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Vasara kāpj kalnā. Latvija elpo siena un zemeņu smaržu.
Latvieši pošas līgot. Gada skaistākos svētkus sagaidīsim
sakoptās sētās, ar saimnieka apziņu. Atcerēsimies, kā šos
svētkus svinēja mūsu senči – ar košām un tālām jāņugunīm
pakalnos un daudzbalsīgu sasaukšanos līgodziesmās. Pēc
smago darbdienu svētā noguruma.
Turēsim godā senču svētnīcas – dižozolus, mājas un
kapsētas. Ozoli ataug lēni. Bet saimnieka apziņa un griba?
Kurš būs tas, kas nāks un teiks: “Es gribu, es varu, es daru.
Tas vajadzīgs manai tautai, maniem bērniem un man.”
Mēģināsim arī mēs godināt svētkus, teikt drošu un labu
vārdu, darīt svētīgu darbu, audzēt sevī pašapziņu un gribu,
kopt sevī saimnieka stāju. Tikai tā mēs būsim. Mēs pastāvēsim.
Savā Tēvzemē. Un tauta pastāvēs un vienosies lielā un
skaistā – līgo!

Ņemt spēku no Jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņemt spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.

Skaistus, līksmus un skanīgus vasaras saulgriežu
svētkus visiem Strenču novada iedzīvotājiem,
jo īpaši - Līgām un Jāņiem!
Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons

SAULGRIEŽU LAIKA PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ
21. jūnijā plkst. 21.00 – VASARAS SAULGRIEŽU
GODINĀŠANA Jērcēnmuižas parkā – saulgriežu svinēšana
pēc sentēvu tradīcijām. Pušķosim trejus saules vārtus, pīsim
vainagus, dziedāsim līgotnes, pavadīsim sauli, kursim
uguni un ar dančiem un dziesmām sagaidīsim saullēktu.
Aicinām visus, kas vēlas kopā pavadīt gada maģisko saulgriežu nakti!
23. jūnijā plkst. 20.00 – LĪGO STRENČU ESTRĀDĒ –
humoristisks, teatralizēts uzvedums, ko parādīs ciemiņi no
Valkas pensionāru kluba, tautiskos dančus izdejos “Tīnes”
un jauniešu deju kolektīva dejotāji, bet vakars izskanēs ar
balli, kas visiem Jāņabērniem tiek dāvāta svētkos no
Strenču novada domes. Ballē spēlēs “Hardijs un Co” no
Valmieras.
19.jūnijā pie Plāņu tautas nama - Jāņu vainagu meistardarbnīca. Mācīsimies pīt vainagus Līgām un Jāņiem.
22. jūnijā plkst. 19.00. Plāņu tautas namā Vokālās studijas
”Grieži” labdarības koncerts no Rīgas ‘’Kas tos Jāņus
skandināja’’.

NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 19. maijā pieņemtie svarīgākie
lēmumi:
1. Apstiprināja konkursa nolikumu par Strenču novada
vizuālās identitātes – ģerboņa skiču izstrādi. Noteica
konkursa darbu iesniegšanas laiku no 01.06.2010. līdz
30.06.2010.
2. Noteica īres maksu pašvaldības īpašumā esošajām
dzīvojamām telpām (dzīvokļiem)mēnesī:
- Labiekārtotiem dzīvokļiem 0,05 LVL/m2;
- Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem 0,03 LVL/m2;
- Bez ērtībām dzīvojamā platība 0,01 LVL/m2.
Noteica dzīvokļu apsaimniekošanas maksu 0,20 LVL/m2.
Nolēma piemērot izcenojumus ar 2010.gada 1.jūliju, brīdinot
īrniekus vienu mēnesi iepriekš par īres līguma grozījumiem.
3. Nolēma izdarīt grozījumus: Strenču novada domes
2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par
dzīvokļa pabalstiem”:
Saistošo noteikumu 11.punkta 11.1.apakšpunktu izteikt šādā
redakcijā:
11.1. ģimene/persona pabalstu var saņemt vienu reizi gadā
trīs mēnešus, iztikas līdzekļu deklarācijas derīguma laikā,
veicot līdzdarbības pienākumus 15 dienas.
Saistošie noteikumi Nr.20/2010. stājas spēkā likumā “Par
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
4. Piešķīra līdzfinansējumu LVL 25,00 par katru bērnu,
nepārsniedzot LVL 300,00, novada bērniem ar īpašām vaja-

dzībām par piedalīšanos Latvijas Bērnu fonda organizētajā
vasaras nometnē, kas notiks Smiltenes pagasta viesu
namā “Kalbakas” no 26.07.2010. līdz 04.08.2010. Naudas
līdzekļus piešķirt no sociālā budžetā iedalītajiem naudas
līdzekļiem.
5. Piešķīra pabalstu bērnu uzturam 2 audžuģimenē ievietotiem bērniem katram LVL 27,00 mēnesī un LVL 54,00,
kā minimālos uzturlīdzekļus. Piešķīra bērniem pabalstu
apģērba un mīkstā inventāra iegādei katram LVL 87,50.
Piedzīt bezstrīda kārtībā no bērnu vecākiem minimālos
uzturlīdzekļus 30 % apmērā no valstī noteiktās mēneša
darba algas, t.i. patreiz LVL 54,00.
6. Nolēma veikt grozījumus Telpas nomas līgumā,
kas noslēgts 01.03.2010. starp Strenču novada domi un
R/O “Pestīšanas armija”: Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā
redakcijā: Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža, t.i.
01.03.2010. līdz 31.12.2015. Izslēgt līguma 6.2. apakšpunktu,
kurš paredz, ka Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pirms
termiņa, par to rakstiski brīdinot Nomnieku vienu mēnesi
iepriekš, ja telpas nepieciešamas Iznomātāja vajadzībām un
ar to saistīto pašvaldību funkciju pildīšanu.
7. Nolēma anulēt deklarēto dzīvesvietu astoņām personām
ar 2010.gada 24.maiju.
8. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās
platības piešķiršanu un dzīvokļu maiņu.
Informāciju sagatavoja
Strenču novada domes kancelejas vadītāja

Sociālais dienests atkārtoti informē par atvieglojumiem
un to piešķiršanas kārtību veselības aprūpes saņemšanai ar
100% vai 50 % atlaidi, ja ienākumi ir zem 120 vai 150 latiem mēnesī
No 2010.gada 30.janvāra, spēkā stājās grozījumi Ministru
kabineta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
noteikumos, kas paplašina iedzīvotāju loku, kuri ir atbrīvoti
no pacientu iemaksām un citiem līdzmaksājumiem, saņemot
ārstēšanu.
No pacientu iemaksām pilnā apmērā tiks atbrīvoti
iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi, kuru ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
120 latus mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir
līdz 150 latiem mēnesī, tiks segtas pacienta iemaksas 50%
apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē
veiktu ķirurģisku operāciju nepārsniegs 15 latus.
Lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, iedzīvotājiem, kuri deklarēti Strenču novadā, dodoties pie ārsta
vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda Strenču novada Sociālā
dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu
tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
Sociālais dienests izsniedz izziņu darbspējīgām personām
uz sešiem mēnešiem un darbnespējīgām personām uz
divpadsmit mēnešiem.
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Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību
noteiktajam ienākumu līmenim (120 vai 150 latu) atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpē, sociālais dienests
pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau noteikto kārtību
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu.
Konkrētu informāciju un atbildes uz jautājumiem iespējams saņemt pie sociālajiem darbiniekiem:
Seda – Terēza Vainblata, tālr.nr. 64781436;
Strenči - Anita Krūmiņa, tālr.nr. 64707543;
Plāņi - Dzintra Stomere, tālr.nr. 64729586;
Jērcēni – Ņina Laurenoviča, tālr.nr. 64729539.
Informējam, ka joprojām – visām ģimenēm (personām),
kuras atzītas par trūcīgām, ir iespējams saņemt A/S
“Latvenergo” dāvinātās “Elektrības norēķinu kartes –
500kwh”. Elektrības norēķinu karti katra mājsaimniecība
var saņemt vienu reizi.
Agnese Valdēna,
Strenču novada sociālā dienesta vadītāja

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS PAVEIKTAIS
Ir beidzies vēl viens mācību gads. Šis gads pirmsskolas
iestādēm Strenču novadā pagāja zem apvienošanās zīmesvienā, Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē tika
apvienotas, – Strenču pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
“Minkāns”, Sedas vidusskolas pirmsskolas grupas un Plāņu
pamatskolas pirmsskolas grupa. Visā pirmsskolas iestādē
kopā šajā mācību gadā bija 145 audzēkņi- 71 bērns Strenčos,
57 bērni Sedā un 17 bērni Plāņos. Šajā mācību gadā iestādē,
protams, notika tradicionālie pasākumi- Mārtiņdiena, Ziemassvētku pasākumi, Meteņi, Lieldienas, Mātes un Ģimenes
dienas pasākumi, Izlaidumi, bija arī darbinieku iepazīšanās
pasākums. Uz skolu no pirmsskolas iestādes šogad aiziet
37 bērni- 19 Sedā, 15 Strenčos un 3 Plāņos.
Strenču pirmsskolas iestāde (“Minkāns”) šajā mācību
gadā atkal aktīvi piedalījās ZAAO rīkotajā atkritumu
šķirošanas akcijā- vācām PET pudeles un makulatūru. Pēc
savāktā apjoma Ziemeļvidzemes reģionā starp pirmsskolas
iestādēm ieguvām 3.vietu. Kā dāvanu saņēmām 9 paciņas
(22,5 kg) Līgatnes papīrfabrikas ražoto papīru. Paldies
visiem bērnu vecākiem un pilsētas iedzīvotājiem par aktīvo
līdzdalību! Nākamajā mācību gadā atkal piedalīsimies šajā
akcijā. Arī šobrīd varat nogādāt sasaiņotu makulatūru un
PET pudeles iestādes teritorijā- šķūnī.
Strenču pirmsskolā 29.maijā bija izlaidums. Bērni kopā
ar iestādes darbiniekiem devās ekskursijā (autobusa izdevumi tika apmaksāti no iestādes budžeta) uz Mazsalacu uz
Skaņā kalna dabas taku. Dabas takā satikām Labo Raganu
un Velna māti. Labā Ragana bērniem uzdeva interesantas
mīklas, lika makšķerēt, cienāja visus ar gardām pankūkām,
bērniem bija iespējas mācīties staigāt ar īpašām “kurpēm”.
Šķiroties, Labā Ragana bērniem novēlēja būt gudriem,
laimīgiem, labsirdīgiem un izkaisīja pār bērnu galvām labo
vēlēju pērlītes. Katram bērnam, kurš dodas uz skolu, tika
maza dāvaniņa- taurenītis. Tālāk bērnus sagaidīja Velna
māte. Viņa bērniem pastāstīja par saviem piedzīvojumiem
bibliotēkā, par mazo velnēnu grāmatu lasīšanu, cienāja
bērnus ar Velna vritamīniem, mācīja velna alfabētu, kurā
galvenais burts ir “V”, un, protams, vēlēja labas sekmes
skolā. Ekskursijas noslēgumā bija pikniks Salacas krastā.
Atgriežoties bērnudārzā, bērni rādija iestudēto ludziņu
pēc M. Stārastes pasakas motīviem “Labrenča skola”,
dziedāja dziesmas, dejoja. Arī no bērnudārza bērni saņēma
laba vēlējumus skolas gaitām un dāvaniņas.
27.maijā Sedas pirmsskolā bija izlaidums. Bērni kopā
ar iestādes darbiniekiem bija sagatavojuši priekšnesumu
par planētām, kuru vidū bija arī īpaša planēta- Bērnudārzs.
Bērni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas un skaitīja dzejoļus.
Kā dāvanu katrs bērns saņēma albūmu ar fotogrāfijām un
diplomu par bērnudārza beigšanu, protams, ziedus un
laba vēlējumus tālākajam ceļam. Un lielākā dāvana bija –
ekskursija uz Līgatni.
Tā 28. maijā, bērni kopā ar vecākiem un skolotājām
devās uz Līgatnes papīrfabriku, kur redzēja, kā makulatūra
pārtop par papīru. Izstaigāja Līgatnes klinšu pagrabus, kur
bija baisi, bet interesanti. Tad 3 stundu pastaiga Līgatnes
Dabas takās, kur gida pavadībā uzkāpa 23 m augstā tornī,

redzēja lāčus, pūces, vilkus, mežacūkas, un citus zvērus.
Ekskursijas noslēgumā - brauciens ar prāmi pāri Gaujai, un
ilgi gaidītās desiņas uz uguns. Šīs 2 dienas bija iespaidiem
bagātas, neaizmirstamas! Lai visiem 19, labas sekmes
mācībās!
Sedas pirmsskola mācību gada noslēgumā 29.maijā
noorganizēja Bērnu svētkus.
Plāņu pirmsskolnieki visa gada garumā aktīvi piedalījās
Plāņu pagasta kultūras dzīvē. Izlaidums- koncerts Plāņos
bija 4.jūnijā. Noslēgumā bērni, darbinieki un vecāki devās
piknikā.
Pēdējā laikā interneta vidē anonīmi komentētāji izplata
negatīvu informāciju par pirmsskolas iestādi. Vēlreiz aicinu
visus anonīmos kļūt drosmīgiem un nākt runāt par savām
problēmām un šaubām personīgi.
Pēdējā diskusija izvērtās par naudu, ko vecāki vāca
pirms pāris gadiem. Vēlreiz atgādinu, ka naudas vākšana
bija pašu vecāku iniciatīva un to darīja paši vecāki. Ziņas
par ziedotājiem, savākto naudas summu un izlietotās
naudas čeki ir pie vecāku pārstāvja- Justīnes Ozolas. Par šo
naudu pirmajā gadā tika iegādāts zaļais slidkalniņš, kurš ir
rotaļkonstrukcijā, kas tika izgatavota vecāku talkas ietvaros.
Pagājušajā pavasarī tika paplašināta iestādes rotaļlaukuma
teritorija atbilstoši robežplānam, tika sakopta jauniegūtā
teritorija- izlīdzināta zeme, iesēta zālīte, uzvilkts jauns žogs
(iegādāts par pašvaldības līdzekļiem), un gar jauno žogu
tika iestādītas tūjas, kuras tika iegādātas par vecāku savākto
naudu. 2009.gada Ziemassvētkos “Minkāna” bērni saņēma
dāvanā attīstošās rotaļlietas 45.00 Ls vērtībā (15.00 Ls uz
katru grupu) no vecāku savāktās naudas. Šajā vasarā, protams, darbs pie rotaļlaukuma rekonstrukcijas turpināsies.
Lai realizētu savas ieceres rotaļlaukuma rekonstrukcijai,
bijām pieteikušies arī Hipotēku bankas rīkotajā projektu
konkursā “Mēs paši”. Diemžēl mūsu projekts neguva
atbalstu Jaunu rotaļkostrukciju celtniecībai tiks izlietota
atlikusī nauda no vecāku savāktās summas, šā gada izlaiduma
grupas dāvana, iepriekš sagādātie kokmateriāli, kā arī
pašvaldības līdzekļi. Tāpēc, mīļie vecāki, būsiet laipni gaidīti
vecāku talkās. Ceru uz lielāku atsaucību nekā iepriekšējos
gados.
Labām emocijām un prieka pilnu vasaru!
Uz sadarbību aicinot- Sandra Āķere,
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
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Svinēsim Jāņus!
Es sasēju lielu sieru, Jāņu dienas gaidīdama;
Jāņu dienu izdalīju pa maziem gabaliem.
32312
Latviešiem nozīmīgākie, lielākie un skaistākie gadskārtu
svētki ir Jāņi. Jāņus svin vasaras saulgriežos – kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Tad dabā ir visvairāk
gaismas. Lai īso tumsas brīdi – visīsākajā naktī tās ir dažas
stundas – pārvarētu, latvieši kūra tumsā uguni. No pakalna
uz pakalnu sakurtie ugunskuri deva gaismu līdz rītausmai.
Arī mūsdienās latviešiem Jāņi ir lielākie gadskārtu svētki visur valda liela rosība, pilsētas kļūst ļaužu tukšākas, jo
cilvēki izbrauc uz laukiem. Tradicionāli Jāņus svin laukos.
Senos laikos vasaras saulgriežus – Jāņus – svinēja no
21. uz 22.jūniju, kad ir saulstāvji. Saulstāvji – tas nozīmē,
ka saule sasniegusi savu augstāko punktu debesīs un neilgu
brīdi atrodas vienā horizonta punktā nemainīgi, kalendārā
tas atainots tā, ka šīs divas dienas ir vienāds diennakts
gaišā laika, dienas, garums. Jāņu svinības raksturīgas visām
āriešu tautām, taču līdz mūsdienām tās reti kur saglabājušās.
Piemēram, Vācijā tikai atsevišķos lauku apgabalos vēl svin
Jāņus, līdzīgi kā pie mums, kurinot tumsā uguni. Tomēr
tik daudz kā latvieši – visas Latvijas valsts mērogā masveidā- šādas svinības reti kur vairs Eiropā sastopamas.
Ārzemniekiem mūsu Jāņu svinības ir eksotika un īpašs,
dvēselisks
piedzīvojums – latviešu Jāņos saglabātas
senlaiku tradīcijas.
Jāņu tradīcijās ietilpst mājas un pagalma pušķošana,
līdz Jāņiem visam jābūt sakoptam – mājai tīrai, dārzam
izravētam. Atceros, kā reiz bērnībā ravēju līdz pat vēlai
tumsai, lai uz Jāņiem paspētu visu dārzu sakopt. Pie tam
man to neviens nelika darīt – es pati tā vēlējos, jo esmu taču
latviete! Jāņos pušķo arī govis un zirdziņus ar vainagiem.
Tradicionāls Jāņu vainags vīriem un puišiem ir ozollapu
kronis, bet sievām un meitām – ziedu. Jāņos nevar atšķirt kura sieva, kura meita, jo šajos svētkos arī sievas drīkst
likt galvā vainagu (tradicionāli vainagu nēsā tikai jaunas
meitas). Pie tam Jāņos šis vainags jaunām meitām
jānosargā, lai nezaudētu godu, kas saglabājams vīram un
ģimenei. Jāņos ģimenē radušies bērni esot ar īpašu svētību –
tradicionāli pāris dodas meklēt savu papardes ziedu, kas
ir dvēseliska sevis, otra un dabas sajušana un sadzirdēšana.

Jāņos daudz dzied, kur dziesmām ir piedziedājums “līgo”.
„Līgo” nozīmē saules gaitu šajos saulgriežos - saule, neilgi
stāvējusi savā augstākajā punktā, veic lēcienu, tā it kā
ielīgojas, kad uzsāk savu tālāko gaitu. Tāpēc dzied: “Līgo!”
Tautasdziesmās ir vēstīts, ka saulīte lec šajā rītā pēc saulgriežu nakts. Visu Jāņu dienu un nakti cilvēki līksmo –
dzied, dejo, no mājas uz māju iet jāņabērni. Jāņabērni nes
svētību mājām un laukiem, dziedot dziesmas. Jāņabērnus
tāpēc cienā ar Jāņu ēdienu. Tradicionāls Jāņu ēdiens ir Jāņu
siers ar ķimenēm un alus. Ēdiena forma ir apaļa - kā saule.
Tādējādi simbolizējot saules ritumu un cilvēka iekļaušanos
dabas ritumā. Jāņu naktī nedrīkst iet gulēt, ir jāsagaida
saules lēkts. Kurš guļ Jāņu nakti, tas „gulēja visu vasariņu”,
kā latviešu tautasdziesmā teikts.
Ugunij Jāņos ir svarīga nozīme. Tā simbolizē
tumsā – īsajā Jāņu naktī – trūkstošo gaismu. Tā
apvieno cilvēkus.
Jāņu naktī cilvēki pulcējas ap ugunskuru, kas dod
gaismu līdz saullēktam. Ugunij Jāņos ir svarīga nozīme.
Tā simbolizē tumsā – īsajā Jāņu naktī – trūkstošo gaismu.
Tā apvieno cilvēkus. Tādēļ ir daudz dažādu darbošanos ap
uguni – cilvēki dzied pie ugunskura, dejo ap to, veidojot
apli, simbolisku saules gaitu, lec pār ugunskuru, notiek
cienasta – Jāņu ēdiena – dalīšana jāņabērniem – Jāņu
viesiem. Jāņu rītā, kad saulīte lec, jāmazgā seja tekošā,
skaidrā ūdenī, tad būs skaists, možs un vesels. Jāņu nakts
tradīciju rituāli dodot spēku visam gadam. Jāņu naktī
lasītām zāļu tējām esot īpašas dziednieciskas iedarbības. Tās,
kas lasītas jau “rīta saulītē”, “vairs lieti nederēja”, skaidrots
tautasdziesmā. Jāņu vainags jāpakar istabā vai virs gultas
un tur tas jātur līdz nākamajiem Jāņiem, tad visu gadu šim
cilvēkam un viņa mājai ir svētība. Jāņu vainags esot arī
īpaši laba, dziednieciska tēja, jo Jāņu dienā saulgriežu dēļ
dabā valdot stipra un laba enerģētika.
Koši koši, jauki jauki, ka Dievs deva Jāņa dienu;
Dzied putniņi, dzied ganiņi, daiļi līgo Jāņa bērni.
53203
Sanita Vecmane-Briede

SEDAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Veselības ministrija saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta sesto daļu un noteikumu 19. punktu nosaka
uz trīs gadiem Strenču novada Sedas pilsētā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim atkārtotu īpašo normu:
Dzelzs saturam – 4,8 mg/l.
Duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstināto dzelzs saturu.
Pamatojoties uz Pasaules Veselības Organizācijas vadlīnijām, īslaicīgi paaugstināta dzelzs jonu koncentrācija nerada
risku cilvēka veselībai, ja tā nepārsniedz 1,6 mg/l patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 20 kg, patērētāju grupai ar vidējo
ķermeņa masu 40 kg – 3,2 mg/l, bet patērē-tāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 60 kg – mg/l.
Pēdējā dzeramā ūdens laboratoriskā analīze tika veikta 29.05.2010.gadā. Rezultāti:
Dzelzs – 0,42 mg/l
Duļķainība – 2,9 mg/l, kas atbilst LR Ministru kabineta 2003.gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
Gunta Ungure,
Strenču novada SDND Sedas pilsētas pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāja
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Lielā Jāņu intervija
Sedā dzīvo pārsvarā krievu tautības pārstāvji, tāpēc
svarīgi uzzināt, kā citas tautības pārstāvji jūtas šajos lielajos
latviešu svētkos, kā viņi tos uztver. Turpmāk lasāmas dažādu
cilvēku – gan latviešu, gan citu tautību – izteikumi, kā viņi
svin Jāņus. Iespējams, viņu domas un pieredze var noderēt,
organizējot Sedā un tās apkārtnē Jāņus, iesaistot cittautiešus
Latvijas vidē un latviešu pasākumos, lai viņi nereti nejustos
atstumti mūsu dzimtenē.
Kas Jums šķiet īpašs Jāņos?
Aleksandrs Brjuņins: “Vienmēr līst lietus.”
Kur Jūs parasti svinat Jāņus?
Gaļina Meļņikova, izglītības iestādes vadītāja: “Savā
dārzā. Ja pilsētā ir kādi Jāņu svinību pasākumi, apmeklēju
arī tos.”
Lauma Keiša, pensionāre: „Pie bērniem.”
Līga Smirnova, mājsaimniece: “Kad agrāk bija Jāņu svinēšana stadionā, tad visa ģimene gājām turp. Taču parasti
Jāņus svinam dārzā pie liela ugunskura. Mums ir kupla
ģimene, un visiem kopā tad ir jauki. Dēls man ir Jānis, pati
esmu Līga.”
Tatjana Sisojeva: “Jāņu dienu svinam dabā pie Gaujas.”
Aleksandrs Brjuņins, saimniecības pārzinis Sedas veco
ļaužu pansionātā: “Mājās kopā ar ģimeni.”
Meta Spale, Sedas veco ļaužu pansionāta vadītāja: “Agrāk
svinējām ģimenes draugu lokā. Šogad braukšu uz Valmieru
uz Jāņu koncertu. Ģimenē Jāņa nav, ir Pēteris, tad nu viņam
pinu vainagu. Man ļoti patīk pīt vainagus. Jaunībā Jāņus
svētījām dziedādami, dejodami, lecot pār ugunskuru. Tagad
cilvēki vairāk piedzeras un brauc tad ar automašīnām, pēc
tam notiek daudz nelaimes, tādēļ mūslaikos vairāk atturos
no kompānijām.”
Linda Lāce, Sedas veco ļaužu pansionāta sociālā aprūpētāja: “Mājās kopā ar ģimeni.”
Kā Jūs gatavojaties Jāņu svinībām?
Gaļina Meļņikova: “Īpaši gan negatavojos.”
Lauma Keiša: “Lasu puķītes vainadziņiem, un meita ar
mazmeitu tos pin.”
Līga Smirnova: “Steidzam izravēt visus dārzus, vedam
meijas un pušķojam māju, arī kūtī saliekam nātres un
pīlādžu zarus. Pinam visiem vainadziņus.”
Tatjana Sisojeva: “Pinam vainagus, svētkiem nopērkam
Brenguļu alu, marinējam šašliku.”
Aleksandrs Brjuņins: “Sagādājam Jāņu sieru, alu, kūpinātus
cīsiņus, malku un tad dārzā cepam, dzeram tikai alu un
nedaudz un, protams, ejam rotaļās.”
Meta Spale: „Savācu Jāņu zāles, pīlādžu un ozola zarus,
ielieku tos māla krūzē mājās, sienu Jāņu sieru, gatavoju
kvasu.”
Linda Lāce: “Kopīgi lasām Jāņu zāles, pinam vainagus.
Tā kā ģimenē ir Līga, izrotājam māju ar Jāņu ziediem.”

Kādi svētku ēdieni Jums ir Jāņos?
Gaļina Meļņikova: “Parasti ir šašliks un siers.”
Lauma Keiša: “Visādi salāti, siers, nu tas, ko meita sarūpē.”
Līga Smirnova: “Siers, šašliki (beidzamos gados), visādi
saldumi un, protams, salātu daudzveidība.”
Tatjana Sisojeva: “Šašliks, siers ar ķimenēm, dārzeņi
(gurķi, tomāti).”
Aleksandrs Brjuņins: “Alus, siers.”
Meta Spale: “Jāņu siers, kvass, alus, gaļas pīrādziņi.”
Linda Lāce: “Siers ar ķimenēm un Jāņu alus.”
Vai Jūs daudz dziedat Jāņos?
Gaļina Meļņikova: “Es pati nedziedu, bet citus gan klausos
dziedam latviešu tautasdziesmas.”
Lauma Keiša: “Jā.”
Līga Smirnova: “Jā, un arī cenšos to iemācīt bērniem.”
Tatjana Sisojeva: “Dziedam gan latviešu, gan krievu
tautasdziesmas.”
Meta Spale: “Agrāk jaunībā daudz, varējām dziedāt
“sausām mutēm” - tā, ka mutē “tuksnesis”. Tagad ne.”
Linda Lāce: “Ne īpaši.”
Kas Jums šķiet īpašs Jāņos?
Gaļina Meļņikova: “Tie ir svētki, kuri satuvina visus
Latvijas iedzīvotājus.”
Lauma Keiša: “Mans vīrs bija Jānis, un meita - Līga, tāpēc
Jāņos arī svētku sajūta.”
Līga Smirnova: “Pat nevarēšu to tā pateikt, bet tāda savāda
sajūta ir jau kopš paša rīta. Tajā dienā man garastāvokli
sabojāt ir grūti.”
Aleksandrs Brjuņins: “Vienmēr līst lietus.”
Meta Spale: “Zāļu bagātība, ziedošās pļavas, skaistās Jāņu
dziesmas.”
Linda Lāce: “Kopā būšana ar saviem tuviniekiem, lekšana
pār ugunskuru.”
Vai Jūs Jāņu naktī paliekat nomodā līdz saules lēktam?
Gaļina Meļņikova: “Vairs ne.”
Lauma Keiša: “Jaunībā paliku nomodā, bet tagad ne.”
Līga Smirnova: “Lielākoties - jā. Tas taču ir tik skaisti,
kad saulīte lec.”
Tatjana Sisojeva: “Jā, mēs svinam līdz rītam.”
Aleksandrs Brjuņins: “Ne vienmēr.”
Meta Spale: “Kā nu kuru reizīti.”
Linda Lāce: “Ne vienmēr.”
Vai Jūs pinat Jāņu kroni un vācat Jāņu zāles dziednieciskām tējām (kas var noderēt visai ģimenei) šajā īpašajā
naktī?
Gaļina Meļņikova: “Nē.”
Lauma Keiša: “Vainadziņiem puķes lasu, meklēju ozolu
zarus.”
Līga Smirnova: “Vainadziņus pinam, glabājam līdz tādam
brīdim, kad vajag tos izmantot. Agrāk uz Ziemassvētkiem
tos mērcēju un šajā ūdenī mazgāju bērnus.”
Aleksandrs Brjuņins: “Nē.”
Linda Lāce: “Nē.”
Sanita Vecmane-Briede
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NESLĒPŠU, KA MĪLU DZĪVI
/turpinājums no aktiera Luija Šmita atmiņu stāstījuma
grāmatā “Tas notika tā”/
Tagad skatos pats savā kādreiz rakstītajā kadru anketā
un nevaru saprast. Esmu tur ierakstījis, ka mācījos Strenču
pamatskolā no 1915. līdz 1922.gadam. Skaiti kā gribi –
iznāk septiņas ziemas. Bet ja sāku skolā iet ar otro klasi, ko
nu es ļoti labi atceros, jo mans draugs Eduards Rupmanis
jau vienu ziemu bija nogājis skolā, un rudenī mēs abi gājām
kopā uz otro klasi, tad iznāk tā kā par daudz. Varbūt es
ierakstīju to gadu, kad biju jau nosvinējis astoto dzimšanas
dienu un gribēju sākt, bet pa vidu nāca gan tas ar mācīšanos
mājās, gan tas ar karadarbību.
Vispār atmiņās par to laiku viss tā sajaucies. Zinu tikai
to, ka vienu brīdi kara laikā biju pavisam izlaidies. Gājām ar
citiem puikām uz bunkuriem pie kareivjiem. Skolotāja mūs
pieķēra un pierunāja tā nedarīt. Tad arī paklausījām, taču tik
un tā bija daudz kur apkārt dauzīties un skatīties: sapulces,
mītiņi. Es biju ļoti zinātkārs.
Atceros, kādu brīdi Strencī stāvēja divas latviešu strēlnieku rotas. Pie tēva, kurš tad bija jau atlaists mājās, nāca
podporučiks Jēkabsons, kurš man ārkārtīgi patika. Gan ar
savu stāju un valodu, gan ar streļķiem raksturīgo cepuri ar
ielauzto nagu, kā Rīgas pašpuikām no Grīziņkalna.
Biju tik ziņkārīgs, ka nemaz nevarēju noturēties mājās,
Tiklīdz biju atjēdzies no savas slimošanas, steidzos it kā
atgūt nokavēto. Taču tad ar smagu plaušu karsoni ilgāku
laiku mājās gulēja tēvs, un viņam bija iemesls man pārmest:
“Tavs tēvs mirst, bet tu dauzies apkārt!”
Nezinu, vai šo vārdu dēļ, vai arī tādēļ, ka es beidzot biju
aptvēris, kādus plašumus cilvēkam paver lasīšana, sāku ar
vislielāko aizrautību pievērsties grāmatām. Drīz vien – tā
ap pamatskolas vidus posmu – mēs ar draugu Ādolfu Talci,
kuru biju ieguvis tieši šī iemesla dēļ, lasījām aizgūtnēm
visu, ko vien varējām dabūt rokās. Sākumā vairāk lubenītes,
bet tad arvien nopietnāku, vērtīgāku literatūru.
Strenčos blakus Saviesīgajai biedrībai atradās grāmatu
bode, kur no Rīgas atveda jaunākos izdevumus lētos brošētos
vāciņos. Tēvs deva kabatas naudu, un es tās lielāko daļu, par
spīti citiem kārdinājumiem, ieguldīju grāmatās. Savukārt
skolā rokdarbu stundās mēs bijām iemācīti, kā grāmatas
iesiet. Tad nu es liku šo prasmi lietā un visas savā bibliotekā esošās brošētās grāmatiņas kārtīgi iesēju. Tā man
mazpamazām izveidojās pat lepnāka bibliotēka nekā
Saviesīgās biedrības namā, un daudzi nāca pie manis
aizņemties jaunākos izdevumus. Tikai pēc tam gan mana
bibliotēka izputēja. Kad 1922.gada rudenī aizbraucu uz Rīgu,
lai mācītos vidusskolā, manas grāmatas palika Strenčos pie
mātes, kura man sekoja tikai pēc gada. Pirms aizbraukšanas
viņa tās sapakoja divās lielās kastēs, bet kad es ierados
Strenčos, lai tās atvestu uz Rīgu, kastes bija pazudušas.
Tā atkal kaut kas bija izputējis. Šoreiz – manis paša
sakrātā, pēc manām domām lielā bagātība. Bija tāds jociņš,
laikam rakstniekam Zariņam: “Ugunsgrēka laikā viņa
bibliotēka aizgāja bojā, un abas grāmatas sadega…” Manējā
tomēr bija skaitliskā ziņā krietni lielāka.
6

Vajadzēja sākt krāt grāmatas no jauna, ko es arī darīju.
Pie tam vairākkārt. Re, arī tagad gulta piekrauta pilna ar
grāmatām, žurnāliem. Gribas, lai būtu pa rokai. Manā
situācijā tā taču nav diena, ja kaut kas jauns netiek izlasīts
vai arī ja kaut ko patiešām vērtīgu nepārlasu.
Apjēgt īstas literatūras skaistumu mums ar Ādolfu
Talci palīdzēja gan pašu saprāts, gan Strenču pamatskolas
skolotājas Miķelsona jaunkundzes – tās pašas, kura bija
atbalstījusi Jāni Ziemeļnieku - dotā ievirze. Viņa bija no tām
lieliskajām skolotājām, kuras prot pavērt saviem audzēkņiem
acis, ausis un sirdi pret patiesām vērtībām. Drīz vien par
maniem vismīļākajiem rakstniekiem kļuva Plūdonis, Poruks,
Bārda, Skalbe, kurus, ar kaunu jāatzīstas, saviem dēliem
gan nekad par tādiem neesmu varējis padarīt.
Katram vēsturiskajam periodam ir sava mākslas un
literatūras izjūta – to nu man ir nācies pašam uz savas ādas
izbaudīt. Tikai ceru, ka pienāks tāds laiks, kad šo manis
pieminēto rakstnieku darbi atkal saistīs kādu paaudzi –
varbūt kā atblāzma no senas, zudušas pasaules. Man šī
pasaule vēl bija pavisam tuvu.
Kad biju izņēmis cauri Jāņa Akurātera stāstus “Kalpa
zēna vasara” un “Degošā sala”, man vispār radās sajūta, ka
tādā brīdī pat mirt nav grūti vai žēl. Izlasītais, izjustais bija
izraisījis tādu pacilājumu.
Bija arī vēl viens apstāklis, kas, mācoties Strenču pamatskolā, ietekmēja manu literatūras uztveri. Kad biju otrajā
klasē, šīs pašas skolas pēdējā klasē mācījās zēns, kuru
sauca – Jānis Krauklis. Vārdu sakot, tas bija vēlākais dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Pamatskolu pabeidzis, viņš vēl
kādu laiku palika Strenčos un strādāja par fotogrāfa palīgu –
retušēja attēlus. Mēs ar Talci zinājām, ka Jānis ir sācis
sacerēt dzejoļus un pat tiek drukāts. Bijām briesmīgi
priecīgi, ka savās pastaigās pa Strenču apkārtnes skaistajiem
pakalniem viņš no mums – par sevi daudz jaunākiem –
nevairījās un labprāt dalījās dažādās pārdomās.
Starp citu, viņš pieradināja mani ēst tomātus, kuri līdz
tam man likās pavisam negaršīgi.
Tā bija arī ar dzeju. Sāku arvien vairāk novērtēt ritmizēto
vārdu izraisītās izjūtas un šo izjūtu ietilpību. Drīz vien –
vai tad tas kāds brīnums – abi ar Talci arī sākām mēģināt
kaut ko uzrakstīt. Viņš prozā, es – ritmiskajā valodā.
Bija arī vēl kāds cits atgadījums, kas pamudināja mani
sākt dzejot. Viens manas Cēsu māsīcas paziņa bija atvedis
no savas ģimnāzijas skolas žurnālu. Tur bija dzejolis, kas
man ļoti patika un kuru es biju paturējis prātā. Un vispār –
tāds skolas žurnāls likās varena lieta, tāpēc mēs Strenču
pamatskolā nolēmām, ka arī mums tāds jānoorganizē.
Tad nu es šajā žurnālā kā savējās ieliku man iepatikušās
rindas:
Es savu līgavu nozagu
Kā Prometejs dieviem uguni,
Bet zema bij’ svētnīcas ieeja,
Un galva pret palodu sadrupa.
/turpinājums sekos nākošajās “Strenču novada vēstīs”/
Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Pestīšanas armija – kalpošana Dievam un sabiedrībai
Pestīšanas armijas sākotne meklējama Anglijā un
datējama ar 1878. gadu, kad Metodistu baznīcas mācītājs
Viljams Būts, braukājot pa Londonas nomalēm un redzot
tajās valdošo nabadzību, atrada savu dzīves aicinājumu
palīdzēt cilvēkiem, jo uzskatīja, ka nepaēdušam un netīram
cilvēkam ir grūti stāstīt evaņģēliju. Vispirms ir jāparāda
kristīgā mīlestība darbībā, un tad cilvēka sirds atvērsies, lai
dzirdētu Labo Vēsti. Pestīšanas armijas moto ir: zupa, ziepes
un pestīšana. Tādēļ visās draudzēs paralēli reliģiskajam
darbam, kas sevī ietver dievkalpojumus, svētdienas skolas,
Bībeles stundas, lūgšanu vakarus, jauniešu un sieviešu
sadraudzības vakarus u.c., tiek veikts arī sociālais darbs:
zupas virtuves un lietota apģērba izdale.
Pestīšanas armija darbu Latvijā sāka 1923. gadā, Latvijas
brīvvalsts laikā - Rīgā un Jelgavā. Jau otrajā darbības gadā
tika apmācīti pirmie vietējie virsnieki (mācītāji). Pirmo
desmit gadu laikā Latvijā darbojās septiņpadsmit korpusu
(draudzes), četras no tām Rīgā. 1937. gada dokumenti liecina
par to, ka šeit strādāja 22 virsnieki. Rīgā bija atvērta māja
160 bezpajumtniekiem. Visos PA centros tika rīkotas zupas
virtuves un sniegta sociālā palīdzība. Pestīšanas armija ir
īpaša ar uzskatu, ka reliģiskajam un sociālajam darbam ir
jābūt līdzvērtīgiem.
2007. gadā tika izveidots Pestīšanas armijas postenis
Sedā, tā vadītāji ir kapteinis Sergejs Konovs un kadete
Aižan Konova. Līdz tam 7 gadus Sedā darbojās zupas
virtuve, kas bija atbalsts daudziem sedēniešiem. Šī gada
martā tika ierādītas plašākas telpas Parka ielā, kur iespējams
organizēt dažādas aktivitātes. Darbojas zupas virtuve,
Bībeles mācības bērniem un dievkalpojumi. Sedas pilsētas
pārvaldes vadītāja Irina Andrejeva ļoti atzinīgi vērtē
Pestīšanas armijas posteņa darbu un saka, ka šis atbalsts ir
ļoti noderīgs. 10 Sedas skolēniem tiek apmaksātas
brīvpusdienas, bērniem bijusi iespēja apmeklēt cirka izrādi,

trūcīgie iedzīvotāji apmeklē zupas virtuvi, viņiem tiek
izsniegtas arī pārtikas pakas. Kapteinis Sergejs Konovs
saka, ka viņu darbošanās mērķis ir ne tikai pabarot trūcīgos,
bet panākt to, lai viņi paši mainītu domāšanu un atgūtu
pašcieņu. Posteņa vadītāji saka atzinīgus vārdus Irinai
Andrejevai par atbalstu un veiksmīgo sadarbību.
No 8. – 11. jūnijam Sedā Pestīšanas armijas telpās
darbojās bērnu klubiņš, kurā 40 bērni vecumā no 2 – 14
gadiem aktīvi atpūtās un iesaistījās sportiskās, mākslinieciskās, muzikālās un atraktīvās nodarbībās, ko vadīja
Pestīšanas armijas brīvprātīgie jaunieši no Rīgas, palīdzot
vietējiem brīvprātīgajiem. Komandā pavisam strādāja
13 cilvēki. Bērni darbojās katru dienu no 10.00 – 17.00,
viņiem bija iespēja šeit arī paēst pusdienas. Kā pastāstīja
bērnu darbu vadītāja Ilona Rasa – Trūpa, visas aktivitātes
un nodarbības bija saistītas ar tēmu “Jāzepa ceļojums uz
Ēģipti”, apspēlējot un skaidrojot, kā Jāzeps ceļoja no
cietuma līdz pilij, kā viņš Ēģiptē piedzīvoja Dievu un Dievs
mainīja viņa dzīvi. Bērni nodarbībās zīmē, līmē, veido
dažādus radošos darbus, mācās dziesmas un veido
uzvedumus, kā arī klausās Bībeles stāstus un diskusiju
grupiņās apspriež un analizē dzirdēto. Nodarbību vadītāji
tērpušies krāsainos, tēmai atbilstošos seno ēģiptiešu
tērpos. Nenoliedzami, bērniem patīk un ir vajadzīgas šādas
nodarbības, par to liecina viņu smaidošās sejas. Arī
Pestīšanas armijas vadītāji Sergejs un Aižan Konovi atzīst,
ka šeit bērni var attīstīt savus talantus un saturīgi pavadīt
brīvo laiku. Paldies viņiem par šo kalpošanu Dievam un
sabiedrībai, lai izdodas realizēt vēl daudzas ieceres un
sapņus!
Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste,
rakstā izmantota informācija no www.pestisanasarmija.lv

KLĀT IZLAIDUMU LAIKS
Kad pļavās sāk ziedēt pīpenes un bērzi smaržo pēc
medus, ir klāt izlaidumu laiks. Ap sirdi paliek mazliet
smeldzīgi, bet reizē arī priecīgi, jo tālākā dzīves posmā dodas
jaunieši, kuri godam izturējuši pārbaudījumus savā gudrību
klāstā. Šogad Plāņu pamatskolu absolvēs četri burvīgi
jaunieši. Gribas katram novēlēt ko labu un līdzi dot kaut
nelielu kripatiņu no sava pagasta, no savas dzimtās vietas.
Jo man liekas, ka vislabākā ceļamaize ir atmiņas par to
vietu un cilvēkiem, kurus tu mīli.
Kristīne - meitene, kura ir sava pagasta patriote, viņai
ir svarīgs viss, kas notiek viņas pagastā, viņas skolā.
Kristīne ļoti aktīvi darbojas teātra pulciņā, dzied ansamblī.
Viņa ir tā, kura palīdz mazākiem bērniem, kuri atnāk uz
nodarbībām,- gan saģērbties, gan arī nekad vēlu vakaros
neatsaka viņus pavadīt uz mājām no nodarbībām. Reinis -

tautas nama dīdžejs. Viņam ļoti patīk rīkot diskotēkas.
Un kas gan būtu Plāņos skolēnu un bērnu pasākumi bez
mūzikas. Ivars - gudrs un pārliecināts par sevi. Darbojas
teātra pulciņā. Patīk stāstīt interesantus notikumus, klausoties
viņā, liekas, ka runā ar pieaugušu cilvēku. Boriss - ļoti
atsaucīgs un izpalīdzīgs. Vienmēr atcerēšos, kā viņš man
palīdzēja noformēt skatuvi tautas namā. Tā nu šie četri
jaunieši dosies uz citām skolām. Bet man ļoti gribas ticēt,
ka jau Ziemassvētku eglītes pasākumā ieraudzīšu viņus
smaidīgus un priecīgus. Paņemiet sev līdzi baltās margrietiņas padevību, ozola stiprumu, ceriņu dāsnumu un plašumu
no Plāņu ziedošajām pļavām.
Lai izdodas piepildīt tos sapņus, kuri ir iecerēti, izloloti
un izsapņoti!
Sarmīte Caune, Plāņu tautas nama vadītāja

19. jūlijā no plkst. 11.00 Sedā, Skolas pagalmā būs iespējams iziet mammogrāfijas pārbaudi.
Mammogrāfija ir ļoti svarīga agrīna vēža atklāšanā pat tad, ja vēl nav simptomu, tādēļ Nacionālais Vēža institūts
iesaka sievietēm pēc 40 gadu vecuma veikt mammogrāfiju reizi 1-2 gados. Izmantojiet iespēju pārbaudīties!
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SVEICAM
Es nelauzu liepu ziedus
Ne ieviņas baltus ziedus,
Lai izaugu kā liepiņa,
Kā ieviņa noziedēju. /Tautas dziesma/

Andu un Jāni Zvejniekus
ar meitas Martas 05.05.2010. piedzimšanu.
Aivu Musņicku un Ivaru Ezergaili
ar meitas Santas 06.05.2010. piedzimšanu.

SVEICAM JŪNIJA
NOZĪMĪGO GADU
JUBILĀRUS!
Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.
Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,
Lai no Tevis tie neaiziet...

Strenčos
80 gadu jubilejā – LOTIŅU ZINAIDU
70 gadu jubilejā – EDMUNDU ŽUMBURU

Sedā
90 gadu jubilejā – ANNU KUBANSKU
80 gadu jubilejā – ANTOŅINU GORŠKOVU
75 gadu jubilejā – AINU DIEGU
75 gadu jubilejā – VASILIJU IUS
70 gadu jubilejā – LARISU ŠŪLMEISTERI

Plāņos
85 gadu jubilejā – JEĻENU BEIŠU
80 gadu jubilejā – VALENTĪNU BALANDIŅU
75 gadu jubilejā – ANTOŅINU VĒRZEMNIECI
75 gadu jubilejā – JĀNI KRAUKLI

Jērcēnos
70 gadu jubilejā – SILVIJU RIBELI

BĒRNU SVĒTKI SEDĀ
29. maijā notika Sedas pilsētas Bērnu svētki. Pasākums
bija ļoti apmeklēts. Saulains. Jau otro gadu, bērnu svētku
laikā, aktivizējam bērnus un viņu vecākus pelnīt īpašu
naudu - sedikus. Sediki ir “Sedas Bankas” izdota nauda, ar
kuru var iepirkties Bērnu svētku veikaliņā. Kā jau visas
naudas, tā ir jānopelna! Sedikus varēja nopelnīt par labi
izpildītu darbu – piedalīšanos sporta spēlēs.
Mazākie bērni piedalījās vienkāršākās spēlēs- “Hokejs”,
“Ķerras”, “Ziedi”, “Velo”, “Boulings”. Skolas bērniem
atbilstošākas bija – “Baļķis”, “Tribikses”, “Pamperi”,
“Bokss”, “Ceļš”, “10x”. Visus svētku dalībniekus varēja
satikt „Radošajās darbnīcās”, kur gatavoja – filcētas oliņas,
pārveidoja kartupeļus par rotaļlietām, aplīmēja pudeles,
krāsoja akmentiņus u.c., tā skolotāju vadībā apgūstot dažādas rokdarbu tehnikas.
Ciemos uz bērnu svētkiem bija ieradusies lustīgā cūciņa
Rukšķe, visi mūzikas pavadībā dejoja, dziedāja, vingroja.
Jautrību sagādāja piepūšamais Pirātu kuģis, kur varēja lēkāt
un spraukties caur labirintu.
Visus svētku dalībniekus iepriecināja uz ugunskura
pagatavotā, lieliskā svētku zupa. Paldies pavāriem!
Šie svētki paliks atmiņā ar labu laiku, jautrām rotaļām,
atrakcijām un spēlēm.
Ulla Grīnberga,
Sedas pirmsskolas muzikālā audzinātāja

PAZIŅOJUMS
Bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Neimane no 1. – 31. jūlijam
būs atvaļinājumā un notariālās darbības netiks veiktas.

Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
/Tautas dziesma/
Mūžībā aizgājuši:
Vasilijs Bureiko 25.04.1940. – 02.05.2010.
Vladimirs Jermačonoks 14.10.1931. – 13.05.2010.
Vasilijs Kravcovs 29.07.1949. – 18.05.2010.
Aleksandrs Ignatjevs 28.08.1958. – 22.05.2010.
Mihails Pavlovs 12.04.1958. – 25.05.2010.
Jānis Svika 30.05.1949. – 28.05.2010.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

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

