neveidotos kūla, iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jāsakopj 
savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc atkri-
tumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to 
attīrot no degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju ap ēkām 
10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto 
kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies 
sausā zāle un nebūs iespējama tās degšana. VUGD atgā-
dina, ka kūlas dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt 
neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.  

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?  
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, 

nekavējoties ir jāzvana VUGD uz tālruni 112 un jānosauc 
precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur 
izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, uzvārds 
un telefona numurs, un jāatbild uz dispečera jautājumiem.  
Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem par 
izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties 
notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā platībā 
un apdraud tuvumā esošās ēkas.   

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI 
PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?  

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai 
tiek ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra 
noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Ja 
konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
(LAPK).  Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi: atbilstoši 
LAPK 179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņ-
desmit līdz septiņsimt eiro; atbilstoši LAPK 51.panta otrajai 
daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz 
septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt 
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro; saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu “Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, 
lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs 
prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai 
daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, bet juridiskai 
personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro. 
VUGD arī sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 

sniedz informāciju par 
kūlas degšanas vietām. 
Ja ir degusi kūla, zemes 
īpašniekiem tiek samazi-
nāts Eiropas Savienības 
platību maksājums.  

Informē VUGD

KŪLAS DEDZINĀŠANA 
IR BĪSTAMA UN AIZLIEGTA

Atnākot pavasarim, Strenču novada pašvaldības 
policija pastiprināti apseko nelegālās sadzīves atkri-
tumu izgāztuves mežos, grāvjos un citās neatļautās 
vietās Strenču novadā. Situācija ir ļoti bēdīga, it īpaši 
Sedas pilsētas apkārtnē. Sadzīves atkritumu kaudzes 
ir visneiedomājamākajās vietās. Mežos tiek izmests 
viss – sākot no izlietotiem bērnu pamperiem līdz plast-
masas pudelēm, stikliem, apaviem, apģērbiem utt.

Policijas darbinieki jau ir atklājuši 7 vaininiekus, 
kuri nekautrējas savus atkritumus izgāzt mežos un 
grāvjos. Viņiem tika sastādīti administratīvā pārkā-
puma protokoli un uzlikti naudas sodi.  

Tika pārbaudītas novada mājsaimniecības, kurām 
nav noslēgts līgums ar Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizāciju (ZAAO) par atkritumu
apsaimniekošanu. 13 personām tika sastādīti adminis-
tratīvā pārkāpuma protokoli par nepiedalīšanos atkri-
tumu savākšanā.Pašvaldības policija aicina iedzīvo-
tājus būt apzinīgākiem un izmantot piedāvātos ZAAO 
pakalpojumus, izmantot atkritumu konteinerus.

Liels lūgums ziņot un būt gatavam uzrakstīt iesnie-
gumu par personām, kuras turpina piesārņot mežus, 
kā arī fiksēt (pierakstīt, nofotografēt) automašīnu 
numurus un droši ziņot policijai.

Strenču novada pašvaldības 
policijas vecākā inspektore Eva Ločmele

Tālr.:26347666

INFORMĒ 
PAŠVALDĪBAS 

POLICIJA

SAKARĀ  AR  PLOSTNIEKU  SVĒTKIEM, 
STRENČU  PILSĒTAS  PIRTS  STRĀDĀS 

PIEKTDIEN,  20. MAIJĀ  NO  PLKST.  10.00 – 22.00
BIĻETES  PĀRDOS  LĪDZ  21.00

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

INFORMĀCIJA 
PIRTS

APMEKLĒTĀJIEMAprīlī Strenču pilsētas bibliotēkā apskatāma cimdu un zeķu izstāde “RAIBIE RAKSTI”.
23. aprīlī no plkst. 9:00 – LIELĀ TALKA visā novadā.
23. aprīlī plkst. 19:00 Plāņu tautas namā Koncerts – atpūtas vakars “PAVASARA VITAMĪNS PĒC LIELĀS TALKAS”. 
Ar vitamīniem dalīsies: Rūjienas novada Lodes kultūras centra vokālie ansambļi “Rūjmalietes” un “Rūjmala”, Plāņu tautas 
nama vokālais ansamblis “Liesma” un līnijdeju grupa “Melnā kafija”, Sedas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Sudāruška”.
Vitamīnu devu muzikāli papildinās Valmieras kultūras centra bigbends “Valmieras puikas”.
Aicinām līdzi ņemt Lielās Talkas noskaņojumu un nelielu groziņu pašu vēderpriekam. Kafiju un dažādus kārumus varēs 
iegādāties kafejnīcā.
24. aprīlī plkst. 13:00 Sedas kultūras namā DZINTRAS ZVEJNIECES gleznu izstādes atklāšana.
29. aprīlīplkst. 17:00 – Strenču novada kultūras centrā pūtēju orķestru PAVASARA KONCERTS. Piedalās Strenču, 
J.Cimzes Valkas, Rūjienas, Mazsalacas, Valmieras mūzikas un mākslas skolu pūšamo instrumentu klases audzēkņi un 
pedagogi, solisti, ansambļi un Strenču pūtēju orķestris.
30. aprīlī plkst. 21:00 Jērcēnmuižas parkā, sadarbībā ar biedrību “ESAM JĒRCĒNIEM”, pasākums sievietēm – 
“VALPURĢU NAKTS MISTĒRIJAS”. Ierašanās raganiskos tērpos ar pašgatavotu lukturīti un slotu.
4. maijā plkst. 14:00 Strenču novada kultūras centrā Koru koncerts “SPĒKA DZIESMAS LATVIJAI”. Svētkus 
svinēsim kopā ar jauktajiem koriem “Pakalni”, “Trikāta”, Rītu puse”.
13. maijā plkst. 9:00 Strenču novada vidusskolā PĒDĒJAIS ZVANS absolventiem. 
16. maijā plkst.12:00. Strenču novada kultūras centrā Rīgas leļļu teātra izrāde SAPNIS PAR KARALI. 
Ieeja – 1.20 EUR, aicināti pirmsskolas un sākumskolas bērni. 
21. maijā Gaujas plostnieku galvaspilsētā notiks 19. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI. 
26. maijā Strenču novada vidusskolas un Mūzikas skolas gada noslēguma KONCERTS.

Pasākumu informācijā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzam sekot precīzākai informācijai afišās!

PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ

8.aprīlī noslēdzās Strenču novada atklātais čempionāts 
basketbolā. Tāpat kā iepriekšējā sezonā finālā spēlēja Strenču 
MRS un “Oši” basketbolisti. Spēle ritēja ļoti aizraujoši. 
Lielāko spēles daļu vadībā atradās Strenču MRS basketbolisti 
un trešajā ceturtdaļā iegūto pārsvaru nosargāja līdz spēles 
beigām un svinēja uzvaru ar rezultātu 100-88. Rezultatīvākie 
spēlētāji uzvarētājiem bija Gvido Balodis ar 30, Artūrs Rozītis 
ar 26 un Dāvis Bajārs ar 18 punktiem. Zaudētāju komandā 
Valters Vēveris  ar 32 un Ģirts Vēveris ar 14 punktiem. Strenču 
MRS komandas sastāvā  spēlēja Kristaps Bormanis, Kaspars 
Ielītis, Mārtiņš Celmiņš, Dāvis Bajārs, Elvijs Darģelis, Jānis 
Ziediņš, Gvido Balodis, Juris Lisenko, Artūrs Rozītis un Otto 
Grīnbergs.

Sudraba godalgas ieguva “Oši” basketbolisti Guntis 
Ādamsons, Ingars Veide, Mārtiņš Eglītis, Ģirts Vēveris, Jurģis 
Ādamsons, Aldis Riekstiņš, Kaspars Kairovs, Valters Vēveris, 

Rolands Litte, Andris Šteimaks, Sandris Lezdiņš un Jānis 
Bindže.

Spēlē par bronzas godalgām “Kailais ierocis” basketbolisti 
uzvarēja “Smoukeri” basketbolistus ar rezultātu 62-54. Jānis 
Kivriņš guva 20 punktus, AlansRuģēns  17 punktus. Bronzas 
medaļas izcīnīja Elvis Brokāns, Dāvis Oliņš, Kārlis Krastiņš, 
Jānis Treja, Mikus Liepiņš, Krists Avotiņš, Elmārs Sietinsons, 
Kristers Cinglers, Edgars Šimanskis, Jānis Kivriņš, Emīls Zālītis 
un Reinis Zalte.

Paldies saku basketbola tiesnešiem Ingaram Veidem, 
Elvim Brokānam, Tomam Gudinam un Varim Krūmiņam par 
spēļu tiesāšanu, kā arī sekretariātam, Baibai Vēverei un Jānim 
Vāverem, bez kuru darba nebūtu iespējama sekmīga čempio-
nāta norise.  

Aivars Kalniņš, sporta darba organizators

BASKETBOLA ČEMPIONĀTA REZULTĀTI

25. aprīlī plkst. 16:00 Strenču novada Kultūras 
centra mazajā zālē pirmā tikšanās jauniešiem, kuri 
vēlas iesaistīties brīvprātīgo darbā Strenču novadā.

Jauniešus, kuri vēlas strādāt vasarā Strenču no-
vada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā 
nodrošinājuma nodaļā skolēnu vasaras nodarbinātības 
programmā, aicinām pieteikties pilsētas pārvaldē, 
Rīgas ielā 7 – 1. kabinetā vai zvanīt pa tālruni 
29129911.

INFORMĀCIJA 
JAUNIEŠIEM
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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

A.Dzilnas izstādes atklāšana

“Rītu puse” koru skatē

Putnu dienas Sedas tīrelī

“Arabija” deju koncertā Strenčos

No 19. 03. 2016. līdz 11.04.2016. 
Strenču novadā mūžībā aizgājuši:

Jānis Smertjevs (Seda)
17.02.1951. – 20.03.2016.
Rasma Švalbe (Jērcēni)

22.05.1930. – 02.04.2016.
Hilda Ņikitina (Strenči) 

26.12.1927. – 07.04.2016.
Silvija Kurpniece (Strenči) 
23.04.1932. – 11.04.2016.

Strenču novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

“Kad saule ripo pār zemi kā olas dzeltenums, 
visapkārt sāk lidot raibi un dzelteni taureņi, no zemes 
izlien zaļa tulpe un tai blakus dārzā samanāmi sarkani 
rabarberi kā velna ragi, tad ir pienācis īstais laiks 
priecāties – klāt pavasaris! Viss ir tik dzīvs – ņudz, 
pumpuro, spraucas, skan, čalo, mudž un smaržo. Daba 
modusies, un tai līdzi mostamies arī mēs.”

Ir dabas atmodas laiks, kad viss pats par sevi jau 
augšup sauc. Laiks, kad attiecīgajai cilvēku vibrācijai 
atsaucas četras dabas stihijas: zeme, ūdens, uguns, 
gaiss. Pēdējos gados ir dzirdēts, ka arī Latvijā šur un 
tur 30. aprīlī tiek svinēti Valpurģu svētki – tie ir svētki 
ar ļoti interesantu un bagātīgu vēsturi. Kaut arī tie 
nav mūsu tautas tradicionāli svētki, šajos svētkos var 
pavasari un sauli slavināt, tie ir maģiskas burvības 
pilni mīlestības, auglības, dzīvības svētki, kad tumsa 
un aukstums ir atkāpies un dabā atkalsākusi strāvot 
gaisma, siltums un dzīvības sulas. Un, jo vairāk svētku,
jo vairāk prieka dvēselei. Un kāpēc gan mazliet ne-
iepriecināt to mazo raganiņu vai velniņu, kas mums 
visiem iekšā sēž? Modernās raganas, tāpat kā viņu 
senās māsas tic, ka viss ir enerģija un visam ir dvēsele 
un, ka vienotība ar dabas cikliem ir jaudīga spēka 
avots. Tālab visas burvestības ir cieši saistītas ar gada-
laiku ritumu un četriem dabas elementiem – uguni, 
ūdeni, zemi un gaisu.

Jērcēnmuižas parkā 30. aprīlī no plkst. 21:00 uz 
Valpurģu ballīti aicinām pulcēties visas viedās, 
modernās, rotaļīgās, asprātīgās, burvīgās, veiksmīgās 
(nesauksim viņas par raganām), lai kopā svinētu šo 
maģisko nakti, kopīgi kurinot raganu pirti, cepot 
pīrāgus ugunskurā, jaucot maija boli un izbaudot piln-
mēness nakts maģiju Jērcēnmuižā un muižas parkā. 
Vēlams ierasties raganiskos tērpos ar pašgatavotu 
slotu un lukturīti. Pasākumu organizē biedrība “Esam 
Jērcēniem” un Strenču novada Kultūras centrs.

Vēlies nokļūt Valpurģu ballītē? Pie mandragoras 
labāk neķeries, bet vari sekot vācu pasaku meistara 
Grimma pierakstītajam padomam: pirms pusnakts uz-
velc visas drēbes ačgārni un atmuguriski aizrāpo līdz 
pirmajām krustcelēm. Tad gaidi, kas notiks…

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

AICINĀM UZ 
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PARKĀ!

“Sudaruška” ansambļu skatē

Jaunsargi 25. martā

Strenčupītes sākuma meklētāji

Konkursā “Pavasara cīrulītis”

“Liesma” koncertā “Rakstu rakstiem izrakstīju”

Koka auto sacīkšu uzvarētāji

FOTOSTĀSTS


