
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Maijs 2010 Nr.8

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Svētku programma 15. maijā

No plkst. 8:00 pie Strenču brīvdabas estrādes darbosies:
-   Gadatirgus;
-  Biedrības “Gaujas plostnieki” informācijas centrs

(iespēja iegādāties suvenīrus, “Strenču novada 
vēstis”. Notiks loterija, lai atbalstītu Biedrības 
“Gaujas plostnieki” darbību)

-   Bijušo plostnieku reģistrācija.

Plkst. 10:00 Plosta sagaidīšana pie Vecā ozola Gaujmalā. 
Gaujas Plostnieku gājiens no Vecā ozola līdz estrādei.

No plkst. 10:30 darbosies “Vinnija Pūka bērnu pilsētiņa”
(pie estrādes)

Plkst. 10:30 Koncerts (Strenču brīvdabas estrādē)

Plkst. 12:00 Iespēja nobaudīt Plostnieku zupu un “Plosta 
prieku” – uz plosta pie vecā ozola (par ziedojumiem).

No plkst. 13:00 – 16:00 Dažādas jautras aktivitātes 
plostnieku garā pieaugušajiem un bērniem – pludmalē 
(veiksmīgākajiem – balvas).

No plkst. 13:30 Netradicionālo peldierīču demonstrējumi 
(posmā no pludmales līdz Vecajam ozolam).

Plkst. 15:00 Bijušo plostnieku tikšanās pie estrādes 
(lietus gadījumā bijušajā Strenču ēdnīcā).

Plkst. 19:00  Vakara koncerts (Strenču brīvdabas estrādē).

Plkst. 21:30 “Vakara mūzika” uz Gaujas gar Veco ozolu.

Plkst. 22:00 Pirmā zaļumballe Strenču brīvdabas estrādē. 
Spēlēs grupa “Lauku muzikanti”, ieeja 2.- Ls.

15. MAIJĀ – 13. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI
Trešdien, 12. maijā no rīta pie Spicu tilta sāksies plostu siešana.

13. un 14. maijā - ekspedīcija ar plostiem no Spicu tilta līdz Strenčiem.

Plostnieku tradīciju saglabāšana Strenčos ir nozīmīgs 
uzdevums ikvienam no mums, tā jāsaglabā šodien, 
jāattīsta un jānodod tālāk nākošajām paaudzēm.

Sveiciens visiem Gaujas plostnieku galvaspilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem 13. Gaujas plostnieku svētkos!

Šajos svētkos sveiciens arī bijušajiem un 
tagadējiem plostniekiem!

Paldies svētku organizatoriem, sponsoriem un 
atbalstītājiem!

Lai mums visiem kopā izdodas 
jauki un neaizmirstami svētki!

Strenču novada domes priekšsēdētājs J. Pētersons
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NOVADA DOMES ZIŅAS

Strenču novada domes sēdē 21. aprīlī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma apstiprināt Jekaterinu Osipovu no saraksta 
vēlētāju apvienība  “Attīstībai un stabilitātei” par Strenču 
novada domes deputāti ar 2010.gada 21.aprīli, ievēlēt 
Jekaterinu Osipovu  par komunālo jautājumu komitejas 
locekli.
2. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.12/2010. 
“Licencēšanas noteikumi par pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem Strenču novada adminis-
tratīvajā teritorijā”. Atzīt par spēku zaudējušiem Strenču 
novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2010. “Par atļauju 
izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru 
Strenču novada administratīvajā teritorijā”. 
3. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.13/2010. 
“Par pašvaldības zemes nomu Strenču novadā”. Atzīt 
par spēku zaudējušiem Strenču novada domes saistošos 
noteikumus Nr.17. “Par pašvaldības zemes nomu Strenču 
novadā”. 
4. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.14/2010. 
“Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Strenču novadā”.
5. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.19/2010.
“Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpo-
juma saņemšanas kārtību Strenču novadā”.  
6. Apstiprināja grozījumus 2010.gada saistošajos noteiku-
mos Nr.6/2010 “Par Strenču novada domes 2010.gada 
pamatbudžetu”: Ietverti ieņēmumi finansēšanas sadaļā, 
sakarā ar kredītu apstiprināšanu ERAF projektu īstenošanai 
2010.gadā – summa LVL 816341. Izdevumu daļā šī summa 
sadalīta pa konkrētiem projektiem. 
7. Apstiprināja grozījumus 2010.gada saistošajos noteiku-
mos Nr.7/2010 “Par Strenču novada domes 2010.gada 
speciālo budžetu”. 
8. Apstiprināja grozījumus 2010.gada saistošajos noteiku-
mos Nr.8/2010. “Par Strenču novada domes 2010.gada 
ziedojumu un dāvinājumu budžetu”. 
/Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā./
9. Nolēma atzīt par spēku zaudējušiem Strenču novada 
domes 2009.gada 07.oktobra saistošos noteikumus Nr.9 
“Par pabalstiem neizvērtējot ģimeņu, personu materiālo 
stāvokli”. 
10. Nolēma izdarīt grozījumus Strenču novada domes 
2009.gada 03.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par 
Sociālās palīdzības pabalstiem”.
11. Nolēma atzīt par spēku zaudējušiem Strenču novada 
domes 16.12.2009. saistošos noteikumus Nr.12. “Par kār-
tību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves 
remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu 
nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, 
ietves, apstādījumus un zālājus ēku un objektu celtnie-
cības un remontdarbu veikšanas laikā Strenču novadā”.
12. Apstiprināja Jērcēnu tautas nama nolikumu.

13. Apstiprināja Strenču novada domes 2009.gada pārskatu: 
Bilances aktīvu kopsumma LVL 6351530.00; Pārskata gada 
rezultāts LVL - 375749.00 t.sk. pamatbudžeta izpildes rezul-
tāts LVL - 439749.00; speciālā budžeta izpildes rezultāts 
LVL 27076.00; ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde 
LVL 29066.00 Pieņemt zināšanai SIA Auditfirma Inspekcija 
AMJ iesniegto ziņojumu vadībai.
14. Nolēma papildināt Strenču novada domes 16.09.2009.
sēdes lēmumu “Nolikums par darba samaksu un sociālajām 
garantijām Strenču novada domē un tai pakļautajās 
institūcijās”. 
15. Nolēma  piedzīt bezstrīda kārtībā  Strenču novada 
pašvaldības  labā nekustamā īpašuma nodokļa parādus.
16. Nolēma izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“LKZ” atļauju tirdzniecībai ar  svaigām un kūpinātām 
zivīm Strenču novada teritorijā:

- katru otrdienu Strenčos no plkst. 12.30 – 14.00
- katru ceturtdienu Plāņos no plkst.10.30 – 13.00
- katru ceturtdienu Jaunklidzī no plkst. 13.00 
- katru sestdienu Sedā no plkst. 07.00 – 10.30
- katru sestdienu Strenčos no plkst.11.00 – 14.00

17. Nolēma izsniegt Individuālajam komersantam 
“GSKA” atļauju tirdzniecībai ar dārzkopības precēm, 
amatnieku izstrādājumiem un grāmatām no 2010.gada 
1.maija līdz 2010.gada 31.decembrim, vienu reizi nedēļā –
ceturtdienās Strenču novada teritorijā:

-  Plāņos – centrā pie veikala no plkst. 11.00 līdz 12.00;
-  Jaunklidzī – pie kultūras nama;
- Strenčos – pilsētas stāvlaukumā no plkst. 12.00 līdz 
   13.00;
- Sedā – laukumā aiz veikala “TOP” no plkst. 14.00 līdz 
   15.00

18. Nolēma izsniegt SIA “LIRE”  atļauju tirdzniecībai ar  
pašražotām precēm un lietotiem apģērbiem Strenču novada 
teritorijā:

- Strenčos, pasta ēkā, otrdienās no plkst.  09.00 – 17.00
- Plāņos, tautas namā, trešdienās no plkst. 09.00 – 15.00
- Jaunklidzī, pie kultūras nama, trešdienās no plkst. 
  12.00 – 17.00
- Sedā, tirgus laukumā, pirmdienās no plkst. 09.00 – 15.00
- Jērcēnos, tautas namā, piektdienās no plkst. 09.00 – 
  15.00

19. Apstiprināja SIA “AIGA 99” autoveikala maršrutu un 
izbraukuma grafiku:

 Otrdienās Jaunmežuļi 7.15 – 7.30
   Jaunsmirķi 7.35 – 7.45
   Plāņi  7.50 – 8.20
   Stūrīši  8.25 – 8.35
   Līgotnes                9.35 – 9.45

 Piektdienās Kazruņģis 7.20 – 7.35
   Jaunmežuļi 7.45 – 8.15
   Plāņi  8.20 – 9.00
   Stūrīši  9.05 – 9.10
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20. Nolēma nodot nekustamo īpašumu Brīvības ielā 5,
Seda, Strenču novads, Brīvības iela 7, Seda, Strenču novads, 
Dārza iela 12, Seda, Strenču novads, Dārza iela 14, Seda, 
Strenču novads pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības 
dzīvokļu kopsapulcē ievēlētajam SIA “JUMIS SP”. 
Pilnvarot SIA “JUMIS SP” slēgt  apsaimniekošanas līgumus 
ar īrniekiem Strenču novada domes vārdā.
21. Nolēma neapstiprināt iesniegtos Strenču novada 
ģerboņa skices rezultātus, izsludināt atkārtotu konkursu, 
izstrādāt jaunu nolikumu.
22. Nolēma piešķirt 8 ģimenēm pabalstu ēdināšana izde-
vumu segšanai skolēniem.
23. Nolēma piešķirt 9 personām dzīvokļa pabalstu.
24. Nolēma izveidot darba grupu 7 cilvēku sastāvā Strenču 
novada teritorijas plānojuma izstrādei: 

1. Alīna Ločmele – Attīstības un plānošanas departa-
    menta speciāliste, darba grupas vadītāja;
2. Līga Sovere – Attīstības un plānošanas departamenta 
     vadītāja; 
3. Gita Siliņa – Saimnieciskās darbības nodrošināšanas 
     departamenta vadītāja; 
4. Aivars Auniņš – novada domes izpilddirektors; 
5. Gunita Kainaize – Strenču novada Lauku attīstības 
     speciāliste; 
6. Kārlis Kārkliņš – Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs;
7. Jekaterina Osipova – deputāte

Strenču novada teritorijas plānojuma izstrādei pieaicināt 
ekspertus: 

1. Inese Pivare – arhitekte 
2. Nadežda Graudiņa – teritorijas plānošanas speciāliste   
    (kartogrāfija) 

25.Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu 50 % apmērā 29 politiski represētām personām, kuru 
nekustamie īpašumi atrodas Strenču novadā.
26. Anulēja deklarēto dzīvesvietu 6 personām.
27. Izskatīja iesniegumus par dzīvokļu maiņu, dzīvojamās 
platības piešķiršanu u. c. jautājumiem.
/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/

Strenču novada domes ārkārtas sēdē 28. aprīlī pieņemtie 
lēmumi:
1. Izskatīja jautājumu par Strenču pilsētas bibliotēkas 
pārcelšanu, nolēma pārcelt bibliotēku uz telpām Valkas 
ielā 16 (bijušās Konsultāciju pakalpojumu centra telpas).
2. Izskatīja jautājumu par Sedas pilsētas katlu mājas 
nodošanu privātam investoram, slēdzot konsesijas līgumu. 
Deputāti šajā jautājumā nevienojās un nolēma to skatīt atkār-
toti ārkārtas sēdē 5. maijā.

Informāciju sagatavoja 
Strenču novada domes kancelejas vadītāja

PIEREDZES APMAIŅĀ PALSMANĒ
2010.gada 30.aprīlī Strenču novada Sociālais dienests 

un Bāriņtiesa bija uz atvērto durvju dienu - pieredzes ap-
maiņā Palsmanes speciālajā internātpamatskolā.

Šī pasākuma ietvaros, Palsmanes speciālā internātpamat-
skolā notika audzēkņu koncerts.

Palsmanes speciālā internātpamatskola atrodas Smiltenes 
novada Palsmanes pagastā, Palsas upes labajā krastā, 1880.
gadā celtajā barona fon Bēra pilī, tajā kopš 1966.gada 
1.augusta mācās bērni ar speciālām vajadzībām.

Skolā ir 13 klašu komplekti no 1. līdz 12. klasei, kurās 
mācās 87 skolēni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības 
traucējumiem. 18 skolēni apgūst parasto pamatizglītības 
programmu.

No 2000.gada 1.septembra skolā atvērta arodklase, 
kurā triju gadu laikā – 10., 11. un 12.klasē skolēni apgūst 
remontstrādnieka un mājkalpotāja arodu, šīs izglītības var 
iegūt skolēni, kuri ieguvuši speciālo pamatizglītību. Iegūs-
tot arodu tiek saņemta attiecīgās kvalifikācijas apliecība.

Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja darboties vairākos 
pulciņos – dramatiskajā, mūzikas, sporta, jauniešu interešu. 
Regulāri piedalās dažāda mēroga pašdarbības pasākumos –
dziesmu konkursos, koncertos, zīmējumu konkursos un 
modes skatēs.

Bērnu nokļūšanu skolā un pēc tam mājās nodrošina un 
apmaksā skola, arī mācību piederumus nodrošina skola.

No pirmās līdz sestās klases skolēniem ir iespējams 
apmeklēt logopēdu un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Skolā mācības par brīvu ir skolēniem, kuru ģimenei 
ir trūcīgas ģimenes statuss vai bērniem, kuriem ir garīgās 
attīstības traucējumi.

Agnese Valdēna, 
Strenču novada sociālā dienesta vadītāja
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Ar mākslas vēsturnieces Edvardas Šmites palīdzību 
manās rokās ir nonākušas savulaik  latviešu teātra un kino 
skatītāju augstu novērtētā Dailes teātra aktiera Luija Šmita 
atmiņas, ko astoņdesmito gadu sākumā pierakstījusi teātra 
zinātniece Līvija Akurātere. Atmiņu stāstījums 2007. gadā 
izdots grāmatā “Tas notika tā”. Slavenais aktieris bērnībā 
dzīvojis Strenčos un mācījies Strenču pamatskolā. 

Grāmata izdota nelielā tirāžā, tāpēc ar Edvardas Šmites 
laipnu atļauju “Strenču novada vēstu” lasītājiem ir iespēja 
iepazīties ar fragmentiem no šī atmiņu stāstījuma.

“Jā, bet pirms es sāku stāstīt par to, ko es esmu piedzī-
vojis, man ir nepieciešams kaut ko precizēt. Lūk, almanahā 
“Teātris un Dzīve” ir ieviesusies kļūda. Mans jaunais draugs 
Ģirts Dzenītis, klausoties manās bērnības atmiņās, kuras 
galvenokārt saistījās ar Strenču pusi, ir mani pārpratis un 
uzrakstījis, ka es esot dzimis Strenčos un tikai vēlāk ieradies 
Rīgā.

Patiesībā es esmu dzimis rīdzinieks. Nācu pasaulē 1907.
gada 3.februārī. Mans tēvs Jānis Šmits tajā laikā strādāja 
Rīgas Vagonu rūpnīcā, bet māte Adelīna mazgāja veļu. Tā 
kā es esmu dzimis pašā gada sākumā, tad katrs var izrēķināt, 
ka esmu īsts savu vecāku vasaras mīlestības bērns. Tāds arī 
jutos – gan bērnībā, gan jaunībā – vecāku un dažādu radu 
aprūpēts, lutināts.

Kad man bija pusotra vai divi gadiņi, daudz laika jau sāku 
pavadīt tēva dzimtajā pusē Strenčos, kur tēvs bija pārgājis 
strādāt par linu šķirotāju pie vietējā uzņēmēja. Tur – Strenču 
pusē – tēvam bija radu kā biezs. Veselas četras māsas un 
viens brālis. Tā kā tēvs bija arī Strenču Saviesīgās biedrības 
priekšsēdētājs, tad mūsu pamatdzīves vieta bija biedrības 
namā. Dzīvojām lejā – vienā ēkas galā, bet augšā otrajā 
stāvā bija skatuve, kur laiku pa laikam notika izrādes.

Vasaras mēnešos savukārt mitu radiem piederošajās 
lauku mājās. Tur mani uztvēra un es arī jutos kā pie dabas 
atgriezies pilsētas bērns. Kad tēva dzimtās mājas karš bija 
nopostījis, visvairāk vasaru pavadīju pie vienas no tēva 
māsām turpat līdzās esošajos ‘’Ķērpjos”, vēlāk arī “Liepās”, 
“Kraučos” un Lodes tuvumā “Bunkšķos”. 

Kad man bija pieci, seši gadi, tēvs man nopirka vijoli, jo 
māte ļoti gribēja, lai es dienās kļūtu par mūziķi – vijolnieku. 
No tā tomēr nekas neiznāca. Mūzika kā tāda gan man tāpat 
kā mātei ļoti patika. Taču ar to vien jau nepietiek. Ir vaja-
dzīga arīdzan ļoti laba dzirde un pacietība vingrināties, taču 
man tā dzirde tik perfekta nemaz nebija, un uzcītība šajā 
virzienā – pavisam nē. Iemācījos vienīgi tantēm šad tad 
kaut ko priekšā nospēlēt, par ko vienmēr tiku dāsni atalgots.

Vēlāk, kad pēc Strenču pamatskolas beigšanas atkal 
atgriezos Rīgā, atvedu vijoli līdzi, taču pēc tam tā kaut kur 
pazuda. Tādā kārtā pats no sevis izčibēja vecāku pirmais 
sapnis par manu nākotni.

Diemžēl tam sekoja arī citi sapņi, kuriem nebija lemts 
piepildīties. Piemēram, es neaizgāju pēc pamatskolas beig-
šanas mācīties uz Strenču tuvumā esošo vidusskolu, kuru 
beidzot varēja kļūt par skolotāju. Tā vietā es devos uz Rīgu 
un sāku mācīties salīdzinājumā ar provinces mazpilsētām 
murdošajā lielpilsētā, kas uz katra soļa piedāvāja jaunus 
iespaidus. 

NESLĒPŠU, KA MĪLU DZĪVI
Bet atceroties vēl laiku pirms tam… 
Pirmais pasaules karš sākās, kad man bija septiņi gadi. 

Tēvu iesauca dienēt, un viņš aizbrauca uz Valku. Mēs ar 
māti kādu brīdi domājām par dzīvi Rīgā, taču, kad Rīgai 
strauji tuvojās vācieši, mātei nenāca ne prātā doties kopā ar 
mani bēgļu vilcienā kaut kur projām uz Krievzemi. Palikām 
Strenčos, lai tur gaidītu tēva atgriešanos.

Un tad atklājās kuriozs. Vajadzēja sākt domāt par skolu, bet 
es, kurš čīgāju vijoli, nepratu pat boksterēt. Tikai to neviens 
nebija pamanījis, jo tā kā man bija laba atmiņa, tad ābeci es 
varēju noskaitīt no galvas no viena gala līdz otram kā prieks.

Pēkšņi atbrauc no Valkas tēvs un grib pārbaudīt, kā 
man, viņa troņmantniekam, ar to lasīšanu iet. Iedod man 
rokās ābeci un saka: “Rādi nu!” Es arī rādu… Skaitu, skaitu 
savus iemācītos pantiņus, te tēvs paņem ābeci atpakaļ, 
pāršķir labu gabalu uz priekšu un prasa: “Un kas ir te? Vai 
to tu vari izlasīt?” Es, protams, satraucos, apjūku, nav laika 
ātrumā apķerties, cik tālu man savā galvas gabalā uz priekšu 
jāpārlec – kas bija attiecīgajai bildītei atbilstošs? Pie tam 
tēvs pielicis pirkstu kaut kur lapas vidū, bet man tie melnie 
ķeburīši neko nenozīmē, es pat neesmu centies tos iegaumēt.

Tā nu atklājās mana absolūtā neprasme. Gan tēvs, gan 
es pats esam vienlīdz pārsteigti, jo izrādās, ka esmu palaidis 
garām kaut ko ļoti svarīgu.

Tēvs noņem bikšu siksnu, un es pirmo un vienīgo reizi 
savā mūžā saņemu no viņa pērienu.

Nekad, nevienu citu reizi viņš nebija mani fiziski sodījis. 
Pat nedraudēja ar to. Māte gan bieži – kad vien gadījās izdevība 
– paķēra kādu siksnu vai jostu un dzinās man pakaļ, taču es 
vienmēr biju ātrāks un veikli izvairījos. Patiesībā tā mums bija 
tāda kā kopīga rotaļa, un pēc tam mēs abi par to smējāmies.

Kara laiks mums tāpat kā visiem bija stipri grūts. Strenčos 
mātei lāgā darba nebija, arī tēvs no Valkas neko daudz 
nevarēja atsūtīt. Visu prasīt no tēva radiem, cik saprotu, mātei 
negribējās, un tā mēs, piemēram, paši gādājām malku. Bieži 
gājām uz Gaujas krastu zāģēt zarus, lai būtu vismaz ar ko plīti 
iekurināt. Atceros – ejam arī Jāņu vakarā ar kurvīšiem, jo 
maisos uz muguras salauztos zarus nest mums ir kauns.

Tad nu es piedzīvoju pirmo ar Jāņu nakti saistīto liktenīgo 
notikumu. Vēlāk, kad tādi atkārtojās, sāku no šīs nakts pat 
ļoti baidīties.

Notika tas tā. Māte zāģēja zarus biezoknī pie krasta, bet 
man ienāca prātā nopeldēties. Tur bija vēl kādi puikas, kuri 
jau, acīmredzot, bija izpeldējušies un posās prom. Garām 
ejot viņi man uzsauca: “Ej, ej, Šmitēn! Tikai skaties, ka 
nenoslīksti!” Un tiešām pierunāja. Iekūlos vietā, kur atvars. 
Kājas slīd. Ūdens rauj mani iekšā. Māte, izdzirdējusi 
kliedzienu, izskrien no krūmiem, taču nespēj neko palīdzēt. 
Pati neprot peldēt. Par laimi, Gaujā stāvēja plosti, un mātei 
izdevās sasaukt vienu no plostniekiem. Tas mani izvilka 
ar ķeksi, kad uznācu trešo reizi augšā. Biju jau papilnam 
sarijies ūdeni, bez samaņas. Tā īsti atjēdzos tikai trešajā 
dienā. Ārsti esot mani ilgi masējuši, berzējuši un dauzījuši, 
līdz asinsrite atjaunojusies.

/Turpinājums sekos nākošajās “Strenču novada vēstis”/

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste
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Informācija vecākiem, 
kuriem ir nepilngadīgi bērni, un paši vēlas izceļot no valsts 

darba meklējumos ilgāk par trīs mēnešiem
 Sakarā ar nestabilo ekonomisko situāciju valstī, 

joprojām aktuāla ir Latvijas pilsoņu izceļošana un stāšanās 
darba attiecībās ārzemēs. Bāriņtiesas redzeslokā nokļūst tās 
ģimenes, kurās aug nepilngadīgi bērni. Vecāki dodas strādāt, 
bet aizmirst, ka viņu primārā atbildība ir rūpes par bērnu 
drošību, veselību un tiesiskumu. Nav padomājuši par nepie-
ciešamību nodrošināt bērnu likumisko pārstāvību personis-
kajās un mantiskajās attiecībās Latvijā.

Bāriņtiesa aicina vecākus, kuri dodas ārpus Latvijas 
ilgāk par trim mēnešiem, pirms izbraukšanas laicīgi, kopā ar 
personu, kurai jūs uzticēsiet sava bērna ikdienas aprūpi, doties 
uz novada bāriņtiesu. Šeit jūs varēsiet uzrakstīt iesniegumu, 
lai likumīgā kārtā, balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 451 panta pirmo daļu, ka vecāki var nodot bērnu 
citas personas aprūpē Latvijā uz laiku,  kas ilgāks par trim 
mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņ-
tiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm 

un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt, nodotu savas 
prombūtnes laikā bērna aprūpi citai personai. Aprūpētājam ir 
jādod sava piekrišana uzņemties šo pienākumu un jāiesniedz 
ģimenes ārsta izziņa par to, ka viņš nesastāv narkologa un 
psihiatra uzskaitē, kā arī ir praktiski vesels, lai veiktu šo 
pienākumu. 

Vecākiem der atcerēties, ka par bērna īslaicīgu nodošanu 
citas personas aprūpē, šī persona no valsts nesaņem nekādus 
pabalstus. Arī par bērna uzturlīdzekļiem ir jāgādā likumī-
gajiem vecākiem. 

Ja vēlaties, lai Jūsu bērns arī varētu izbraukt no Latvijas 
(piemēram, ekskursijā), pirms aizbraukšanas izņemiet 
bērnam pasi un sagatavojiet pilnvaru. 

Informē Strenču novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Ina Neimane 

Par ielām un ceļiem Strenču novadā
Saprotot iedzīvotāju bažas par to, ka ziemā ne vienmēr 

ceļi tika iztīrīti tik savlaicīgi un tādā kvalitātē, kā gribētos, 
un, ka iestājoties pavasarim atkal ir parādījušas bedrītes 
un iesēdumi ielās, vēlos kaut nedaudz viest skaidrību šai 
jautājumā. 

Pašvaldībā strādāju jau daudzus gadus, nekad finansējums 
(vismaz pilsētā) ceļiem nav bijis pietiekams, lai varētu ne 
tikai veikt ikdienas uzturēšanu, bet arī droši plānot seguma 
atjaunošanu, satiksmes drošības uzlabošanu, kaut arī iespēju 
robežās to esam centušies darīt. Tomēr tā situācija, kāda tā 
ir šobrīd, ir kritiska. Šogad valsts plānotais finansējums 
visam Strenču novadam ir 36 804 lati gadā. No šīs naudas 
obligāti jāparedz līdzfinansējums tranzītielām (Valkas, Rīgas 
un Trikātas ielām Strenčos un Miera ielai Sedā) 17 tūkstošu 
latu apmērā, līdzvērtīgu finansējumu dod arī valsts (to nosaka
Ministru kabineta noteikumi). Tātad pārējiem novada ceļiem 
un ielām paliek vairs tikai 19670 lati, no kuriem ziemas
darbiem jāparedz puse. Tā nauda, kas paliek ceļu greiderē-
šanai, bedrīšu remontam, ceļa zīmju iegādei ir niecīga. 

2009.gadā visām bijušajām četrām pašvaldībām kopā 
tika piešķirti nepilni 54 tūkstoši latu, papildus tam vēl no 
Valkas rajona padomes rezerves fonda saņēma papildus 
finansējums. 2008.gadā Strenču pilsēta viena pati saņēma 
šādu summu (tad arī bija vienīgā iespēja noasfaltēt ielas, 
kurās tika ieguldītas komunikācijas).

Arī es esmu autovadītāja un jau paguvu šogad samaksāt 
lielo ceļu nodokli un katra bedre uz ceļa mani sadusmo, bet 
kā pašvaldības darbinieci mani pārņem bezspēcības sajūta, 
jo es saprotu, ka nevaru neko šai situācijā mainīt. Es apzinos, 
ka asfaltētās ielas, kuru segums ir klāts pirms 25 gadiem ir 

uz sabrukšanas robežas, es saprotu, ka ir katastrofāli noveco-
jusi ielu apgaismojuma sistēma, jo parastās kvēlspuldzes tērē 
ļoti daudz elektrības un dod maz gaismas, kā arī ir aizliegts 
tās izmantot ES, es saprotu, ka iedzīvotājiem ir tiesības 
prasīt, lai ziemā ceļi tiktu savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē 
tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem, tāpat ir loģiski, ka 
ielās nav bedru, kurās var pārsist riepas, taču situācija šobrīd 
ir tāda, ka jāstrādā ar resursiem, kādi ir mūsu rīcībā. 

Tomēr neskatoties uz visu iepriekš minēto, lauku ceļi 
šopavasar ir noplanēti, bedrītes asfaltētajās ielās iespēju 
robežas tiks salabotas. Te gan jāpiebilst, ka tās nelabosim 
Strenču ielās, kurās vasarā tiks izbūvēts ūdensvads un kanali-
zācija. Nelielu mierinājumu var sniegt tas, ka asfaltētajām 
ielām, kurās ieguldīs jaunās komunikācijas, izrakto tranšeju 
vietā tiks atjaunots asfalta segums. Vēlos informēt strencē-
niešus par to, ka Trikātas ielā būvdarbu laikā demontēs bruģi, 
bet ir plānots to atjaunot sākotnējā izskatā.

Tāpat varu pastāstīt, ka ir izstrādāts tehniskais projekts 
Valkas ielas (posmā no Slimnīcas ielas krustojuma līdz 
pilsētas robežai) rekonstrukcijai, kā arī Pulkveža Zemitāna 
ielas apgaismojuma, lietusūdens kanalizācijas un trotuāru 
izbūvei. 

Cerot, ka dižķibele pamazām atkāpsies un, ka pa to 
laiku ielu segums vēl kaut daļēji būs saglabājies un, ka arī 
turpmāk Strenču novads spēs tikpat intensīvi piesaistīt un 
izmantot ES finansējumu, brauksim pa ceļiem lēnāk, saprotot, 
ka nekad jau nav tik slikti, lai nevarētu kļūt vēl sliktāk un 
nekad nav tik labi, lai nevarētu kļūt labāk.

Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta 
vadītāja Gita Siliņa



Dažkārt cilvēkam nākas nokļūt krustcelēs, kad jāizvēlas 
starp mantu/mīlestību un draugiem, starp bezatbildību/
atbildību. Ja izvēlas atbildību, mīlestību un draugus, tad 
nereti nākas būt kā sienai, pret kuru sitas bezatbildības un 
mantkārības vilnis. Tomēr mēs jau dzīvojam dvēselē- aiz 
cilvēka paliek DARBS, GODS, MĪLESTĪBA. Pārējais viss 
ir pārejošs un nevērtīgs. 

Mīlestība uz dabu. Mīlestība uz dzīvniekiem. Mīlestība 
uz darbu. Mīlestība uz līdzcilvēku. Tu ej pa ielu, redzi 
savainotu suņabērnu. Kā paiesi garām? Nekā. Jāpalīdz! Tu 
ej pa ceļu un ieraugi sagumušu cilvēku. Kā paiesi garām? 
Nekā. Jāpalīdz! Kāds gudrs cilvēks reiz teicis: labāko savā 
dzīvē mēs saņemam no citiem. Darba un mācību gudrības, 
dzīvesgudrības, palīdzību grūtā brīdī, mīlestību. Un tāpēc 
arī mums pašiem tas viss jādod citiem. Tā tāda dvēseļu 
mijiedarbošanās varbūt… Mēs visi pasaulē esam saistīti… 
Un tādā mīlestības darbā rodas SIRDSDARBS- kaut kas 
īpašs, no sirds veikts. Tad atveras sirds, mūsu īpašās spējas 
un mūsu talanti, katram unikālie. Ja sirds paliek slēgta, tā 
visu mūžu cieš, jo nav dota tai iespēja radīt skaisto. Cilvēks 
tad cieš, ir neapmierināts ar apkārtējo, jo viņa dvēsele tad 
neliek mieru, jo tai cilvēks uzlicis tumšas bruņas, neļaudams 
raisīties. Dvēselei jau vajag gaismu! Mūžīga labā un ļaunā, 
gaismas un tumsas cīņa liek cilvēkam izvēlēties krustcelēs, 
kuru ceļu iet. Kā pasakās, kurās ir visa cilvēces garīgā 
pieredze: iesi pa labi, būs tā, iesi pa kreisi- tā, iesi taisni, 
būs visgrūtāk, taču tas ir LABĀ ceļš. Caur ērkšķiem uz 
zvaigznēm….

Ikviens piedzimstot saņem to pašu sauli, to pašu Dievu, 
katram šūpulī noteikti talanti. Katram dzīves rītausmā ir 
noteiktas cerības un sapņi, domas un mērķi. Novēlu, lai tās 
mēs nepazaudētu līdz mūsu ikkatra dzīves rieta brīdim. Jā, 
tas ir grūti, ļoti grūti- nepazaudēt sevi garajā dzīves ceļā, 
kur visādi kārdinājumi priekšā. …Neateikties no savas 
sākotnes, rītausmas pārliecības- tad mēs ikviens kļūstam 
par tiem, kas gribējām būt. Un vienu lielu attīstības posmu 
šai mūžībā esam veikuši. Katrs sev un citiem palīdzot. 
Lai mums izdodas!

Sanita Vecmane-Briede,
Strenču novada vidusskolas  Sedas filiāles skolotāja
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Sirdsklauves
Atnācis dabas ziedonis. Cilvēki iziet no savām mājām 

un vēlas atrasties dabā, svaigā gaisā, pie upēm, mežā, parkos, 
atgulties zālītē, būt saulē un vējā. Tad cilvēks jo īpaši izjūt 
sevi kā dabas daļu. Sedas mežos, kur egles un priedes šķiet 
tik varenas kā mūžsenas, cilvēks ieiet kā pasaku mežā. 
Staigājot meža takas, šķiet, jūtama Meža mātes klātbūtne, 
kurai var pateikties par dabas veltēm, ko cilvēks saņem no 
meža. Staigājot meža takas, uzmanīties, lai nesamin čūsku, 
neuzkāpt krupītim, nesapostīt skudru pūzni. Ja mežā iet kā 
sargājot tā iemītniekus, tad var droši izstaigāt taku takas te, 
pasargāts, Meža Māte vēros, lai cilvēka bērnam meža zvēri 
nekaitē. Un tad mirdz vakaros zvaigznes mājupceļā, kur 
droši pasargāts , cilvēka bērns tiek pavadīts no meža. 

Ziedoņa reibinošā smarža nes garu augšup, ka dažbrīd 
gribas palēkties tuvāk saulei, lai ar to sasveicinātos rītos 
kopā ar putniem. Agros pavasara un vasaras rītos gaiss 
pilns smaržas un putnu treļļu, reibinādams dvēseli vairāk 
kā nostāvējies vīns. Un tad cilvēka sirds līksmo putniem 
līdz. Rau, šorīt izplaucis jauns zieds dobē! Zaros lapas 
atraisījušās jau palielas! Un Gaujā ūdens priecādamies skrien 
uz priekšu, burbuļodams kā saukdams: “Labrīt!” Saule nolej 
staru gaismas un siltuma vilni pār zemi, pār zāli, pār puķēm, 
pār cilvēka seju. Agra dabas atmodas rīta simfonija uzsāk 
skanējumu. Vakarā oranži sārtota atblāzma norit dienas 
izskaņai pēdējās šīs simfonijas skaņas. Lielais dabas maršs 
augšanai, ziedēšanai, attīstībai ir sācies- raisās pumpuri, 
atsprāgst lapas vaļā, plaukst ziedi, gatavojas augļi, viss aug, 
aug, aug.... 

Liela nelaime ir kūlas dedzināšana. Zālē, pļavās jau ligzdo 
pirmie atlidojušie putni, Sedā dabas lieguma teritorijā zālē, 
pļavās var būt aizsargājami augi, kuri kūlas dedzināšanā 
tiek iznīcināti. Ap pusdienlaiku no savām slēptuvēm iznāk 
kukaiņi, tāpēc lielākā daļa no zālē mītošajiem kukaiņiem 
kūlas dedzināšanas laikā sadeg - tūkstošiem cilvēka ausij 
nedzirdamu skaņu kliedzošās sadegšanas briesmās. Tas arī 
pārtrauc barības ķēdi pļavās. Šāda dedzināšana nesader 
kopā ar vārdiem “cilvēks”, “cilvēcisks”, “humāns”. Ikvienas 
tautas folklorā pelts slinkums, bet godāts čaklums. Jo 
daudzu cilvēces nelaimju sakne nereti ir slinkumā. Vai šāda 
kūlas dedzināšana nav slinkums? Savs dārzs, sava zeme 
jāsakopj jau rudenī- rudenī pēdējo reizi gadā tiek pļauta 
zāle, kārtīga saimnieka sētā. Tad pavasarī nav jādedzina 
kūla.

Kāda vienkārša sieviete, Raisa vārdā, stāsta: “Kā mācu 
par dabas aizsardzību savā ģimenē: Ir ļoti svarīgi mīlēt 
dabu. Tā ir mīlestība, kas rodas no cilvēka iekšējās pārlie-
cības. Mēs ar meitu reiz devāmies uz mežu pēc eglītes, 
taču atgriezāmies bez tās, nu nevarējām nocirst eglīti. Maza 
eglīte izaug ilgā laikā, nocirsta tā nedaudz pastāvētu 
mājās, un to izmestu ārā pēc neilga laika. Taču tā arī ir 
dzīva dabas radība, tāpat kā cilvēki. Atrausiet to no pasau-
les, un tā būs viena, aizies bojā. Eglīte starp citām eglēm ir 
savā vidē, līdzīgi kā cilvēks starp saviem draugiem.” Lūk, 
tāds viens stāsts piemēram.

“Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt 
jebkuru radību”

Latvijas Republikas Dzīvnieku aizsardzības likums
(informācija no interneta: www.likumi.lv).

Ir ļoti svarīgi mīlēt dabu. Tā ir mīlestība, kas 
rodas no cilvēka iekšējās pārliecības. /Raisa/
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STRENČU SKOLAI 100
“Un tā aizgāja ziema. Paņēmusi noplukušās krāsas, 

apnikušās smaržas. Viņa salika tās savās vecajās atvilktnēs 
un aizgāja... Lai daba nejustos vientuļa, atnāca pavasaris –
ar jaunām krāsām un smaržām. Tagad viss smaržo pēc 
bērzu sulām. Egļu violetie zīmuļi zīmē neredzamas līnijas 
un vējam iedala jaunas smaržas, lai iznestu tās pasaulē...”
(7. klases skolēns)

Arī skolā ir ienācis pavasaris. Mācību gads tuvojas 
noslēgumam. Strauji tuvojas viens no šī mācību gada svarī-
gākajiem notikumiem – Strenču skolas 100-tā jubileja. Šos 
svētkus gaidām Pogas zīmē. Kāpēc Poga? Poga ir veiksmes 
simbols. Skolas salidojumā aicināsim ikvienu absolventu, 
skolotāju, skolas darbinieku sveikt skolu apaļajā jubilejā, lai 
ar savām atmiņām, vēlējumiem, domu spēku piepogātu 
veiksmi katrs sev, saviem klasesbiedriem un skolotājiem, 
kolēģiem, kā arī vēlētu izaugsmi skolas turpmākai darbībai.

Ikviens absolvents un skolotājs tiks gaidīts skolā š.g. 
12.jūnijā.

No plkst.15.00 – salidojuma dalībnieku reģistrācija.
Plkst.18.00 – svētku koncerts.
No plkst.21.00 – balle kopā ar grupu “Brālīši”.
Dalības maksa (reģistrējoties) – 3 Ls. 
Apsveicējus aicinām pieteikties pie reģistrācijas salido-

juma dienā vai iepriekš pa tālruni 64725076.
Ja vēlaties un varat sniegt finansiālu atbalstu skolai 

svētku sagatavošanā, aicinām ziedot skolas dāvinājumu 
kontā Nr.LV14HABA 0551025830089, A/S Swedbank, 
Strenču novada dome, Strenču novada vidusskola, ar norādi 
“Salidojumam”.

“Ikvienam no mums ir spārni. Kādam tie ir lieli, citam 
mazi, stipri vai vāji, bet tie mums ir. Un spārni mūs agrāk vai 
vēlāk aizved tur , kur jūtamies labi...” / 8. klases skolniece/

Gaidām! Salidosim visi un piepogāsim 
veiksmi viens otram un savai skolai!

Sveiciens visām māmiņām!
Ir rotaļlietas, kuru mūžs sniedzas daudzos gadsimtos –

dažnedažādas bumbas, lāpstiņas un spainīši, klucīši un 
svilpītes, utt. Taču ir arī rotaļlietas, kas nozīmīgu vietu 
ieņēmušas vienīgi kādas atsevišķas paaudzes dzīvē. 

Vienas no tām ir astoņdesmitajos gados uzņēmumā 
“Dobele” ražotās gumijas rotaļlietas, pēc kurām bija liels 
pieprasījums un pēc kurām veikalos stāvēja garās rindās. 

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā apskatāma šo 
neparasto rotaļlietu izstāde. Rotaļlietas bibliotēkā nonākušas 
no privātpersonu krājumiem. 

Šie krāsainie, smaidīgie un labsirdīgie ģīmīši izraisa 
pozitīvas emocijas ikvienam bibliotēkas apmeklētājam: gan 
lielam, gan mazam. Tiem, kuriem tagad ir apmēram 17-23 
gadi, zilonītis, lācītis, pelīte, aitiņa, pīlīte, ronītis, lapsiņa u.c. 

atsauc bērnības atmiņas, jo kopā ar šīm rotaļlietām aizvadītas 
daudzas stundas spēlējoties. Kopumā izstādē apskatāmi 
vairāk nekā 40 eksemplāri. 

Piedzimstot bērniņam, katra māmiņa domā arī par to ar 
kādām rotaļlietām spēlēsies viņas bērns. Šī izstāde ir kā 
sveiciens visām māmiņām Mātes dienā. 

Izstādi papildina informatīvs materiāls par rotaļlietu 
vēsturi, attīstību, nozīmi bērna dzīvē, par to kā veidot rotaļ-
lietas vecākiem kopā ar bērniem. 

Izstāde būs apskatāma līdz maija beigām.

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas vadītāja
 Līga Rābante

Maijs ir gaišu svētku laiks. Svinam Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas gadadienu, Mātes 
dienu un kādu īpašu dienu - Ģimenes dienu. 
Šie nav skaļi svētki ar lieliem pasākumiem 
pilsētu ielās. Tie ir svētki, kuros sakām paldies 
savējiem.

Ģimene vienmēr bijusi un vienmēr būs tas 
spēka avots, kas sniedz atbalstu un ļauj pacelties 
pāri dzīves grūtībām. Ja ir stipras ģimenes, tad ir 
arī stipra valsts. 

Sagaidot Ģimenes dienu, Strenču novada 
vidusskolas kolektīvs saka paldies visām 
ģimenēm par atbalstu un rūpēm bērnu audzi-
nāšanā, atsaucību un iesaistīšanos skolas dzīvē. 
Novēlam ikvienai ģimenei saticību, mīlestību, 
spēju saglabāt ģimenes garīgo spēku un vēlmi 
strādāt kopā arī nākotnē.

Š.g. 27. maijā plkst. 18:00 
gaidīsim Strenču novada vidusskolas un 

Strenču mūzikas skolas 
mācību gada noslēguma koncertā,
lai kopā priecātos par paveikto!

Strenču novada vidusskola



Mūžībā aizgājuši:

Valentina Petruseviča  22.01.1956. – 15.04.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…
Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.
      /Ā.Elksne/

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

SVEICAM MAIJA 
NOZĪMĪGO GADU
        JUBILĀRUS!

 Lai rītiem taviem
Maiga zieda smarža
Un tos ieskandina
Putnu kora dziesma!
Lai dienām tavam
Viegli vēja spārni,
Un pārlidot vari
Grūtiem brīžiem pāri!

/M.Šne/
Strenčos

80 gadu jubilejā – AUSMU  AKMENTIŅU
80 gadu jubilejā – AUSMU  GUSTAVU
80 gadu jubilejā – ELZU  KOLĀTI
80 gadu jubilejā – LAIMU  SPĪĶI
75 gadu jubilejā – VALENTĪNU  EGLĪTI

Sedā
85 gadu jubilejā – LEMBI  JEVREMJAINENU
80 gadu jubilejā – ANTOŅINU  VASIĻJEVU

Plāņos
80 gadu jubilejā – IVANU  BORISOVU
80 gadu jubilejā – GUNĀRU  JURJĀNU

Jērcēnos
80 gadu jubilejā – RASMU ŠVALBI

PIRTS APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI!
Sakarā ar Plostnieku svētkiem 

Strenču pilsētas pirts darbosies piektdien, 14.maijā, 
bet sestdien, 15.maijā būs slēgta.

Darba laiks 10.00 līdz 22.00 (biļetes pārdos līdz 21.00).

Strenču novada domes Saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas departaments

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
“Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” 

Ziemeļvidzemes nodaļa
2010. gada 27. maijā  plkst.10:00

ORGANIZĒ
Bezmaksas semināru

MEŽA ĪPAŠNIEKIEM 
“Izmaiņas koku ciršanas noteikumos, meža 

atjaunošanā un meža nodokļu likumdošanā par 
augošu koku un kokmateriālu realizēšanu” – Strenču 

kokaudzētavas teritorijā.
Tuvāka informācija un vēlamā pieteikšanās pa 

telefoniem 26415649 vai 29198698

VESELĪBAS DIENA
19. maijā VESELĪBAS DIENA, ko rīko SIA “Ēveles 

aptieka” kopā ar Latvijas Diabēta biedrību un SIA “Eži”.
SEDĀ

Plkst. 11:00 Sedas stadionā
Plkst. 12:00 Ēveles aptiekas telpās

ĒVELĒ
Plkst. 13:00 Ēveles skolas sporta laukumā
Plkst. 14:00 Ēveles pagasta bibliotēkā

BURTNIEKOS
Plkst. 15:00 pie Burtnieku kultūras centra
Plkst. 16:00 Ēveles aptiekas filiāles “Burtnieki” telpās

PROGRAMMA:
Nūjošanas iepazīšanās nodarbība – 1 stundu.
Diabēta izglītības māsiņas Dinas Melderes lekcija “Nūjošana 
un diabēta slimnieki”.
Tikšanās ar firmas “FARMEKO” pārstāvi Daci Tumšo -

• diskusija par diabēta paškontroli;
• iepazīstināšana ar ABBOTT glikometriem;
• iespēja apmainīt (bez maksas) vecu glikometru pret jaunu;
• bez maksas noteiks cukura līmeni asinīs.

Informē aptiekas vadītāja 
I.Kurpniece


