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Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Krīt, krīt, krīt – 
Palāses nerātnas krīt, 
Vēsumu kausējot
Uz smagajām ziemas 
Cepurēm,
Apkaklēm 
Un siltšallēm.
Palāses krīt
Un ar skatienu
Draiski šķelmīgu
Ik pa brīdim iemet
Blāvajās logrūtīs
Skanīgus
Zibstaru vārdus…

Krīt, krīt, krīt,
Saulainas palāses krīt – 
Uz ietvēm, uz palodzēm
Un uz gājēju sejām arī, 
Dungojot 
Vienzilbes dziesmiņu īso:
“Marts! Marts! Marts!”
Un liekas, ka vienmēr tā var
Caur ledus trīsām
Izlauzties
Prieks – 
Noticami…īsts,
Ar lāsteku asarām
Klauvējot
Cilvēku sirdīs.
      /Anita Girgensone/      

 /Annijas Ences foto/

MŪSU LAIKA VAROŅI
Tumšais februāra vakars varēja būt liktenīgs sirm-

galvei Veltai Sviķei Jērcēnu pagastā, jo vēlajā, tumšajā 
vakarā viņa nokrita sniegā un bez palīdzības nespēja 
piecelties.

Tovakar sirmgalve devās ārā, lai sasauktu savus mīluļus 
kaķus, kuri bija devušies savās kaķu gaitās pagalmā. Kājas 
zem pamatīgās gadu nastas kļuvušas gurdas, tāpēc sirmgalve 
paslīdēja un nokrita sniegā. Kādu sasaukt bija bezcerīgi, 
bet piecelties bez palīdzības viņa nespēja. Gaisā virpuļoja 
sniedziņš, kas ar savu mīksto, balto segu pamazām pārklāja 
sirmgalves augumu. Sniegā nācās gulēt diezgan ilgi. 

Par laimi nāca divi puiši – Dainis un Gvido, kuri pama-
nīja sniegā sakņupušo tumšo stāvu un nekavējoties steidzās 

palīgā. Sirmgalves rokas bija sastingušas, un viņa jau bija 
bezsamaņā. Puiši nenobijās un nesamulsa, bet ienesa sirm-
galvi mājā un steidzās pēc pieaugušo palīdzības. Gvido 
vecmāmiņa izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību un 
sirmgalve tika nogādāta Vidzemes slimnīcā, kur viņai nācās 
ārstēt apsaldējumus.

Šobrīd sirmā kundze ir laimīgi atgriezusies mājās un ir 
neizsakāmi pateicīga saviem glābējiem Dainim Zvaigznonim 
un Gvido Cekulim, jo pateicoties viņu drosmei un ātrajai, 
bezbailīgajai rīcībai, tika glābta cilvēka dzīvība un Velta 
Sviķe šo dienu var nosaukt par savu otro piedzimšanu.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 17. februārī pieņemtie svarī-
gākie lēmumi:

1.Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.9/2010 
“Saskaņošanas kārtība  koku ciršanai ārpus meža zemes 
Strenču novada teritorijās”.
Saistošie noteikumi Nr.9/2010 stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
2. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.10/2010 
“Par Strenču novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību”.
Saistošie noteikumi Nr.10/2010 stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
3. Apstiprināja Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un 
invalīdu rehabilitācijas centra nolikumu.
4. Apstiprināja Jērcēnu pagasta Veselības punkta nolikumu 
un  Jērcēnu pagasta Veselības punkta maksas pakalpojumus.
5. Apstiprināja grozījumus nolikumā “Par darba samaksu 
un sociālajām garantijām Strenču novada domē un 
tai pakļautajās institūcijās” 2.punktā noteiktā atlīdzība 
deputātiem un komisiju locekļiem. 2.1.apakšpunktu  izteikt 
šādā redakcijā: Domes deputātiem par piedalīšanos domes 
sēdēs, komiteju sēdēs, kurā ievēlēts, un citu deputātu 
pienākumu pildīšanu, samaksu par stundu, nosaka  piemērojot 
koeficientu 1.2, t.i. vienas darba stundas samaksas likme 
LVL  3,53. 2.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: Domes 
komisiju locekļiem samaksu par  stundu   nosaka piemērojot 
koeficientu 1.0, t.i. vienas darba stundas samaksas likme  
LVL 2,94. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.martu.
6. Nolēma izsniegt SIA “Kunturi” atļauju tirdzniecībai 
publiskā vietā Strenču novadā.
7. Nolēma atmaksāt ceļa izdevumus 50 % apmērā četrām 
vispārējās izglītības iestādes Valkas ģimnāzijas 12.klases 
skolniecēm  8 reizes mēnesī no 18.02.2010. līdz 2009./2010. 
mācību gada beigām, braucienam no Sedas līdz mācību 
iestādei Valkā un atpakaļ, piestādot autobusa biļetes.

8. Nolēma Domes grāmatvedībai veikt Sedas pilsētas komunā-
lai saimniecībai,  budžeta ieņēmuma daļas samazinājumu  par 
LVL 638,38 un budžeta izdevumu daļas samazinājumu par  
LVL 638,38, sakarā ar zaudējumiem apkures tarifos.
9. Piešķīra dzīvokļa pabalstu Ls 20,- apmērā uz trijiem 
mēnešiem 12 trūcīgajām personām.
10.Piešķīra pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai četrām 
ģimenēm.
11. Apstiprināja zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes 
vienību platības atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas telpiskajos datos noteiktajai platībai  
Strenču novada  Jērcēnu pagastā, Sedas lauku teritorijā un 
Plāņu pagastā.
12. Nolēma sakārtot īpašuma tiesības uz Sedas pilsētas parka 
teritoriju, ņemot vērā Sedas pilsētas teritorijas plānojumu. 
Piešķirt finanšu līdzekļus īpašuma tiesību reģistrēšanai 
zemesgrāmatā.
13. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma Kārļa ielā 
5-6, Strenčos, Strenču novadā izsoles rezultātus. Nolēma 
slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Kārļa ielā 
5-6, Strenčos, Strenču novadā ar personu, kura nosolījusi 
attiecīgo objektu.
14. Apstiprināja SIA “Global Partners” aktualizēto un pēc 
Vides ministrijas atzinuma saņemšanas precizēto Tehniski 
ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču novada Plāņu pagasta Plāņu ciematā”.
15. Izskatīja jautājumus par atteikšanos no pirmpirkuma 
tiesībām.
16. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par apdzīvojamās 
platības piešķiršanu un dzīvokļu maiņu.
/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, pēc to 
apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā, iedzīvotāji var iepazīties Strenču novada domē, 
teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/

Informāciju sagatavoja 
Strenču novada domes kancelejas vadītāja

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA 
UPURU PIEMIŅAS DIENA

Plkst. 12.00 Strenču stacijā
pie piemiņas akmens notiks Atceres brīdis, 

pēc tam Atmiņu pēcpusdiena represētajiem 
“SANVIK” kafejnīcā Strenčos.

Pietekties lūdzam Strenču novada domē 
pie lietvedes I.Ēķes, 

tālrunis uzziņām – 64715610

/Foto – piemineklis komunistiskā genocīda upuriem 
Strenču stacijā – foto no TIC arhīva/
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Kopš 1998. gada maija trešā sestdiena ir Gaujas 
plostnieku svētku diena. Šogad, 15. maijā Strenčos tiks 
svinēti 13. Gaujas plostnieku svētki. Tradicionāli trīs dienas 
iepriekš – 12. maijā pie Spicu tilta notiks plosta siešana un 
nobrauciens pa Gauju, bet svētku rītā plosts tiks svinīgi 
sagaidīts pie Vecā ozola. Kā allaž, notiks arī dažādas jau-
tras aktivitātes plostnieku garā pieaugušajiem un bērniem. 
Jaunums šogad būs nobrauciens pa Gauju ar pašgatavotām, 
netradicionālām peldierīcēm no Gaujas tilta līdz Vecajam 
ozolam. Tāpēc svētku organizatori aicina jau šobrīd domāt 
par interesantu peldlīdzekļu gatavošanu, jo šajās sacensībās 
netiks vērtēts ātrums, bet gan oriģinalitāte un noformējums.

Svētku neiztrūkstoša sastāvdaļa ir arī Plosta zupa, veco 
plostnieku tikšanās un atmiņu stāsti. Svētku koncertā savu 
dalību apsolījuši dejotāju draugi no Igaunijas, bet plostnieku
svētkos vēlas piedalīties arī plostnieki no Slovēnijas un 
Polijas, un vizītē solījušies ierasties arī sadraudzības pilsētas 
Saidas pārstāvji.

Dienas gaitā notiks arī plostnieku svētku tirdziņš, bet 
svētku izskaņā – koncerts un Vakara mūzika, bet svētki 
noslēgsies ar kārtīgu Zaļumballi.

Svētku darba grupa strādā, lai svētki izdotos interesanti, 
aicinām sekot turpmākajai informācijai!

Biedrība “Gaujas plostnieki” darbojas Starptautiskajā 
plostnieku asociācijā un strencēnieši vairākkārt ir piedalī-
juies asociācijas asamblejās, kas ik gadus notiek citā valstī 
un tiek rīkotas, lai popularizētu plostnieku tradīcijas. Lai arī 
šogad varētu piedalīties asamblejā, ir nepieciešami finanšu 
līdzekļi. Biedrība “Gaujas plostnieki” cer uz sponsoru  finan-
siālo atbalstu šim pasākumam. Līdzekļus lūdzam ieskaitīt 
biedrības “Gaujas plostnieki” bankas kontā: 

Biedrība “Gaujas plostnieki”
vienotā reģ., nr. 40008101626
Rīgas iela 11, Strenči, Strenču nov. LV 4730
LVL (valūta) konta nr. A/S “Latvijas Krājbanka”
LV03UBAL4300135608001

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

GATAVOJAMIES 13. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKIEM

NEAPZINĀTĀS KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBAS 
KOPĒJĀ DABAS UN KULTŪRAS TELPĀ

Latvijā lauku ainavā atrodams bagātīgs kultūras manto-
jums, kas liecina par tautas senvēsturi un saimniekošanas 
tradīcijām. Liela daļa dažādu mūsu vēstures mantojuma 
objektu joprojām nav apzināta un arī aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstos ietvertajiem objektiem ne vienmēr ir 
zināma precīza atrašanās vieta, līdz ar to samazinot iespēju 
tos aizsargāt. Ļoti daudzi objekti neprasa aizsardzību, tikai 
uzmanīgu apsaimniekošanu, atbrīvošanu no apauguma un 
lepnumu par savu senču mantojumu.

Vēsturiskās ainavas sastāvdaļas un objekti:

- mājvietas, ceļi un robežas,  koki un koku grupas, meži, 
industriālie kompleksi un ražotnes, ūdeņi, militārās būves un 
vietas, apbedījumu vietas, sakrālās vietas, mītiskās un nostāstu 
vietas, kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves norišu 
vietas.

Igaunijas Valsts mežu apsaimniekošanas centrs, Valsts 
meža dienests un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir 
uzsākuši kopīgu projektu, lai apzinātu un veicinātu kultūras 
mantojuma saglabāšanu lauku ainavā, īpašu uzmanību 
pie-vēršot mežiem. Projekta nosaukums “Neapzinātās 
kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” 
(Unknown cultural heritage value in common natural and 
cultural space”). Turpmāk lietots saīsinājums “Kultūras 
mantojums”.

Projekta laikā plānots izstrādāt un aprobēt speciālu 
metodiku kultūras mantojuma identifikācijai, veikt inventa-
rizāciju 4 Ziemeļlatvijas rajonos (Limbaži, Valka, Valmiera,

Alūksne) un iegūto informāciju ietvert datu bāzē, kuru 
varētu izmantot gan iedzīvotāji, gan valsts pārvaldes 
institūcijas un pašvaldības. Paralēli inventarizācijai plānots 
veikt iedzīvotāju apmācību un izglītošanu par kultūras 
mantojuma apzināšanu, nozīmi un izmantošanu tūrisma 
infrastruktūras attīstībai, kā arī izdot informatīvos materiālus 
par inventarizācijas rezultātiem. 

Aicinām Strenču novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, 
apmeklējot informatīvās un izglītojošās sanāksmes pagastos
un palīdzot inventarizētājiem ar informāciju par senām, 
vēsturiskām vietām un objektiem.

Cerot uz sadarbību, projektā iesaistītie inventarizatori:

Ivars Ziemulis, t.: 29179816 /Strenči, Plāņu pagasts/

Aigars Ancveriņš, t.: 29172861 /Plāņu pagasts/

Jānis Ence, 29171961 /Jērcēnu pagasts/

Iveta Ence, t.: 29436275 /Seda un Sedas lauku teritorija/ 



4

Projektu konkurss

VAI JŪS IZMANTOJIET 
HIPOTĒKU BANKAS IZDEVĪGOS PIEDĀVĀJUMUS?

Hipotēku banka nāk ar jauniem piedāvājumiem, lai klien-
tiem sagādātu patīkamus brīžus un ērtākus pakalpojumus. 
Hipotēku banka saviem un topošajiem klientiem piedāvā 
izmantot vairākas izdevīgas norēķinu pakalpojumu akcijas.

Maksājot rēķinus, variet laimēt
Tagad ir īstais laiks veikt savus maksājumus Hipotēku 

bankas filiālē vai internetbankā HipoNet, jo norisinās loterija
“Es mīlu rēķinus!” Veiciet 10 pārskaitījumus un laimējiet 
galveno balvu – 300 latus Jūsu rēķinu apmaksai! Lai pieda-
lītos Ikmēneša laimestu izlozē, klientam no sava norēķinu 
konta jāveic vismaz divi maksājumi mēnesī. Lai piedalītos 
Lielo laimestu izlozē, klientam jāveic vismaz desmit maksā-
jumi laika periodā no 2010.gada 11.janvāra līdz 30.jūnijam. 
Ikmēneša laimesti ir 18 naudas balvas 50 latu vērtībā, bet 
Lielie laimesti - 3 Lielās naudas balvas 300 latu vērtībā. 

Izmantojiet maksājumu kartes
Šobrīd ar Hipotēku bankas maksājumu karti Maestro 

mūsu klienti var izņemt skaidru naudu bez komisijas maksas 
Hipotēku bankas, Latvijas Krājbankas, SEB bankas, Rietumu 
bankas un Parex bankas bankomātos - kopā vairāk kā 600 
bankomātos, tas ir, katrā otrajā Latvijas bankomātā. 

Konkurētspējīgas noguldījumu likmes
Hipotēku banka klientiem piedāvā konkurētspējīgas 

noguldījumu likmes, kā arī iespēju saņemt īpašās procentu 
likmes, ja izvēlēsieties automātisko noguldījuma pagarinā-
šanu vai, ja noformēsiet termiņnoguldījumu internetbankā 
HipoNet, vai arī pieteiksieties pensiju 2. līmenim. Īpašās 
procentu likmes var saņemt arī visi noguldītāji, kuri 
sasnieguši 62 gadu vecumu!

Izmantojiet Hipotēku bankas un Western Union sadarbību
Hipotēku bankā varat nosūtīt un saņemt naudu no sev 

tuviem cilvēkiem gan ārzemēs, gan Latvijā. Šāds pakalpo-
jums būs noderīgs dažādās situācijā, piemēram, ja ārvalstīs 
nopelnīto naudu nepieciešams steidzami nosūtīt uz mājām, 
vai ārkārtas gadījumos, kad Jūs vai kāds Jums tuvs cilvēks 
palicis bez naudas līdzekļiem ārvalstīs (nozaudēts vai 
nozagts naudas maks, neplānoti pirkumi vai citi neparedzēti 
izdevumi utml.). Sūtītā naudas summa saņēmējam pieejama 
jau pēc dažām minūtēm.

Atveriet  algas kontu un saņemiet atlaides
Hipotēku banka piedāvā bez maksas noformēt Algas 

komplektu, kurā ietilpst konta atvēršana, internetbankas 
HipoNet pieslēgums un maksājumu karte, turklāt kartes 
lietošanas gada maksa ir samazināta. Tāpat ar algas karti 
Jums ir iespēja bez maksas izņemt skaidru naudu Hipotēku 
bankas, Latvijas krājbankas, SEB bankas, Parex bankas, 
Rietumu bankas bankomātos. 

Ērtu un izdevīgu norēķinu pakalpojumu nodrošināšana 
ir svarīga gan bankas klientiem, gan pašai bankai. Hipotēku 
bankai rūp klientu vēlmes un vajadzības, tāpēc mēs regulāri 
ieviešam jaunus vai papildinām esošos norēķinu pakalpo-
jumus. Plašāku informāciju par bankas piedāvātajiem 
pakalpojumiem Jūs varat uzzināt Hipotēku bankas Valkas 
norēķinu grupā, Raiņa ielā 12,Valkā vai zvanot pa tālruņiem 
64724306, 64722244, vai Smiltenes filiālē, Baznīcas 
laukumā 11A, Smiltenē vai zvanot pa tālruni 64773768 vai 
internetā www.hipo.lv.

Inga Krastiņa, 
Hipotēku bankas Smiltenes filiāles vadītāja

VAS “Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs “Mēs 
paši” izsludina projektu konkursu, kurā aicina piedalīties 
ikvienu – fiziskas, juridiskas personas, nevalstiskās 
organizācijas un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis - realizējot attīstības bankas 
principus, veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves 
un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma 
vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Bankas piešķirtais finansējums viena projekta realizāci-
jai – līdz 400 LVL.

Par projektu iesniegšanas termiņiem, konkursa nolikumu, 
pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai var 
interesēties pašvaldībā vai tuvākajā Hipotēku bankas filiālē. 
Sagatavoto projektu ir jāiesniedz Hipotēku bankas Smiltenes 
filiālē personīgi vai jāsūta pa pastu.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām 
prioritārajām jomām:

• projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu, 
veido sakārtotu un drošu vidi;

• projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, 

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

• projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu, 
veicina iedzīvotāju sociālo atbildību sabiedrībā, 
nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju 
grupām;

• projektiem, kas paredz izglītošanu, apmācības, kuru 
rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju (iedzīvotāju 
grupu) pašnodarbinātība sociāli ekonomiskās situāci-
jas uzlabošanai, jauniešu profesionālā orientācija un 
karjeras izvēles iespējas.

• projektiem, kuru rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju 
(iedzīvotāju grupu) līdzdalība teritorijas attīstības 
plānā nospraustajos virzienos un kas netiek finansēti 
no speciāli tam paredzētiem avotiem.

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!
Informācija: www.hipo.lv, inga.k@hipo.lv,
tālr.64773768,64722244, juris.rutenbergs@hipo.lv, 
tālr. 67774157
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PROJEKTS PAĒDUŠAI LATVIJAI
Šis projekts ir labdarības portāla ZIEDOT.LV izstrādāta 

un ieviesta pārtikas programma, kas darbojas no 2009. gada 
oktobra mēneša. Galvenais projekta mērķis-palīdzēt ģime-
nēm, kas krīzes laikā, sākot no 2008. gada jūnija zaudējušas 
darbu, jeb ģimenes ienākumi krasi samazinājušies (50-60% 
apmērā) Kā viens no noteikumiem, lai saņemtu šo paku, ir 
tas, ka šai ģimenei nav piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, jo 
tad pārtikas pakas tiek saņemtas no Eiropas Savienības 
fonda.

Galvenie sadarbības partneri šajā projektā ir veikalu 
tīkls MAXIMA, Hanzas maiznīca, Rīgas Dzirnavnieks, 
Iecavnieks (eļļas fabrika), Otaņķu dzirnavnieks u.c. Daudz 
palīdz  privātie ziedotāji, gan zvanot – tālrunis 90006488, 
gan pārskaitot naudu Latvijas Krājbankā – konts 
LV44UBAL1180133959001, ar norādi – fonds “Ziedot”-
PAĒDUŠAI LATVIJAI 2010, Adrese- Bruņinieku iela 10a 
Rīga LV 1001.

Pārtikas bankas partneri ir reģionālo labdarības organizā-
ciju tīkla dalībnieki, šīs pakas tiek piešķirtas tikai noteiktajām 
mērķgrupām., kas īslaicīgi nonākušas grūtībās. Katra ģimene 
mēnesī var saņemt vienu paku, bet visa projekta gaitā-
ne vairāk kā sešas reizes.

Latvijā bezdarbs krasi pieaug, tas skar arī mūsu novadu. 
Strenču novadā šo misiju uzņēmusies biedrība GLĀBIET 
BĒRNUS, jo ņemot vērā augšminētos nosacījumus, prioritāte 
vienādos apstākļos ir ģimenēm ar bērniem.

Šis ir darbietilpīgs pasākums - jāapzin ģimenes, ģimenei 
jāaizpilda pieteikuma anketa, viss jācaurskata, jāsūta uz 
Rīgu, apstiprināšanas gadījumā jābrauc produktiem pakaļ, 
tie jāsafasē pakās, jāizdala, jāsniedz atskaites. Mūsu novadā 
sadarbojamies ar visu četru  teritoriālo pārvalžu sociāliem 
darbiniekiem, arī transportu pārtikas atvešanai iedala 
Strenču novada dome. Uz šodienu atbalstu ir saņēmušas 113 
ģimenes, daudzām situācija ir uzlabojusies un palīdzība vairs 
nav vajadzīga. Ir grūti apzināt visus tos, kurus pēdējā laikā 
skārusi krīze, kāds vēl nav saņēmis bezdarbnieka pabalstu, 
kādam tas izbeidzies, kādā ģimenē studējošais bērns zaudējis 
stipendiju u.t.t. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai, negaidiet, 
ka tiks sūtīti individuālie uzaicinājumi. Nāciet, aizpildiet 
pieteikuma anketu! Jebkura palīdzība kritiskā brīdī ir 
jāizmanto. 

Anketas var saņemt:
     Jērcēnos - Ņina Laurenoviča - tālr. 64729497
     Plāņos - Dzintra Stomere – tālr. 64729586
     Sedā - Tereza Vainblata – tālr. 64781436 
     Strenčos - Anita Krūmiņa –tālr. 64707543, 
                      vai Daiga Vanaga - tālr. 64707541

Ar aprīļa mēnesi biedrībai GLĀBIET BĒRNUS būs 
savas telpas Rīgas ielā 7 (bijušās grāmatvedības kabineti), 
būs arī pieņemšanas laiki, bet šobrīd jebkurā sasāpējušā 
jautājumā varat zvanīt man pa tālr. 64731442, jeb mob. tālr. 
29485861.

Velga Graumane, biedrības GLĀBIET BĒRNUS 
Strenču nodaļas valdes priekšsēdētāja

V.Graumane un D.Vanaga komplektē pārtikas pakas

INFORMĀCIJA PLŪDU 
GADĪJUMĀ

Avārijas situāciju gadījumā novada iedzīvotāji 
var zvanīt pa tālruņiem 112; 01;

64715611 vai 29420536 – Jānis Pētersons, Strenču 
novada domes priekšsēdētājs, Civilās aizsardzības 
komisijas priekšsēdētājs. 

26593878 – A. Jefimovs, VUGD Vidzemes reģiona 
Strenču posteņa komandieris, Civilās aizsardzības 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

NOVADA DOMES PRIEKŠ-
SĒDĒTĀJA DARBA VIZĪTES

Novada domes priekšsēdētājs tiksies ar iedzīvotā-
jiem 23. martā
no plkst.10.00 – 11.00 Jērcēnu pagasta pārvaldē,
no plkst. 13.00 – 14.00 Plāņu pagasta pārvaldē,
no plkst. 15.00 – 16.00 Plāņu pagasta Jaunklidzī.
30. martā no plkst. 15.00 – 16.00 – Sedas pilsētas 
pārvaldē.
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CIEMOS PIE FOTOMEISTARA
Puteņainā marta dienā, mīlīgi sprēgājot malkas pa-

galēm krāsniņā, raisās mūsu saruna pie Strenču pilsētas 
fotomeistara Ivara Opmaņa. Interesants ir ikviens stāsts, 
ko Opmaņa kungs mums atklāj, kaut vai teiciens, ko 
dzirdējis no slavena sēņu pazinēja un pieņēmis par sa-
vas dzīves filozofiju – “Ja tu ej mežā, nesper nevienu sēni 
ar kāju, nāks nākošais, kam tā varbūt noderēs.”

Visiem zināma ir Opmaņa kunga fotografēšanas prasme. 
Viņš pats joko, ka ar šo slimību “saslimis” 1952. gadā. 
Opmaņa kunga bildēs lielākoties ir dabas ainavas, taču viņš 
prot arī “paņemt” cilvēku, viņam viegli izdodas pierunāt 
savu portretu modeļus. Šobrīd 22 dabas fotogrāfiju izstāde 
aizceļojusi uz dzimto Brenguļu pagastu. Taču ne katrs zin, 
ka Opmaņa kungs kolekcionē kalendārus. Jāpiekrīt, ka tie 
dažkārt ir tik skaisti – ar mākslas fotogrāfijām, gleznu 
reprodukcijām, ka, zaudējot savu kalendāra tiešo funkciju, 
tos aizmest ir žēl, un tie nonāk eksponātu kolekcijā. Kalen-
dāru kolekcionēšana aizsākusies 70.tajos gados, kad “zāle 
bija zaļāka”, naudas bija vairāk, taču bija cits trūkums –
kalendārus nopirkt bija grūti, tāpēc nācās braukt pie Rīgas 
radiem, pārnakšņot tur, lai no rīta paspētu rindā pēc kalen-
dāriem pie veikala “Globuss”, stāsta I. Opmanis.

Pieminēšanas vērta ir arī Opmaņa kunga aizraušanās ar 
koktēlniecību. To nevar nepamanīt ciemojoties viņa paša 
rokām celtajā mājā, kur katra lieta ir prasmīgu roku darināta 
– gan interesantie gaismekļi, gan kāpņu margas, māzeru 
trauki, dažādas figūras, ceļa spieķi, mēbeles un citi interjera 
priekšmeti.

Ilgus gadus staigājot mežkopja gaitās, mežā smelta 
iedvesma un materiāli interesantajiem darbiem, bet māksli-
nieka talants iedzimts no vecākiem – tēva galdniekmeista-
ra un mātes, kura labi piepratusi šuvējas arodu. Arī meita 
Liene ir māksliniece, nodarbojas ar glezniecību un strādā 
par pasniedzēju Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņas gleznām 
atvēlēta viena siena mājas foajē telpā.

Fotogrāfija un dzeja uzrunā cilvēku vienā valodā, tāpēc, 
savulaik, radās ideja kādai nozīmīgai dzīves jubilejai veltīto 
foto izstādi papildināt ar dzejas rindām. Opmaņa kunga 
dvēselei tuvas ir Ziedoņa Purva rindas, tāpēc viņš devās 
meklēt dzejnieku, lai lūgtu viņu bildēm pierakstīt dzejas 
rindas. Diemžēl,   iznāca aizbraukt par vēlu, jo dzejnieks 
bija miris, taču dzīve “piespēlēja” iespēju sazināties ar viņa 
meitu, ar kuru  izveidojās interesanta sarakste. Izstādē 
Z.Purva dzeju toreiz lasīja Valmieras teātra aktieris Roberts 
Zēbergs.

Dzīves ceļos nācies tikties ar ļoti daudziem cilvēkiem, un 
par katru tikšanos ir savs stāsts. Ciemiņiem vienmēr laipni 
atvērtas ir Opmaņa kunga mājas durvis, ikviens tiek laipni 
aicināts uz tējas vai kafijas tasi, un sarunās pavadītais laiks 
ir abpusēji interesants.

Ievērības cienīga kādreiz bijusi vēl viena kolekcija – 
interesantu formu, krāsu un saturu dzērienu pudeles, kas 
sakrājušās no dažādiem ceļojumiem, kolekcijā sakrāti 250 
eksponāti. Pusgadsimta dzīves jubilejā šī kolekcija sākta 
lietot.

Dzirdētie stāsti ir leģendāri. Šobrīd, kad visi runā par 
plūdu draudiem Gaujā, Opmaņa kungs rāda 1922. gadā 
uzņemtu fotogrāfiju, kurā Gauja pilnīgi izgājusi no kras-
tiem. Uzzinām arī to, ka Strenčos ir 33 ielas, 354 mājas un 
4 viensētas. Kopā apbrīnojam fotogrāfijas, kurās mirklis 
apstādināts... izgāztuvē. Rezultātā izdevušās interesantas 
visdažādāko krāsu un  faktūru fotogrāfijas.

Opmaņa kungs lolo jaunas idejas izstādēm – viena no 
tām ir nofotografēt vienu ielu Strenčos un tās māju iedzīvo-
tājus. To nolemts izdarīt šovasar, viss atkarīgs no finansiāla-
jām iespējām, iedvesmas un veselības.

Vēlot fotomeistaram veselību, daudz radošu ieceru un 
jaunu izstāžu, sakām – uz redzēšanos!

Pie fotomeistara I.Opmaņa ciemojās Strenču novada
 māksliniece Daiga Kalniņa un sabiedrisko attiecību 

speciāliste Ginta Gailīte

/I.Opmanis – foto no TIC arhīva/
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Jaunieši par izglītību un nākotni
Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē trīs skol-

nieces – Inga Mavrina, Svetlana Popova un Milana 
Draņikova – ieguvušas Strenču novada domes stipendijas 
par labu mācību darbu. Lūdzu šiem jauniem cilvēkiem 
interviju, izsakot ieteikumus kvalitatīva mācību darba 
organizēšanai (varbūt tas citiem audzēkņiem noder!) 
un pārdomas par esošo dzīvi Latvijā.

Kā Jūs organizējat savu mācību darbu, lai būtu šādi 
labi sasniegumi izglītībā?

Inga Mavrina: “Nekādu īpašu paņēmienu man nav. 
Vienkārši jābūt uzmanīgai stundā, ja kaut kas nav skaidrs, ir 
jāpieiet uzreiz pie skolotāja (-as) un jānoskaidro neizprastā 
mācību viela, nevis jāatstāj neskaidrībā. Vienmēr jāizpilda 
mājasdarbi. Piemēram, es pildu mājasdarbus uzreiz pēc 
atnākšanas mājās. Un tad pēc tam vakars man paliek brīvs, 
to es varu veltīt savām interesēm un vaļaspriekiem (lasīt 
grāmatas, žurnālus, klausīties mūziku, satikties ar draugiem). 
Jābūt interesei mācīties. Jo īpaši mūsdienās izglītībai ir ļoti 
liela nozīme.”

Svetlana Popova: “Es cenšos izdarīt vispirms visu, kas 
uzdots, un tikai pēc tam nodarboties ar citām lietām. Taču 
ne vienmēr man sanāk tā, kā gribētos. Tomēr tik un tā mācī-
bām pievēršu lielu uzmanību, lai arī satiekos ar draugiem, 
“sēžu” internetā, klausos mūziku utt.”

Milana Draņikova: “Es cenšos vairāk strādāt mācību 
stundā, lai mazāk būtu jāveic mājās. Kārtīgi un regulāri 
pildu mājasdarbus. Internetā lasu papildmateriālus mācību 
vielai.”

Jums noteikti ir konkrēti nākotnes plāni, ja mērķtie-
cīgi organizējat savas mācības skolā. Kādi ir Jūsu 
turpmākie nodomi – vai studēsiet Latvijas augstskolā, 
vai meklēsiet studiju iespējas ārzemēs, brauksiet varbūt 
strādāt uz ārzemēm, lai nopelnītu savām studijām 
un/vai palīdzētu nodrošināt savu ģimeni?

Inga Mavrina: “Visticamāk, meklēšu studiju iespējas 
ārzemēs. Ja jau galīgi nekas nesanāks, tad studēšu Latvijā.”

Svetlana Popova: “Pēc skolas pabeigšanas studēšu 
tūrismu. Protams, gribētos mācīties Latvijā, jo te ir viss – 
draugi, ģimene, var mācīties latviešu vai krievu valodā, kas
ir vieglāk nekā mācīties angļu, vācu vai vēl kādā citā 
valodā. No studijām brīvajā laikā gribu arī  strādāt, jo tas 
ir labākais veids, lai gūtu darba pieredzi un nopelnītu kādu 
naudu.”

Milana Draņikova: “Es studēšu Latvijas Transporta 
un sakaru institūtā, tāpēc uz ārzemēm netaisos braukt. Es 
domāju, ka Latvijā arī var nopelnīt naudu.”

Ko tādi jauni cilvēki kā Jūs domā par Latvijas 
patreizējo sociāli-ekonomisko situāciju? Vai, Jūsuprāt, 
sociāli-ekonomiskā dzīve Latvijā uzlabosies tuvāko 10 
gadu laikā? Kādu Jūs prognozējat Latvijas nākotni 50 
gadu tuvākā laika intervālā?

Inga Mavrina: “Bez šaubām, ka Latvijas patreizējā 
sociāli-ekonomiskā situācija ir ļoti bēdīga. Manuprāt, 
sociāli-ekonomiskā dzīve Latvijā tuvāko 10 gadu laikā
uzlabosies tikai tad, ja atnāks jauna valdība, kurā būs vairāk 
ekonomistu un politiķu nekā ārstu un citu profesiju pār-
stāvju. Taču, protams, cerēsim uz panākumiem. Prognozēt 
Latvijas nākotni 50 gadu tuvākā laika intervālā man gan ir 
grūti. Gribētos redzēt gaišu nākotni – Latvijas uzplaukumu, 
laimīgas ģimenes, bet pagaidām varam redzēt, cik strauja ir 
migrācija. Diemžēl valsti atstāj cilvēki ar augstāko izglītību 
- ārsti, pedagogi u.tml., Latvijas jaunatne. Tad nu seciniet 
paši, kāda nākotne mūs gaida.”

Svetlana Popova: “Manuprāt, tuvāko 10 gadu laikā 
situācija neuzlabosies, jo – diemžēl - mūsu valstij ir lieli 
parādi, bet uzņēmējdarbība neattīstās. Par Latvijas nākotni 
tuvāko 50 gadu intervālā spriest nevaru, jo, manuprāt, 
pat valsts pārvaldei nav precīzu plānu un uzdevumu līdz 
2060.gadam.”

Milana Draņikova: “Manuprāt, sociāli-ekonomiskā 
situācija Latvijā ir diezgan kritiska, bet es ceru, ka tā uzla-
bosies tuvāko 10 gadu laikā. Es ceru, ka 50 gadu tuvākā 
laika intervālā Latvijas tagadējā situācija uzlabosies, un 
valstī viss būs kārtībā. Ceru, ka cilvēkiem būs darbs.”

Paldies meitenēm par interviju.

Sanita Vecmane-Briede, Strenču novada vidusskolas 
Sedas filiāles skolotāja

Inga Mavrina: “Jābūt 
interesei mācīties”.

INFORMĀCIJA SEDAS IEDZĪVOTĀJIEM
Ģimenes ārste Ilona Uzbeka uzsākusi darbu jaunajā prakses vietā Sedā, Sporta ielā 4-30, tālrunis: 64722977. 
Darba laiki – pirmdien no 8.30-13.30, trešdien 8.30-10.00 Sedas pansionātā, praksē no 10.30 -14.30, 
                      ceturtdien no 14.00-16.00, pārējās dienas Valkā-Rūjienas ielā 3,107.kabinetā, tālrunis 64722359. 
Pirmdienās pieņem arī pediatre Inga Nātra  no 8.30-13.30. 
Prakse atvērta katru dienu - medmāsas Žannas Vaviļinas darba laiks – pirmdienās no 8.00-16.00, 
otrdienās no 9.00-16.00, trešdienās no 9.00-18.00, ceturtdienās no 9.00-18.00, piektdienās no 9.00-16.00. 

Ģimenes ārste Ilona Uzbeka



Mūžībā aizgājuši:

Antoņina  Seļezņeva  26.11.1928 – 06.02.2010.
Marija Kraukle  10.05.1914. – 08.02.2010.
Arkādijs Makarovs  23.03.1925. – 10.02.2010.
Anastasija Lokšinova  15.09.1919. – 13.02.2010.
Ilona  Ārija Baltvilka  07.05.1937. – 12.02.2010.
Nikolajs Bērziņš  31.08.1924. – 16.02.2010.
Aleksandrs Oskoļdovs  15.06.1954. – 24.02. 2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu...

STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1200 eks. 

Par skaitļu un faktu pareizību atbild rakstu autori.
Materiālus apkopoja Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte, 

mob. tel.: 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Liec, Laimīte,baltu ziedu
Mazajās rociņās –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.  
/Tautas dziesma/

Ievu un  Andrusu  Tomlus ar  dēla Rainera  
28.01.2010. piedzimšanu.

Jekaterinu un  Juriju Pizānus ar dēla Jegora   
08.02.2010. piedzimšanu. 

SVEICAM MARTA 
NOZĪMĪGO GADU 

JUBILĀRUS!
Lai jau sniegs vēl līp pie tavām kājām,
Saucot it kā atpakaļ, kur sals,-
Ļoti drīz tas dzisīs saules gaismā,-
Tevi pamodinās spirgta putna balss.
 Un tu sajutīsi, ejot arvien tālāk,
 Savā sirdī logu veramies.
 Un uz palodzes tur sēdēs dziesma,
 Tā bez tevis tālāk nelidos.  /M.Svīķe/

PLĀŅU TAUTAS NAMS 
AICINA ATSAUKTIES

Visus muzikālos, dziedošos, runājošos, dejojošos 
Plāņu pagasta iedzīvotājus, lai kopīgi īstenotu ieceri 
par kopīgu sadziedāšanos un sadancošanos pasākumā
maija mēnesī Plāņos.

Lūdzam pieteikties pa tālruņiem: 
     64729590 (Gunita) vai 26141869 (Sarmīte).

Strenčos
85 gadu jubilejā –

ZIGRĪDU LŪSI
80 gadu jubilejā –

ĀRIJU BIEDRI
75 gadu jubilejā –

VIESTURU GOBU

Sedā
85 gadu jubilejā –

ELVĪRU ČMUTOVU
80 gadu jubilejā –

FEODORU BORODU
75 gadu jubilejā –

MARIU PRUDNIKOVU
VIJU STRAZDIŅU
OLGU JURŠEVIČU
AUSMU BUREIKO

70 gadu jubilejā –
AINU ŽVĪGURI
IVANU ŠVEDOVU

Plāņos
85 gadu jubilejā –

JEVDOKIJU BISTROVU
75 gadu jubilejā –

JUZEFU SKUMBIŅU

Jērcēnos
80 gadu jubilejā –

JĀNI LĀCI
75 gadu jubilejā –

MIRDZU CEKULI

SVEICAM

AICINĀJUMS UZ IZSTĀDI
Mīļi aicināti Strenču novada iedzīvotāji uz 

GLEZNU IZSTĀDI Cēsīs, Rīgas ielā 20, galerijā 
Vecpilsēta, līdz š.g. 31. martam, tālrunis: 26054322 

Māksliniece Dzintra Zvejniece, Sedā.


