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Ziemassvētku laiks ir īpašs. Tas ir mierīgs un gaišs. Pat tad, ja nav 
sniega. Ziemassvētkiem gluži kā labam vīnam ir sava smaržu buķete. Mums 
katram savādāka un tomēr līdzīga. Tajā noteikti ir piparkūku un mandarīnu 
aromāts, mazlietiņ krustnagliņu un kanēļa garšas Jūsu karstvīna glāzē.

Telpu piepilda svētku cepeša sulīgi čurkstošā smarža, viegli gaistošs 
parfīms, sveces liesmiņas pieskāriens egles zaram… Ziemassvētkus ir svarīgi 
sajust un nepazaudēt. Nenodeldēt, grūstoties pie Lielveikalu plauktiem, 
nepārvērst biznesa projektā vai sacensībā, kurš nopirks dārgākās dāvanas. 
Novēlu, lai Jums šajos Ziemassvētkos pietiek laika apstāties un padomāt, 
dalīties un samīļot, saprast un piedot, pasmaidīt un priecāties. Lai priecīgi un 
gaiši šie svētki. Lai skaistas dāvanas un daudz mīļuma. Būsim draudzīgi un 
mīlēsim viens otru! 

Jūsu “Strenču novada vēstis”

Ko novēlēt,
kad gadu mija
caur visiem svētkiem
atkal ciemos nāk?
Vien to, 
lai nenožēlotu,
kas bijis,
un labi iesāktais 
lai turpināties māk.
Un lai ir sirdī vieta,
kur mīt klusi sapņi,-
bez tiem – 
pat jauna diena nepienāk.    
                     /Marika Svīķe/

Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt 
nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo, 
sajust neapjaušamo. 
Lai mums dzirdīgas ausis, redzīgas 
acis un jūtīgas sirdis!
Gaišus Ziemassvētkus, izturību un 
veselību Jaunajā gadā! Lai mums 
kopā izdodas!

Strenču novada domes vārdā – 
domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim!
Būs laime tad, ja pratīsim to dot!
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim!
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!

Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minkāns” kolektīvs novēl, 
lai Jaunajā gadā visi kļūtu laimīgāki, 
pie mājas pavarda bagātāki, sirdī 
gaišāki, lai dzīvotu ar sevi, dabu 
un cilvēkiem saskaņā!

Kad gadi mainās Laikam sirmajam,
ir svētkos aicināts – ikviens no mums.
Ir atkal jāiet pretī kaut kam jaunam,
lai arī tas ir tikai turpinājums...
Un it nemaz nav savādi, ja vēlam laimes -
kā visiem citiem, tāpat arī sev;
un pilīs, kuras viens priekš otra ceļam,
mēs ceram, - uzaicinās vēl un vēl. 
                                             /M.Svīķe/

Ziemassvētku burvību izjust, svētku 
gaišumu izbaudīt, dāvināšanas prieku 
neaizmirst ikvienam vēl Strenču novada 
kultūras darbinieki 
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NOVADA DOMES ZIŅAS

1. Nolēma iesaistīties Vidzemes tūrisma asociācijas darbā 
un kļūt par biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” biedru. 
Akceptēt sagatavoto iesniegumu par iestāšanos biedrībā 
“Vidzemes tūrisma asociācija” ar 2011.gada 1. janvāri. 
Iekļaut 2011.gada budžetā finanšu līdzekļus biedrības 
“Vidzemes tūrisma asociācija” biedru naudas samaksai  
LVL 84.00  gadā.
2. Nolēma apstiprināt metodiku par siltumenerģijas sadali 
apkurei un karstajam ūdenim.Apstiprināt maksu par 1 m3  
karstā ūdens patēriņu pēc skaitītāja - 3,22 LVL/m3 (bez 
PVN);
Apstiprināt maksu par karstā ūdens patēriņu vienam 
cilvēkam mēnesī (ja nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs) -
10,24 LVL/cilv. (bez PVN). Lēmums stājas spēkā ar 2011. 
gada 1.janvāri.
3. Nolēma piešķirt finansējumu Strenču novada vidus-
skolas pedagogiem daļējai ceļa izdevumu segšanai darba 
vajadzībām ar 01.12. 2010. līdz budžeta gada beigām.
4. Nolēma papildināt apstiprināto nolikumu “Kārtība par 
Strenču mūzikas skolā sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
ar 11.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Strenču novada 
dome atsevišķos gadījumos ar motivētu lēmumu var atbrīvot 
audzēkņus daļēji vai pilnā apmērā no mācību maksas 
pastāvīgi vai  uz noteiktu laiku.”
5. Noteica atlaidi 50 % apmērā  maksai par autotransporta 
izmantošanu (no faktiskā degvielas patēriņa) Strenču novada 
pensionāru un invalīdu grupai braucienam uz Nacionālā 
teātra izrādi “Mirušās dvēseles”, 2010.gada 10.decembrī 
Rīgā.
6. Izskatīja jautājumu par finanšu komitejas sastāva 
maiņu, iekļaujot tajā deputātus no apvienības “Attīstībai un 
stabilitātei”.
7. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.32/2010. 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu un Sociālās palīdzības pabalstiem Strenču 
novadā”. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

8. Nolēma atļaut SIA “VRPB” izvietot reklāmu valsts 
valodā apgaismojuma stabos, kas tiks novietoti uz pašval-
dības zemes pie Strenču pilsētas robežas iebraucot pilsētā 
no Valmieras puses.
9. Noteica dzīvojamās mājas Dārza iela 18,  Sedā,  uzturēšanai 
nepieciešamo platību 1280 kvm., sakarā ar nepieciešamību  
dzīvojamo māju ierakstīt zemesgrāmatā un saskaņā ar 
VZD kadastra reģistrā esošajiem datiem.
10. Noteica ražošanas objekta “Elektrocehs Nr. 1”, 
Sporta iela 2G,  Sedā,  uzturēšanai nepieciešamo  platību  
0.16 ha un ražošanas objekta “Elektrocehs Nr. 2”, Sporta 
iela 2H, Sedā,  uzturēšanai nepieciešamo  platību  0.4 ha, 
sakarā ar nepieciešamību objektus reģistrēt zemes grāmatā 
kā atsevišķu īpašumu.
11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās 
platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma 
laušanu.
12. Apstiprināja maksu SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai Strenču novada teritorijā no 2011.gada 
1.janvāra 8,90 LVL par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu 
(neieskaitot PVN).Apstiprināja SIA “ZAAO” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas tarifu  poligonā “Daibe” no 2011.
gada 1.janvāra 19,20 LVL par tonnu jeb 3,09 LVL par 
kubikmetru (neieskaitot PVN).
13. Nolēma uzdot privatizācijas un izsoles komisijai veikt 
pašvaldībai piederošo dzīvokļu Dārza iela 14-45, Seda, 
un Sporta iela 4-30, Seda, novērtēšanu un privatizācijas 
procesa uzsākšanu.

/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

17.novembra Strenču novada domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi:

Tu sēdi skatītāju zālē, tūliņ pavērsies priekškars un 
brīnuma gaidās tev jau pār muguru “skrien skudriņas”. 
Beidzot izrāde sākas, un sirds pamirst spēcīgā līdzpārdzīvo-
jumā. Tad pēkšņi asa, jaudīga doma “pasviesta” no skatuves 
kā šautriņa trāpa mērķī – tavā sirdī. Jā, izrāde ir par tevi un 
tavu Latviju. Jūtu un emociju strāvojums ir tik spēcīgs, ka 
notiek enerģijas apmaiņa, un nav vairs nemīlīgās ziemas 
spelgoņas, un nav vairs krīzes – nepilnās trīs stundas 
skatītāju zālē ir padarījušas tevi bagātu un stipru.

Un tāpēc vislielākais paldies erudītajai teātramīlei 
Laimdotai Arājai, kas visu mūžu organizējusi braucienus 
uz izrādēm.

Sirsnīgs, sirsnīgs paldies jaukajām, atsaucīgajām un 
iejūtīgajām bibliotekārēm Marinai Vdovičenko un Antrai 
Elsei, kas ne tikai laipni palīdz bibliotēkas apmeklētājiem 
darboties ar datoru, bet arī regulāri organizē braucienus uz 
saturīgām izrādēm.

Paldies novada domei par iespēju apmeklēt izrādes par 
palētinātu autobusa samaksu.

Visiem teātramīļiem vēlu atrast brīdi, kad pamest skatu 
atpakaļ uz jaukākajiem, aizkustinošākajiem brīžiem pagā-
jušajā gadā un krāt jaunas, spēcīgas emocijas, lai nākamajā 
gadā mūsu sirdīs nebūtu krīzes!

Gunta Kraukle

Un nav vairs krīzes...
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Ziemassvētki ir ziemas saulgrieži. Laiks, kad īsākā 
diena mainās ar garāko nakti atkal uz gaismas pusi. Lai šo 
gada lielāko tumšāko brīdi pārvarētu, ļaudis dedz tumsā 
uguni. Uguns deg ielās un sētās, mājās. Uguns deg dienā, 
kad gaismas pietrūkst. Visvairāk uguns ir tieši ziemas 
saulgriežos – Ziemassvētkos. Tad uguni dedz svētkiem 
rotātā eglītē, tad uguni dedz svecēs uz svētku galda. Uguni 
dedz bluķa vilkšanā – bluķi velk pa apkaimi, tā savācot 
visas gada nelaimes, visu aizgājušā gada slikto, pašās beigās 
šo bluķi sadedzinot, tā uguns liesmās pazūdot arī visam 
negatīvam, lai Jaungads var labi sākties. Uguni dedz sirdī. 
Sirds uguns ir ticība savai varēšanai dzīvē, ticība Dievam, 
ticība mīlestībai, ticība labajam. Kā mēs dedzam uguni 
ziemas tumsā, tā katrs dzīvo- ar mazāku vai lielāku gaismu.

Kā Jūs svinat Ziemassvētkus un Jaungadu?

Anda Kociņa, 69 gadi, pensionāre: “Cepam piparkūkas 
un pīrāgus, pušķojam eglīti. Saviem mīļajiem adu cimdus 
un zeķes dāvanām. Gaidām ciemos Ziemassvētku vecīti. 
Ziemassvētkus sagaidām ģimenes lokā, bet Jauno gadu, kā 
nu kuro reizi sanāk - vai nu ejam ciemos, vai nu dodamies 
uz pilsētas laukumu pretim pašvaldības ēkai uz dančiem 
pie eglītes.“ 

Anita Šefele, 40 gadi, Sedas kapu pārzine: “ Mājās ar 
ģimeni.” 

Dzintra Zvejniece, 58 gadi, brīvmāksliniece: “Ziemas-
svētkus svinu tālos laukos pie tuviniekiem, Jaungadu ceru 
sagaidīt Sedā.” 

Anatolijs Štainmillers, 67 gadi, Sedas vidusskolas 
remontstrādnieks: “ Šos svētkus mēs svinam ģimenē pie 
skaisti noformēta svētku galda, aizdedzot sveces. Pirms 
Jaungada mēs ar draugiem nu jau daudzu gadu garumā 
sanākam kopā uz tā saukto vecpuišu ballīti, kur pārspriežam 
aizgājušā gada notikumus un padarīto.” 

Tatjana Orlova, 22 gadi, pārdevēja: “Ziemassvētkus 
un Jaungadu svinam savas ģimenes un tuvu draugu lokā. 
Mēs visi sapulcējamies pie svētku galda un apspriežam, kā 
pagājušā gadā katram klājies, kas labs, kas slikts bijis, un 
pārrunājam to, ko nu katrs vēlētos jaunā gadā.”

Jūsu spilgtākās atmiņas, kā svinējāt bērnībā šos 
svētkus! Vai Jūs kaut ko no tā vēlētos šajos laikos?

Anda Kociņa: “Visu vēlētos! Lai arī nekā liela nebija, 
taču svētkus svinēt mācējām nenokā! Bija i pīrāgi, i pipar-
kūkas, vairāk gājām ārā, braucām ar ragavām, ar zirgiem 
pajūgā, pikojāmies, dziedājām, gājām rotaļās. Bija jautri, 
bijām visi kopā.” 

Anita Šefele: “ Dievkalpojuma apmeklēšana.” 
Dzintra Zvejniece: “Ziemassvētkus svinējām slepeni, 

braucām ar mašīnu uz kādu tālāku baznīcu, kur mūs 
nepazītu. Jaukākā bērnības atmiņa – svētku eglīte mežā.” 

Anatolijs Štainmillers: “Pašas spilgtākās bērnības 
atmiņas šiem svētkiem saistās ar pašgatavotu rotaļlietu 
gatavošanu un šo svētku svinēšanu kopā ar vecākiem.” 

Tatjana Orlova: “Pirms Ziemassvētkiem iet uz mežu 
pēc eglītes un pēc tam izgreznot to, sagaidīt Jaungadu. 
Īpaši pats mīļākais brīdis šajos svētkos ir dāvināt un saņemt 
dāvanas.” 

Kādas ir Jūsu vēlmes, ko Jūs sagaidāt no kultūras 
darbiniekiem šo svētku organizēšanā? Kā Jūs vēlētos, 
lai Sedā rīko šos svētkus?

Anda Kociņa: “Lai vairāk būtu aktivitātes ārā – rotaļas, 
dziesmas, dejas, spēles, braukšana ar zirgiem pajūgā, un 
obligāti Salavecītis pie eglītes. Varbūt kādas pārsteiguma 
balvas (var kaut vai tikai vienu konfekti kā balvu dot) par 
nodeklamētu dzejolīti vai dziesmiņu.” 

Anita Šefele: “ Svētku atrakcijas bērniem.” 
Dzintra Zvejniece: “Balli Jaungada naktī Sedā gan 

jauniem, gan veciem. Ceru, ka mūsu Arta to organizēs. Var 
Jaungadā Sedā rīkot arī diskotēku.” 

Anatolijs Štainmillers: “Diemžēl 70.-80. gados jau 
vairs nevar atgriezties, kad Sedas Kultūras namā notika 
maskarāžu balles... Taču varētu mēģināt rīkot kaut vai 
tādus pasākumus, kā pirms gadiem 8-10.” 

Tatjana Orlova: “Ļoti vēlētos sagaidīt Jaungadu jautri, 
tāpēc ceru, ka iesim – kā parasti – gājienā ap eglīti. Ceru, 
ka būs kādi pasākumi pilsētā šajos svētkos un diskotēka. 
Un vēl ļoti vēlētos, lai cilvēki paši būtu aktīvāki svētkiem.”

Šogad Latvijā ir īpašs aicinājums pašvaldībām uz 
Ziemassvētkiem iedegt eņģeļu egles – saistībā ar labda-
rības akciju “Eņģeļi pār Latviju”. Šīs akcijas ietvaros 
arī skolās bērni tiek aicināti veidot rotājumus-eņģeļus 
šīm eglēm. Mūsu Strenču novadā šogad 8.decembrī  
iededza šādu eņģeļu egli.

Kā Jūs atbalstāt šo labdarības akciju “Eņģeļi pār 
Latviju”? Svarīgi ir palīdzēt kādam ne tikai svētkos, 
bet arī ikdienā. Vai Jūs kādam palīdzat?

Anda Kociņa: “Palīdzu saviem radiem gan ar padomu, 
gan materiāli. Palīdzu citiem pensionāriem, kas veselības 
stāvokļa dēļ nevar izaudzēt ne kartupeļus, ne dārzeņus, 
palīdzu viņiem arī uzkopt māju.” 

Anita Šefele: “ Jā, iespēju robežās.” 
Dzintra Zvejniece: “Šādiem aicinājumiem un akcijām 

neatsaucos. Palīdzu, cik varu, saviem paziņām un draugiem. 
Dāvanām adu zeķes.” 

Anatolijs Štainmillers: “ Tas taču ir svarīgi. Būtu 
pareizi, ja šajā akcijā piedalītos Latvijas valdība. Mans 
ieguldījums – godīgs un kārtīgi paveikts darbs ikdienā.” 

Tatjana Orlova: “Protams, ka palīdzu. Tāpēc, ka jeb-
kurā mirklī var būt tā, ka palīdzība ir vajadzīga man pašai.”

Paldies par interviju!                                                                                          
Sanita Vecmane – Briede

Ziemassvētku gaidas Sedā
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30.novembrī Strenču novada domē notika informatīvs 
seminārs par ģenētiski modificētiem organismiem, ko 
piedāvāja biedrība “Zemes draugi”, kas ir daļa no pasaules 
lielākās vides sabiedriskās organizācijas, kas apvieno 77 
valstu pārstāvjus vairāk kā 5000 vietējās organizācijās. 
Ar vairāk kā 2 miljoniem biedru un atbalstītāju palīdzību 
visā pasaulē biedrība strādā ar aktuālākajiem vides un 
sociālajiem jautājumiem.

Seminārā tika aicināti piedalīties novada deputāti, 
lauksaimnieki, uzņēmēji, skolēni un skolotāji, kā arī visi 
citi interesenti. 

Jau vairākus gadus Eiropā norisinās asa diskusija 
par transgēno jeb ģenētiski modificēto augu audzēšanas 
atļaušanu vai aizliegšanu. Daudzās valstīs ir izveidojušās 
plašas “ĢMO-brīvas” teritorijas, un to skaits nepārtraukti 
pieaug. Arī Latvijā kopš pagājušā gada ir iespēja izveidot 
“ĢMO-brīvas” zonas novadu līmenī, un daudzas pašvaldības 
ir izteikušas vēlmi un sākušas šīs tiesības izmantot. Lai 
pašvaldībām un iedzīvotājiem palīdzētu pieņemt sabiedrības 

interesēm atbilstošus lēmumus un sniegtu atbalstu notieko-
šajos procesos, biedrība “Zemes draugi” piedāvā seminārus 
par ĢMO brīvo zonu veidošanas iespējām.Šobrīd deputātu 
ziņā ir izlemt jautājumu par no ĢMO brīvas zonas izveidi 
Strenču novadā.

Biedrības “Zemes draugi” pārstāve Ance Gobiņa iedzīvo-
tāju informēšanas nolūkos Strenču domē atstāja dokumenālo 
filmu “Pasaule Monsanto skatījumā”, kas atklāj zīmīgus 
faktus par ĢMO ražošanu un izplatīšanu, kā arī pēta 
apstākļus, kādos pasaules lielākajam ĢMO ražotājam 
“Monsanto” izdevies panākt, ka ĢMO pasaulē šobrīd tiek 
izplatīti bez neatkarīgu zinātnisku pētījumu veikšanas, 
un kādas tam jau šobrīd vērojamas sekas. Šo filmu pēc 
iedzīvotāju vēlēšanās var noskatīties novada bibliotēkās, kur 
pieejami arī informatīvie materiāli “ĢMO – mīti un fakti”, 
kas ir plašs pētījums par ĢMO un “Vadlīnijas ĢMO brīvo 
zonu izveidei”.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM PAR 
ĢENĒTISKI MODIFICĒTIEM ORGANISMIEM

6.decembrī, Strenču vidusskolas pagalmā ieripoja jaunais, 
košais autobuss, ko Strenču novada pašvaldība iegādājās 
skolēnu pārvadāšanai. Autobuss iegādāts Latvijas–Šveices 
sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Pašvaldību 
aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu 
un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros, ko administrē 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).Projekta 
mērķis ir uzlabot skolēnu transportēšanas sistēmu attālos un 
mazāk attīstītos reģionos, nodrošinot skolēnu pārvadāšanu 
no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ.

Kopumā Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
līdzfinansētā projekta ietvaros 59 novadu pašvaldības saņems 
110 autobusus, kuru iegādei Šveices līdzfinansējums ir 7,44 
miljoni latu. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10%. Strenču 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons atzīst, ka šāds 
ieguvums par tik mazu līdzfinansējumu ir ļoti izdevīgs un 
bija skolēniem ļoti nepieciešams, jo tik lielas ietilpības 
autobusa skolēnu pārvadāšanai novadam nebija. Labi, ka 
šādas programmas ir atvērtas, jo šobrīd pašvaldības ar savu 
finansējumu to nespētu nodrošināt. Mums paveicās, ka 
tikām iekļauti arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras valsts 
pamatbudžeta programmā “Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
pasākumu īstenošana”, no kuras februāra beigās gaidām 
vēl vienu jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai. Tas būs 19 
vietīgs autobuss. Domes priekšsēdētājs secina, ka tuvākos 10 
gadus par skolēnu pārvadāšanu nebūs jāuztraucas, jo autobusi 
ir pilnīgi jauni un salīdzinājumā ar vecajiem, kuri prasīja 
ievērojamus kapitālieguldījumus, šie autobusi kalpos labi.

Jaunajā Mercedces - Benz Intouro autobusā ir 40 sēd-
vietas un 41 stāvvieta, tas nozīmē, ka vienlaicīgi iespējams 
pārvadāt ievērojamu skaitu skolēnu, kas bieži ir nepiecie-
šams.Autobuss aprīkots arī ar ratiņkrēsla pacēlāju, kas 
domāts pasažieru ar īpašām vajadzībām ērtībai. Šo autobusu 
stūrēs šoferis Rolands Tēbergs. Skolēni to jau ir iemēģinā-
juši un atzinuši par labu un ērtu.Jāatrisina vien problēma par 
pieaugušo braukšanu šajā autobusā. Domes priekšsēdētājs 
šo lēmumu nosauc par nepārdomātu un izsaka cerību, ka šī 
problēma tiks atrisināta.

 Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

JAUNAIS AUTOBUSS 
SKOLĒNU PĀRVADĀŠANAI IERIPO ARĪ STRENČU NOVADĀ

foto - Sandra Pētersone
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Ar mērķi - attīstīt un veicināt jauno vokālistu 
profesionālo izaugsmi, aktivizēt bērna balss dabīgo ska-
nējumu neizmantojot pastiprinošos līdzekļus, saglabāt 
un popularizēt A.Žilinska mūzikas mantojumu - 2010.
gada 12. novembrī Jēkabpils mūzikas skolā tika rīkots 
Arvīda Žilinska IV Starptautiskais jauno vokālistu 
konkurss. 

Strenču novadu šajā pasākumā pārstāvēja Strenču 
mūzikas skolas audzēkņi – Anželika Brita, Madara 
Žeigure, Lana Kutiščeva un Matīss Ziemulis. 75 konkur-
santu priekšnesumus – latviešu tautas dziesmu a capella, 
A.Žilinska oriģināldziesmu un brīvas izvēles dziesmu 
noklausīties un izvērtēt uzņēmās žūrijas komisija – Sergejs 
Jēgers, Valts Žilinskis un Nataša Šimanauska. 

Gan žūrijas, gan klausītāju saņemtie atzinības vārdi 
un Sergeja Jēgera pasniegtā specbalva Matīsam Ziemulim 
liecina, ka skolotājas Jeļena Tēraudkalne, Inese Niklaviča 
un koncertmeistare Jana Vaivade var būt gandarītas par 
bērnu sniegumu konkursā un ieguldītā darba rezultātiem. 
Paldies dalībniekiem, paldies skolotājām! 

Strenču mūzikas skolas direktore Ralda Ziemule

PANĀKUMI JAUNO VOKĀLISTU KONKURSĀ

Arī šogad Latvijā norisināsies labestības akcija 
“Eņģeļi pār Latviju”. Divos iepriekšējos gados Latvijas 
iedzīvotāji šajā akcijā ir saziedojuši vairāk nekā 800 
tūkstošus latu, sniedzot palīdzību vairākiem simtiem 
bērnu, kurus ir skārušas smagas slimības. Šogad akcijas 
organizatori aicināja pašvaldības atbalstīt labestības 
akciju, iededzot savās pilsētās Eņģeļu egles.

 Arī Strenču novadā tāpat kā daudzviet citur Latvijā, šis 
aicinājums guva atbalsi, un novada mākslinieces Daigas 
Kalniņas veidotos sudrabotos eņģeļus izrotāja Strenču 
vidusskolas jaunāko klašu skolēni un Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” audzēkņi. Eņģeļi 
svētku laikā rotās egli Strenču pilsētas centra skvērā.

Egli kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” 
audzēkņiem, vecākiem un skolēniem kā arī citiem Strenču 
iedzīvotājiem iededza Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons. Populāras Ziemassvētku melodijas spēlēja 
Strenču pūtēji, bet mīļus Ziemassvētku dzejolīšus skandēja 
Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas 
audzēkņi.

 Kad egle iezaigojās svētku ugunīs, mazliet nosalušās 
kājas varēja sildīt ejot rotaļās, katram tika arī pa nelielam 
saldumam uz kārā zoba. Mirdzi nu, eglīte, un izgaismo 
mūsu ceļu uz Ziemassvētkiem!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

STRENČOS IEDEGTA EŅĢEĻU EGLE
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JAUNGADA NAKTS SEDĀ

PIRCĒJU IEVĒRĪBAI!
Rīgas ielā 11, Strenčos, atrodas jauks veikaliņš 

“Kristija”

“Kristija” piedāvā grieztos ziedus, ziedu pušķus, 
telpaugus, kā arī skumju brīdī – sēru pušķus.

Sākoties ziemas sezonai, plašā sortimentā, dažādu 
krāsu un rupjuma vilnas, pusvilnas, akrila dzijas un 
dzijas, kuras adot veido dažādas krāsas un rakstus.

Veikalā var iegādāties nepieciešamās rakstām-
lietas un kancelejas preces. 

A/S “Dzintars” parfimēriju un matu krāsas.

Jaunums!!! Konfekšu pušķi – katram Jūsu 
dzīves priecīgam mirklim.

Akcija!!!  10.12.2010 – 20.12.2010 iepērkoties 
virs 10Ls – atlaide 5%.

Veikalā “Kristija” atrodas SIA “Sano Firmas” 
pieņemšanas punkts, kas piedāvā sekojošus 
pakalpojumus :  veļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana, 
apavu remonts.

Akcija!!! 01.12.2010 – 20.12.2010 Dūnu mēteļu, 
dūnu jaku un silto jaku tīrīšanai – 20% atlaide.

Laipni gaidīti veikalā “Kristija”
Tālrunis: 264884462

Lai Ziemassvētku klusums un 
miers sniedz veldzi dvēselei un dod 
spēku izturībai, ticībai un veiksmei 
Jaunajā gadā!

Strenču novada domi,
Strenču pilsētas pārvaldi,
Sedas pilsētas pārvaldi,
Jērcēnu dziesmu kopu “Mežābele”

Sveic Sedas pansionāta kolektīvs 

Strenču politiski represēto biedrības biedriem un 
visiem Strenču novada iedzīvotājiem veselību, izturību 
un spēku Jaunajā gadā un Priecīgus Ziemassvētkus!

Informēju, ka Strenču politiski represēto biedrība 
tagad ir oficiāli reģistrēta organizācija. Paldies ILVIJAI 
ĶIMSEI par palīdzību dokumentu noformēšanā! 

Pateicība par atbalstu 19. novembra svētku 
pasākuma finansiālajā nodrošināšanā RIHARDAM 
CIRCENIM, ILVIJAI JAKOVINAI UN JĀNIM 
LELLIM, ALEKSANDRAM GIŅKO, ANDŽAM 
ZANDERAM.

Paldies par palīdzību pasākuma organizēšanā 
DAIGAI BEITIKAI un par skanīgajām dziesmām 
JĒRCĒNU DZEJAS TEĀTRA aktieriem.

Lai visiem priecīgi svētki!
Dzintra Lezdiņa, Strenču PRB vadītāja

PATEICĪBA
Biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām” Strenču nodaļas aktīvistu vārdā 
vēlos teikt Paldies Strenču novada domei un tās 
priekšsēdētājam J.Pētersonam par atsaucību, 
piešķirot transportu, lai nokļūtu uz pasākumu 
3.decembrī, kas tika rīkots atzīmējot Starptautisko 
Invalīdu dienu, Brantu pagasta SIA “Vidzemītes” 
klubā. Paldies visiem aktīvistiem, kas atsaucās 
aicinājumam! Uz tikšanos nākamajos svētkos un 
ceru uz atsaucību no apkārtējiem pagastiem! 

Antra Else - Biedrības “Atbalsts cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām” biedre

Sedas pilsētas centrā
• plkst. 1.00 – salūts

Sedas vidusskolas zēlē
• plkst. 1.30 – spēlēs diskotēka no  
  Salacgrīvas (mūzika dažādām gaumēm)

SNIEGS APGRŪTINA ATKRITUMU SAVĀKŠANU

Uzsnigusī sniega kārta neļauj ZAAO pilnvērtīgi 
veikt savu darbu, jo aizputinātie ceļi apgrūtina vai 
atsevišķās vietās pilnībā liedz ZAAO transportam 
piekļūt atkritumu konteineriem, lai tos iztukšotu.    

ZAAO aicina savus klientus būt atsaucīgiem, 
novērtēt reālo piebraucamā ceļa stāvokli un informēt 
par to ZAAO, zvanot pa tālruni 64281250, lai atteiktu 
konteinera tukšošanu un vienotos ar dispečeru par 
citu konteinera tukšošanas dienu.

Ieva Tabūne, SIA ZAAO mārketinga daļas vadītāja, 
Tālr. 64281250, Mob. tālr. 29160484,

E-pasts: ieva@zaao.apollo.lv 
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Vienā no koncertiem Valkā mūsu austrumu deju grupa 
iepazinās ar deju grupu no Igaunijas.Sākumā notika sarakste, 
bet pēc tam arī tikšanās Valgā. 25. septembrī, kad braucām 
uz šo tikšanos, mazliet baidījāmies, kāda šī tikšanās būs, taču 
mūs sagaidīja tik sirsnīgi, labvēlīgi, ar tādu prieku, it kā mēs 
būtu seni draugi. Iepazināmies, padejojām – gan katra grupa 
savas dejas, gan arī sadejojāmies kopā. Igauņu draugi mūs 
uzaicināja piedalīties koncertā 20. novembrī. 

Šo tikšanos mēs jau gaidījām ar nepacietību. Novembris 
Valgā bija kultūras mēnesis, kad tur notika dažādi kultūras 
pasākumi un izstādes. Koncertā piedalījās 6 deju grupas - 4 
no Igaunijas,  Valkas deju grupa un arī mēs. Mūs sagaidīja 
kā mīļus, tuvus draugus un uzņēma ļoti laipni. Iepazināmies 
ar tautas mākslas izstādi – gleznām, skulptūrām, atstājām 

pateicības ierakstu viesu grāmatā. Pirms koncerta bija 
ģenerālmēģinājums un pēc tam koncerts.Pēc tam visi kopīgi 
nofotografējāmies. Pasākums izdevās lieliski, atsauksmes 
bija ļoti labas. Mūsu draudzība turpinās, jo ir saņemti jauni 
ielūgumi piedalīties koncertos Otepē, Hellenurmē un Valgā.

Nākošgad mūsu pilsēta Seda svinēs jubileju un mēs 
ļoti vēlētos aprīlī uzņemt pie sevis ciemos deju grupas no 
Igaunijas, Valkas, Valmieras un Ēveles.Šādu koncertu ir 
vērts noskatīties, tas ir aizraujoši.  Mūsu deju grupai ir 
arī nosaukums - “Arabija”. Saviem draugiem mēs vēlam 
veiksmes un izdošanās!

Raisa Dugina, 
deju grupas “Arabija” vadītāja

SEDAS DEJOTĀJU AKTIVITĀTES

Strenču novada pašvaldība aicina 
pieteikties darbā elektriķi Sedas pilsētā

Galvenie darba pienākumi: 
Remontēt, montēt un regulēt  apgaismojumu, elektroiekārtas, sadzīves elektroierīces Sedas pilsētas komunālās 

nodaļas apsaimniekošanā esošajās ēkās.
Prasības pretendentam: 

-   Elektrodrošības grupa B;
-   Labas latviešu un krievu valodas prasmes;
-   Atbilstoša pieredze elektriķa darbā

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 23.12.2010. plkst.14:00 personiski 
pašvaldībā pie lietvedes vai nosūtīt Strenču novada domei, Valkas ielā 16, Strenčos, Strenču novadā, LV – 4730 
(ar norādi – konkursam uz elektriķa amatu).

Ir iespēja īrēt labiekārtotu dzīvokli Sedā. 
Papildus informācija: tālr.64715642 Komunālās nodaļas vadītā Gunta Ungure.



 
Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks,
Norima rūpes, sāpes un bēdas,
Nu tavi darbi, asaras, prieks
Snigs mūsu atmiņās balti kā sniegs...

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

Jeļenu un Sergeju Kostjukevičus
ar meitas Karinas piedzimšanu.

    Svetlanu Karaņikovu un Alanu Zuzu
ar dēla Toma piedzimšanu.

SVEICAM

Mūžībā aizgājuši:

Sorokina Nadežda  05.11.1920. – 31.10.2010.
Zanders Andris  30.11.1940.- 02.12.2010.
Lipe Aina  25.04.1918. – 05.12.2010.
Spīķe Laima  09.05.1930.- 06.12.2010.
Miška Nellija  25.10.1935.- 12.12.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod,
Var pasaule bez ziediem un bez skaņām būt -
Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza, sīka cilvēkbērna sirds,
Ja viņa prieku jūt. /E.Zālīte/

30. decembrī plkst. 21.00
Jērcēnu tautas namā

KRODZIŅŠ JĒRCĒNMUIŽĀ
Piedāvāsim galdiņus Jūsu groziņiem, 

mūziku, svētku noskaņu.

4. ADVENTES DIEVKALPOJUMS
STRENČU BAZNĪCĀ

19. decembrī plkst. 14:00 
Dievkalpojuma laikā koncertu sniegs Strenču 

Mūzikas skolas bērni un 
Svētdienas skolas bērni

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
STRENČU BAZNĪCĀ

24. decembrī plkst. 19:00
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Raitis Jākobsons

31.decembrī plkst. 24.00
Strenču pilsētas centrā visi kopā 
sagaidīsim jauno, 2011. gadu.

Svētku uzrunu teiks Strenču novada domes 
priekšsēdētājs, būs svētku salūts.

1.janvārī plkst. 00.30
    Strenču novada kultūras centrā notiks 

SVĒTKU BALLE, 
spēlēs grupa “Ceļabiedri”. 

Ieeja 1Ls. Darbosies kafejnīca.

26.decembrī plkst. 14.00
Strenču novada kultūras centrā

STRENČU NOVADA SENIORU PĒCPUSDIENA
Pasākuma tēma “Eņģeļi pār novadu” 

(aicinām līdzi ņemt savu veidotu eņģeli, 
labākie saņems pārsteiguma balvas).

Transports tiks nodrošināts, tādēļ lūdzam 
pieteikties telefoniski līdz 23.12. 

savu pagastu un pilsētu pārvaldēs:
Sedas pilsētas pārvaldē tālr. 64715639

Jērcēnu pagasta pārvaldē tālr. 64715650
Plāņu pagasta pārvaldē tālr. 64715655 vai 

Strenču novada domē pie Sociālā dienesta vadītājas 
Agneses Valdēnas tālr. 64715617.
Transports - no Plāņiem 13.30

- no Sedas 13.30
- no Jērcēniem 13.10

 

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...

Izsakām līdzjūtību Andžam un Uģim Zanderiem 
tēvu mūžībā azvadot. 

Strenču politiski represēto biedrība

LĪDZJŪTĪBAS

Vēl tev bija jāpaliek šeit,
Vēl tik daudz sapņu, ko piepildīt,
Vēl tik daudz laba, ko izdarīt....

Izsakām līdzjūtību Ņinai Laurenovičai brāli 
mūžībā aizvadot.

Darbabiedri Jērcēnu pagasta pārvaldē un 
folkloras kopa “Mežabele”


