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Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums

Neviens gadalaiks nav tik pārejošs kā rudens. No vīnogām mājas
piesaulē līdz skrapstošam ledum peļķēs. No smaržīgām plūmēm līdz
kailiem zariem. No plikiem stilbiem pirmajā skolas dienā līdz oderētiem
zābakiem. No zelta, ko saujām bārsta bērzs, līdz dubļiem, kur kājas
stieg kā nabadzībā. No melna aruma līdz zaļam rapša zelmenim. No
dālijām caur miķelīšiem līdz Ziemassvētku eglītei.
Vēl zied gladiolas un rudbekijas, bet rītos rasa zālē līdz pusdienlaikam. Vai zemei žēl šķirties no vasaras? Ai, nevajag to apraudāt kā
aizgājušu jaunību! Gadās, ābele uzzied rudenī vai kastanis iededz baltu
sveci.
Labāk pieņemt, ka rudens ir balle. Vēji spēlē gan lēnas, glāsmainas
dejas, gan pūš pavisam vētrainas melodijas. Rieta saule tumšzilos
mākoņu biķeros lej smagu sarkanvīnu. Tas pludo pārpilnībā, nevienam
netiek žēlots...
Dīvaini – rudens patiesībā atstājas tikai ziemas saulgriežos, kad
mēs jau sen to esam aizmirsuši. Izrādās, tas arvien ir stāvējis mums
klāt...
/Māra Svīre/

1. SEPTEMBRIS STRENČU NOVADĀ

1. septembris Strenču novadā bija gana bagātīga un
krāsaina diena. Neraugoties uz lietainajiem laika apstākļiem, novadā notika vairāki pasākumi. Strenču novada
vidusskolas audzēkņi un vecāki devās uz skolām, lai
tradicionālajā Zinību dienā uzsāktu jauno skolas gadu.
Strenču novada vidusskolā svinīgais pasākums notika skolas pagalmā. Kopā ar bērniem jauno mācību gadu uzsāka
meža zvēri Zaķis un Lapsa, bet pasākumu vadīja mežsargs
Matīss. Par pārsteigumu zvēriem un skolas bērniem uz
pasākumu ieradās arī pelēcis Vilks. Viņš atnesa dāvanas
pirmklasniekiem un skolotājiem, tādējādi izpelnoties
apkārtējo uzmanību un cieņu. Apsveikumus no 9. klases
un 12. klases audzēkņiem saņēma mazie pirmklasnieki,
bet skolas direktore Dace Gaigala sveica visus pedagogus,
dāvājot rudenīgu gladiolas ziedu. Svētku dienas simbols
bija ziepju burbulis, jo tas ir smalks, daudzkrāsains, mirgojošs veidojums. Lai tikpat daudzkrāsains visiem jaunais
mācību gads!
Zinību diena 1. septembrī tika atzīmēta arī Strenču
vidusskolas Sedas un Plāņu filiālēs, kā arī Strenču mūzikas
skolā, kurā mācības uzsāka deviņi audzēkņi, savukārt, trīs
meitenes šogad absolvēs mūzikas skolu. Sedā un Plāņos
pie bērniem ciemojās Sarkangalvīte, kura aicināja bērnus
pēc svinībām skolās piedalīties Strenču novada Bērnu
svētkos, kas bija paredzēti Sedas stadionā. Diemžēl, lietainie laika apstākļi piespieda organizatorus un dalībniekus
pieciest šaurās Sedas vidusskolas foajē telpas.
Neraugoties uz šaurību telpās Bērnu svētki bija jautri
un bērniem patika. Kultūras darbinieki svētkus šoreiz
organizēja sadarbībā ar radošo komandu “Pārsteigumu

karuselis”. Visi svētku dalībnieki aizrautīgi metās iekšā
“Pārsteigumu Karuselī”, jo tajā varēja gan nobaudīt gardo
cukurvati, apgleznot sejiņas, iegūt mirdzošu glitter tatto,
uzlocīt balonu zvēriņus vai arī iemēģināt roku “Pārsteigumu
Karuseļa” jautrajā Cirkā vai Zaķa un Vilka metamajās
atrakcijās.
Svētkos kopā ar bērniem jautrās rotaļās un dejās
iesaistījās mīlīgie zvēri Vilks, Zaķis un Lapsa, bet svētkus
vadīja divas Sarkangalvītes, krām bija draudzīgas attiecības
ar Vilku.
Svētku dalībnieku vidū grozījās arī Dansukker Cukuriņš,
uzdejojot kādu jautru rokenrolu ar bērniem. Dienas gaitā
darbojās Dansukker cukura figūriņu darbnīca, kurā bērni
varēja veidot visdažādākās figūriņas no cukura un olbaltuma masas. Mammām un vecmāmiņām izsmeļošu
informāciju par cukura plašo pielietojumu pārtikā stāstīja
Dansukker pārstāvis.
Bērni aizrautīgi darbojās arī citās radošajās darbnīcās,
kuras vadīja Sedas bērnudārza audzinātājas – foto rāmīšu
izgatavošanā, zivtiņu līmēšanā un citās nodarbēs, taču
vissvarīgākā bija Strenču novada bērnu svētku karoga
skiču zīmēšana novada mākslinieces Daigas Kalniņas
vadībā.
Svētkos skanēja arī muzikāli priekšnesumi Valmieras
BJC “Vinda” meiteņu ansambļa “Notiņas” priekšnesumā
un risinājās sportiska rakstura spēles – šautriņu mešana,
pils būvniecība un citas. Bērnu svētki bija jauka dāvana
visiem novada bēniem Zinību dienā.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
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AICINĀM PIETEIKT
STRENČU NOVADA
PAŠVALDĪBAS
APBALVOJUMA
“GADA CILVĒKS”
KANDIDĀTUS!
Rudens atnācis ar ražas pilniem apcirkņiem, tas
ir laiks, kad tiek vētīts un svērts iepriekšējā gada
veikums. Sagaidot mūsu valsts svētkus 18. novembri,
tiek domāts, kurus novada cilvēkus īpaši sumināt,
sakot viņiem paldies. Mums ikvienam blakus ir
cilvēki, kas strādā un rūpējas par sabiedrības labklājību, kas palīdz un iedvesmo – attīsta novadu un
veido tā pozitīvo tēlu.
Strenču novada pašvaldības apbalvojumu
“GADA CILVĒKS” piešķir:
• par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par
nopelniem ilgākā laika posmā;
• par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā
izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā;
• personām, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Strenču novadā, veicinājušas
novada izaugsmi kopumā;
• personām, kuras kļuvušas par autoritātēm novadā,
ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu
darbu, uzskatiem un uzvedību;
• par ieguldījumu novada vārda popularizēšanā;
• par ieguldījumu novada un iedzīvotāju labklājības
labā.
Apbalvojumu “GADA CILVĒKS” piešķir
nominācijās:
Gada cilvēks izglītībā (var izvirzīt skolēnus,
skolotājus, studentus);
Gada cilvēks kultūrā;
Gada cilvēks sportā;
Gada cilvēks medicīnā;
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā;
Gada cilvēks labdarībā;
Gada cilvēks sociālā vidē;
Gada cilvēks vides estētikā;
Gada cilvēks mecenātismā;
Mūža ieguldījums.
Apbalvojumu “GADA KOLEKTĪVS” piešķir:
par nopelniem un/vai ieguldījumu kādā valsts,
pašvaldības sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
un saimnieciskajā darbā.
Uz apbalvojumu “GADA KOLEKTĪVS” var
pretendēt: iestādes, uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, zemnieku saimniecības un fizisku personu
neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz
5 iedzīvotāji.
Pieteikumus lūdzam iesniegt Strenču novada
domes kancelejā vai pagastu pārvaldēs.
Nolikums un Pieteikuma veidlapa pieejama arī
www.strencunovads.lv. Sekojiet jaunākai informācijai
novada pašvaldības mājas lapā!

Ginta Gailīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sirsniņa prasa,
lai bērniņš lasa!
Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs
šogad jau vienpadsmito gadu ir nodrošinājis iespēju
lasošajiem bērniem un jauniešiem piedalīties lasīšanas projektā “2012.gada Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”.
Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai pievienojās
Jauniešu žūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī šajā
reizē ir kāds jauninājums – Vecāku žūrija. Tas
mudinās arī pieaugušos lasīt un vērtēt grāmatas.
Tagad aizraujošajā lasīšanas maratonā varēs piedalīties visa ģimene.
Grāmatu komplekts iegādāts daļēji ar bibliotēkas
budžeta līdzekļiem, bet lielāko grāmatu skaitu – 18
grāmatas dāvināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrība labdarības projektā “Sirsniņa prasa,
lai bērniņš lasa”.
Grāmatas varēs lasīt līdz 30. decembrim, drīkst
mainīt 3 savas vecumgrupas grāmatas ar citām Bērnu
žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam
šķiet interesantākas.
Izlasot grāmatu komplektu jāaizpilda anketa, kurā
novērtē lasītās grāmatas. Anketas tiks nosūtītas LNB
bērnu literatūras centram, kur rezultātus apkopojot
tiek noteikta labākā un interesantākā grāmata.
Bibliotēka gaida savus lasītājus!
Jērcēnu pagasta bibliotēkas –
informācijas centra vadītāja
Ilvija Ķimse

VEIKSMĪGU JAUNO
MĀCĪBU GADU!

NOVADA DOMES ZIŅAS
Novada domes sēdē 18. 08. pieņemtie svarīgākie lēmumi:
1. Apstiprināja projekta “Aktīvās atpūtas pilnveidošana
jauniešiem un kopienas sabiedrībai Jērcēnos” kopējās
izmaksas LVL 13 853.47 ar PVN.
2. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1 aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7. projektu atlases
kārtā ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču
pilsētā, 4.etaps”. Uzsākt projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” tehniski ekonomiskā
pamatojuma aktualizāciju, paredzot līdzekļus līdz LVL
2600.00 (bez PVN) minēto darbu apmaksai 2012.gada
budžetā.
3. Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar
2012. gada 1. oktobri Plāņu pagasta Plāņu ciemā šādus
ūdensapgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):
◦ Ls 0,59 par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja
rādītājiem);
◦ Ls 2.29 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam mēnesī
(ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);
◦ par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens
skaitītāja Ls 10,00 mēnesī.
Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 2012.
gada 1. oktobri Plāņu pagasta Plāņu ciemā šādus kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):
◦ Ls 0,90 par 1 m3 ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
◦ Ls 3,07 no viena iedzīvotāja mēnesī, ja nav uzstādīts
skaitītājs.
Uzdeva Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītājai līdz 2012. gada 1.oktobrim informēt
iedzīvotājus un pārslēgt pakalpojumu līgumus.
4. Izskatīja jautājumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

5. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus Strenču šaha meistara
Pētera Graves atceres turnīra uzvarētāju apbalvošanai.
6. Izskatīja jautājumus:
• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
• par koku zāģēšanu;
• par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā;
• par zemes vienību piederību un piekritību Strenču un
Sedas pilsētā;
• par zemes vienību nosaukumu maiņu;
• par adreses piešķiršanu;
• par nekustamā īpašuma “Spēlnieki” domājamās daļas
atsavināšanu.
7. Nolēma piedalīties ES programmas “Eiropa pilsoņiem”
atbalsta pasākumā “Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju
tikšanās”, sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu
“Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas
pilsoņu aktivitātei”.
8. Nolēma veikt grozījumus Strenču novada domes
11.01.1012. sēdes lēmumā (ārkārtas sēdes protokols Nr.1,
1§) “Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. aktivitātē
“Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” un projekta
“Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā
no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” īstenošanai nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanu” 2. punktā par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu.
/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem un domes
sēdes protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču
novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā
www.strencunovads.lv/Pašvaldība/Domes informācija/
Kancelejas vadītāja

DURVIS VER KULTŪRAS TEMPLIS SEDĀ

Flautas skolotāja Kerolaina Lallo
Tradicionāli 1.septembris Latvijā ir svētki –
Zinību diena. Tādēļ arī šogad, neskatoties uz to, ka
daudzviet Latvijā 1. septembris tā pa īstam tika
svinēts 3. septembrī, Strenču novada izglītības iestādes jauno mācību darba cēlienu svinīgi iesāka tieši
1. septembrī.
Strenču novada vidusskolā šogad kopumā mācības uzsākuši 268 skolēni un no tiem pirmo reizi uz
skolu devās 22 pirmklasnieki. Ar 2012./2013. mācību
gadu skolā ir sākuši strādāt 9 jauni pedagogi.
Strenču mūzikas skolas durvis uz jaunām
prasmēm un zināšanām vēra 9 jauni audzēkņi, kā arī
mūzikas skolas saimei ir pievienojusies jauna flautas
pasniedzēja- Kerolaina Lallo.
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādi
“Minkāns” un tās struktūrvienības kopā apmeklē 128
bērni no 1,5- 7 gadiem. Savukārt, pirmsskolas iestādē
strādāt sākušas 3 jaunas audzinātājas.
Jauns gads ar jaunām zināšanām! Ikvienam, kas
māca vai mācās, vēlu – krājiet garīgās vērtības, vairojiet savu garīgo gaismu, jo šīs lietas vienmēr būs
jūsu un nevienam nebūs pa spēkam jums tās atņemt.
Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Strenču novada izglītības, kultūras un sporta
speciāliste Liene Krūmiņa

Atkal no jauna savu vēsturi sācis rakstīt Sedas kultūras
nams, kas 1. septembrī piedzīvoja savu atdzimšanu.
Vēsturiskā ēka, kas būvēta 1959. gadā pamazām sāk atgūt
savu seno spožumu. Savulaik tajā notikusi rosīga kultūras
dzīve, taču kopš 1996. gada kultūras nams netika izmantots
un Staļina klasicisma stilā celtā ēka pamazām gāja bojā.
Strenču novada pašvaldība nolēma šo ēku atjaunot,
piesaistot ELFLA finansējumu Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Ēkā ieguldīts
arī pašvaldības līdzfinansējums vairāk nekā 14 tūkstošu
latu apmērā. Projektu virzīja Attīstības un plānošanas
departamenta vadītāja Iveta Ence, bet rekonstrukciju
veica SIA “Vidzemes Energoceltnieks” speciālisti. Blakus
kultūras namam ar projekta “VIA Hanseatica” finansējumu
ir iekārtots atpūtas laukums tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem.

Kultūras nama atklāšanā apmeklētājus ar profesionālu
sniegumu priecēja čigānu anasamblis “Ame Roma”,
kuru noklausījās ievērojams skaits novada iedzōvotāju.
Interese par jaunajām telpām bija milzīga. Priecīgas ir arī
pašdarbības kolektīvu “Sudaruška” un “Arabija” dalībnieces, jo jauno sezonu varēs uzsākt jaunajās kultūras nama
telpās.
Sedas un novada iedzīvotāji ir ieguvuši vēl vienu
kultūras iestādi, kurā organizēt interesantus, saturīgi
bagātus kultūras pasākumus. Paulu ģimene, kuri ieskandināja jaunatvērto kultūras nama zāli, atzina, ka šeit ir
brīnišķīga akustika, kas lieti noderēs kvalitatīvu koncertu
skanējumam.
Ginta Gailīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Komunālā informācija
1. Ūdens, kanalizācija
Strenču novadā katru gadu tiek rekonstruēti un no
jauna izbūvēti centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
tīkli, tomēr joprojām daudzi māju īpašnieki nav izmantojuši doto iespēju pieslēgt savus īpašumus komunikācijām.
Vēlos informēt, ka Strenču novadā nav paredzēta pieslēguma maksa, kā tas ir citās pašvaldībās, līdz ar to vienīgās izmaksas ir tehniskās shēmas izstrāde un pieslēguma
izbūve. Projektu ietvaros jau ir izbūvētas pieslēguma
vietas ielu sarkano līniju robežās.
Prasības izstrādāt tehnisko shēmu nosaka Būvvalde un
tās ir saprotamas, jo komunikācijas ir jāizbūvē atbilstoši
tehniskajiem noteikumiem, kā arī māju īpašnieki var mainīties, paejot laikam cilvēki aizmirst cauruļvadu atrašanās
vietas un ir problemātiski noteikt atbildības robežu starp
pašvaldības un privāto īpašumu, ja tas nav dokumentāli
noformēts.
Par kārtību, kādā veidojami pieslēgumi jaunizbūvētajam centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas
tīklam Strenču novadā
1. Mājas īpašniekam jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu
par lūgumu atļaut pieslēgt īpašumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
2. Pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus, pamatojoties uz kuriem jāizstrādā tehniskā shēma trijos
eksemplāros (drīkst izstrādāt sertificēts būvinženieris).
3. Tehniskajai shēmai ir sekojošas daļas:
- Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (Zemesgrāmatas akts);
- Zemes robežu plāns;
- Inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums situācijas
plānā vai topogrāfiskajā plānā;
- Iekšējo inženiertīklu izvietojums būves inventarizācijas
plānā;
Tehnisko shēmu projektētājs saskaņo ar:
a) Pašvaldību (Saimnieciskās darbības nodrošināšanas
departamentu);
b) Valkas novada Būvvaldi;
c) A/S “Latvenergo” Sadales tīkli;
d) SIA “Lattelecom” (sakaru operators).
4. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pašvaldībā jāizņem
veidlapa rakšanas darbu saskaņošanai un jāveic attiecīgie
saskaņojumi.
5. Pēc pieslēgumu izbūves un nodošanas ekspluatācijā
un ūdens skaitītāja uzstādīšanas jāinformē pašvaldība.

Izbūvēto objektu apseko pašvaldības speciālists un noplombē ūdens skaitītāju, tiek slēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.
Vēlos informēt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kuri izmanto centralizēto ūdeni un kanalizāciju
par to, ka ir mainīti izcenojumi par dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu Plāņu un Jērcēnu ciemā
un patlaban ir izdevīgi norēķināties par šiem pakalpojumiem, atbilstoši faktiski patērētajam nevis pēc normatīviem. Tādēļ rosinu iespējami drīzākā laikā uzstādīt
ūdens skaitītājus un informēt par to komunālo daļu, lai
mūsu speciālists varētu pārliecināties, ka skaitītāji uzstādīti
pareizi, noplombētu tos un varētu noslēgt līgumu par
pakalpojuma sniegšanu.
2. Pirts
Strenču pilsētas pirtī joprojām notiek remonts, kura
laikā vīriešu pusē tiek pārmūrēta lāvas krāsns un veikts
telpu kosmētiskais remonts. Pirts darbojas katru sestdienu
un sievietes tajā var mazgāties laikā no 10.00-15.00, bet
vīrieši no 16.00-21.00. Patlaban neērtības jāpiecieš, lai
jau tuvākajā laikā varētu mazgāties un pērties komfortablākās telpās.
3. Atkritumi
Joprojām novadā ir iedzīvotāji, kas nav noslēguši
līgumu ar SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lūgums to izdarīt nekavējoties, jo katrai mājsaimniecībai ir pienākums to izdarīt, pretējā gadījumā pašvaldībai ir tiesības piemērot sodu par saistošo noteikumu
neievērošanu. Tālrunis līguma nosacījumu noskaidrošanai
un līguma pieteikšanai – 64281250 vai arī iespējams esot
Valmierā personīgi doties uz uzņēmuma biroju Rīgas
ielā 32 un noslēgt līgumu.
Pēc personīgās pieredzes varu teikt, ka ļoti daudz
atkritumu ir iespējams sašķirot un ievietot dalīto atkritumu
vākšanai paredzētajos konteineros (visā novada teritorijā ir
uzstādīti konteineri stiklam, PET pudelēm (tajos var mest arī
metāla un papīra atkritumus, tetrapakas, aerosolu flakonus,
plēvi). Rezultātā to atkritumu, par kuru izvešanu jāmaksā
paliek maz un izdevumi nav lieli.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūgums zvanīt
Strenču novada domes Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītājai Gitai Siliņai, tālrunis
64715621 vai arī ierasties personīgi Rīgas ielā 7, Strenčos,
e-pasta adrese: gita.silina@strencunovads.lv .

LIKTEŅDĀRZA ATBALSTĪTĀJIEM
Strenču represēto biedrības vadītāja Dzintra Lezdiņa,
apmeklēja Represēto apvienības koordinācijas sēdi 4.
septembrī, kur notika tikšanās ar “Kokneses fonda”
pārstāvjiem, lai atspoguļotu padarīto, ieskicētu nākotnes
plānus un apspriestu apvienības un fonda turpmāko
sadarbību.
Šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta Amfiteātra
būvniecībai un Daugavas krasta stiprināšanai, bet 2013.
gadā kā galvenā Amfiteātra dekorācija tiks stādīta ozolu
aleja, kas nosaukta par Ozolu goda sardzi. Tā sastāvēs no
38 īpašiem ozoliem, kuriem ziedot līdzekļus aicināts ikviens Likteņdārza atbalstītājs. Lūgums arī izteikt priekšlikumus, saistībā ar kādiem īpašiem notikumiem varētu
notikt ozolu stādīšana. Ir jau nolemts, ka viens no ozoliem
tiks stādīts no Strenču un Lugažu stacijām izsūtīto piemiņai.

Koordinācijas sēdē izskanēja arī priekšlikums represēto
salidojumu, kas tradicionāli notiek Ikšķilē, 2013. gadā
sarīkot Likteņdārzā.
Fonds “Sibīrijas bērni” gatavojas doties ekspedīcijā
uz Magadanu, vēl ir atlikušas brīvas vietas un iespējams
doties līdzi.
Strenču represēto biedrība un visi, kuri apmeklēja
labdarības koncertu Likteņdārzā 24. augustā saka lielu
paldies par finansiālo atbalstu transporta apmaksai uzņēmējiem – Mārim Apsītim, Maijai Zuikai un Andžam
Zanderam!
Visus priekšlikumus, ierosinājumus un labās idejas
lūgums sūtīt Strenču represēto biedrības valdes priekšsēdētājai Dzintrai Lezdiņai Valkas ielā 16, Strenčos vai
zvanīt pa tālruni 29361073.

VESELĪBAS UN SPORTA DIENA
Š.g. 31.augustā, Biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” rīkoja veselības un sporta dienu cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Sporta svētki notika Smiltenē
tehnikuma jaunajā sporta hallē. Šogad atkal visaktīvākie
bija Strenču novads, jo uz sportošanu devās 18 dalībnieku. Prieks, ka uz svētkiem devās divi bērni no Sedas,
divi no Jērcēniem un divi no Strenčiem. Šogad mūsu
novada komandai līdzi devās arī Strenču PNS, 7 dalībnieki.
Noskaņojums visiem bija labs, tad tik atlika piedalīties.
Šogad bija sešas disciplīnas: Šautriņas, Basketbola
soda metieni, Florbola soda metieni, Boccia, Lidojošais
šķīvītis, kas jātrāpa vārtos, Stafete (jāizlien cauri maisam,
jāsavāc dažādas figūras grozā un ar florbola nūju līdz
finišam pa virāžu jāaizdzen bumbiņa).

Dalībnieki ar pilnu atdevi devās uz katru disciplīnu.
Tika iegūtas arī 5 godalgotās vietas. Bērniem bija sarūpētas
mīkstās mantiņas un svētku izskaņā bija neliels cienasts.
Paldies visiem maniem aktīvistiem, kas atsaucās
manam aicinājumam doties uz šo pasākumu!
Paldies Strenču novada domei, par atbalstu, nodrošinot
ar transportu!
Antra Else,
Biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
Strenču grupas organizatore
Galerija – Strenču novada mājas lapā kā arī
http://www.ziemellatvija.lv/portals/foto_video/raksts.
html?xml_id=28389 .

PLĀŅU PAGASTA
BĒRNUS AICINA
BIBLIOTĒKAS!
Plāņu pagasta bibliotēka šogad pateicoties LNB
biedrības atbalstam piedalīsies Latvijas Nacionālās
bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu un jauniešu žūrija 2012”. Plāņu pagasta
bibliotēka ir saņēmusi 17 jaunu grāmatu komplektu.
Grāmatas ir skaistas un interesantas. Atliek tikai
grāmatas lasīt.
Šogad lasīšanas veicināšanas programmā aicināti
piedalīties bērni no 1.-12.klasei. Katram bērnam,
jaunietim jāizlasa un jānovērtē piecas grāmatas.
Jaunums – vecāku žūrija. Dota iespēja visai ģimenei
lasīt, iepazīties ar jaunajām grāmatām.
Vecāku žūrijā aicināti piedalīties vecāki, vecmāmiņas, vectētiņi un visi citi pieaugušie, kuriem
grāmatu lasīšana sagādā prieku.
Visi Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti tiek gaidīti
Plāņu pagasta un Jaunklidža bibliotēkās.
Uz tikšanos!
Daina Rezgale, Plāņu bibliotēkas vadītāja

BEIGUSIES AKCIJA
“SKOLAS SOMA’’
Sācies jaunais mācību gads un noslēgusies akcija
“Skolas Soma’’, kas Strenču novadā norit jau trešo
gadu. Noteikumi, kā vienmēr, bija sekojoši – cik
ziedojumu nauda tiek savākta novadā, tik pat daudz
vēl tiek piešķirts no Fonda “Ziedot .lv”.
Šogad ziedojumu kastes tika izvietotas Firmas
“Madara 89” veikalos “TOP” Strenčos un Sedā, kā
arī A. Boķes IU “Mana Aptieka”.
Veikalā “TOP” Strenčos tika saziedots – 51 lats
un 54 santīmi.
Veikalā “TOP” SEDĀ saziedoti – 33 lati un 8
santīmi.
A.Boķes “Mana Aptieka” saziedoti – 39 lati un
56 santīmi.
Tāpat kā pagājušajā gadā, tika saņemts individuāls
ziedojums no Saeimas deputātes, bijušās Strenču
skolas audzēknes Ilmas Čepānes.
Katras dāvanu kartes vērtība ir 25 lati un šādas
dāvanu kartes saņems 30 Strenču novada bērni.
Biedrības “Glābiet bērnus’’ Strenču nodaļa iespēju
robežās sadarbojas ar novada sociālo dienestu, ar
novada domi un ļoti laba un ilglaicīga sadarbība ir
izveidojusies ar Strenču novada vidusskolu.
Ņemot vērā to, ka Strenču vidusskolas 1. klases
audzēkņi, pateicoties aktīvai Svētdienas skolas vadītājas Solvitas Tēbergas darbībai, ir saņēmuši dāsnas
dāvanu kartes no sadarbības partneriem Amerikā un
viņiem materiālais atbalsts vairs nav nepieciešams,
radās iespēja bez pirmklasniekiem ar dāvanu kartēm
atbalstīt vēl 15 ģimenes, kurām ir grūtības ar skolai
nepieciešamo lietu iegādi.
Katru ceturtdienu Rīgas ielā 7 (bijušās Strenču
pilsētas domes ēkā), Strenčos no plkst. 17.00-18.00
ir iespēja atnākt uz biedrības “Glābiet bērnus”
Strenču nodaļu, ja ir kādas problēmas, mēģināsim
palīdzēt. Ja ir nepieciešams, var zvanīt pa telefonu
29485861 nodaļas vadītājai Velgai Graumanei.
Joprojām ir iespēja saņemt skolas somas tiem
skolēniem, kuriem tās ir nepieciešamas.
Liels paldies visiem, kas piedalījās akcijā
“SKOLAS SOMA” ziedojot naudu.
Paldies Firmas “MADARA 89” vadībai un A.
Boķes vadītajai aptiekai par iespēju izmantot telpas
ziedojumu kastīšu izvietošanai.
Īpaši liels paldies Saeimas deputātei
Ilmai
Čepānei par nesavtīgo, ilgstošo palīdzību.
Kopā mēs esam spēks!
Biedrības “GLĀBIET BĒRNUS’’
Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane
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“TĪNE”
BRUŅINIEKU
SVĒTKOS ROSICĒ

Jau 21. gadu Čehijas pilsētā Rosicē, kas ir Strenču
sadraudzības pilsēta, šogad notika Bruņinieku svētki.
Ar latviešu deju programmu svētkos piedalījās
Strenču kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa
“Tīne”. Deju kopai “Tīne” šogad ir jubilejas gads,
janvārī kolektīvs nosvinēja 20 gadu jubileju, un šis
brauciens bija simboliska dāvana, ko dejotāji sev
uzdāvināja kolektīva jubilejā.
Kopā ar dejotājiem uz Rosici devās arī Jērcēnu
dzejas teātra dziedošie aktieri, lai ar latviešu tautas
dziesmām kuplinātu deju programmu.
Uz Rosici strencēniešus aicināja Bruņinieku biedrības pārstāvji. Svētki bija interesants piedzīvojums
un pieredzes apmaiņa. Braucienā pa ceļam bija
iespēja paciemoties arī Varšavā un Krakovā, baudīt
šīsvarasaras karstākās dienas un iepazīt šo Polijas
pilsētu neatkārtojamo šarmu.
Bruņinieku svētkos bija iespēja vērot bruņinieku
gājienu, azartiskās bruņinieku un jātnieku cīņas,
viduslaiku tirdziņu un pils iekarošanu. Paviesojāmies
arī Rosices pilī, kurā aplūkojamas ievērojamas vēsturiskas vērtības – senas mēbeles, lustras, porcelāna
figūras, sudraba trauki un citi mākslas priekšmeti.
Ciemošanās stiprināja draudzības saites starp
Strenčiem un Rosici, jo tika nolemts, ka čehu bruņinieki viesosies pie mums Plostnieku svētkos nākošā
gada maijā.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA
IEDZĪVOTĀJIEM
SIA “Cilvēks” Strenču novada iedzīvotājiem
ir piedāvā mājas aprūpi (intravenozās injekcijas,
muskulārās injekcijas, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas). Sīkāku informāciju var
iegūt pa tālruni 26460563 – Ivita.

PATEICĪBA
Strenču VUGD brigādei par operatīvo rīcību
2012. gada 21. augustā Trikātas pagastā.
Trikātas pagasta iedzīvotāji

STRENČU NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
augusta mēnesī
reģistrēti mūžībā aizgājušie
Smoļaks Jānis 23.09.1949. – 31.07.2012.
Košerovska Marija 06.08.1941. – 13.08.2012.
Beiša Jeļena 05.06.1925. – 15.08.2012.
Novikova Anna 08.10.1918. – 20.08.2012.
Bibīte Vera 25.03.1929. – 28.08.2012.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inese Zvirbule

JAUNAIS TEĀTRIS “JOKDARIS”PLŪC
LAURUS DIKĻU “SPĒLMAŅU SVĒTKOS”

No kreisās – režisors Andris Liepiņš, Rigonda Juščenko,
Arturs Āboliņš

11.augustā Dikļu pagastā notika tradicionālais amatierteātru saiets “Spēlmaņu svētki”. Strenču aktieri ik
gadus piedalās šajā saietā, jo tā ir viena no iespējām sevi
parādīt citiem un reizē iegūt novērtējumu savam darbam,
kā arī redzēt kā strādā citi amatierteātru kolektīvi. Šoreiz
saietā kopā ar strencēniešiem piedalījās amatierteātri no
Brocēniem, Pāles, Krimuldas un mājnieki diklēnieši.
Strenču jaunais teātris “Jokdaris” piedalījās svētkos ar
A.Upīša viencēlienu “Dzimumdienas rītā” un Eduarda
Alaiņa viencēlienu “Lūk, kāds joks!”
Pasākuma dienā notika arī radošās meistarklases
pieredzējušās aktrises Indras Burkovskas vadībā, kurās
varēja apgūt skatuves kustības, aktiermeistarības un runas
vingrinājumus.
“Spēlmaņu svētkos” kolektīvi saņēma arī vērtējumu.
Strenču jaunais teātris “Jokdaris” mājās pārbrauca ar
divām balvām – jaunākās aktrises balvu saņēma Rigonda
Juščenko, bet Arturs Āboliņš saņēma labākā aktiera
balvu par veiksmīgu jaunā barona lomas atveidojumu
A.Upīša viencēlienā “Dzimumdienas rītā”, kas jaunajam
aktierim bija svarīgs notikums.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PALDIES RITAI SMELTEREI!
Strenču slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļa jau trīs
gadus ir dzīvesvieta trīsdesmit cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daudziem no viņiem nav savu tuvinieku. Bet
ir tik patīkami, ja kāds atbalsta un izrāda rūpes arī par
tiem, kas nonākuši dzīves pabērnu lomā. Tāds atbalsts
mūsu nodaļai ir Ritas Smelteres personā. Viņu ar mūsu
nodaļu kopā savedis liktenis, personīgas rūpes par mazdēlu. Ritas kundzes čaklās rokas sarūpējušas jauku
rudens dāvinājumu - rakstainus, pašadītus, siltus vilnas
cimdus un zeķes, pavisam 36 pārus zeķu un 25 pārus
dūraiņu. Viņas nesavtība un darba spars neskatoties uz

SVECĪŠU VAKARI
Strenču kapos – 6. oktobrī plkst. 17:00.
Ēveles kapos – 13. oktobrī plkst. 17:00.
Sedas kapos – 27. oktobrī plkst. 17:00.

JAUNUMI
ZOBĀRSTNIECĪBAS
KABINETĀ STRENČOS
Zobārstniecības kabinets strādā katru darba dienu no
pirmdienas līdz piektdienai, pēc iepriekšēja pieraksta.
Pieejami ir šādi pakalpojumi:
* Mutes dobuma higiēna un profilakse;
* Plombēšana un kanālu ārstēšana;
* Protezēšana;
* Mutes dobuma ķirurģija – zobu ekstrakcijas (raušana);
* Bērnu bezmaksas zobārstniecība;
* RTG diagnostika;
* Zobārsta konsultācijas – ieteikumi un instrukcijas.
Mūsu kontakti:
Pulkveža Zemitāna iela 4, Strenčos.
Tālrunis: 27565383.
Sākot no 2. oktobra, par maksu, sadarbībā ar Gulbja
laboratoriju ir iespēja nodot visa veida hematoloģiskās
(asins) analīzes, urīna analīzes, aknu testus, kardioloģiskos
marķierus, olbaltumvielas un cita veida analīzes.
Analīzes pieņemam katru otrdienu Strenču ambulancē,
Pulkveža Zemitāna ielā 4, no plkst. 9.00- 13.00
Informē: valdes locekle, Baiba

cienījamo vecumu un veselības problēmām ir jūtams ne
tikai apdāvinot mūs ar jaukiem adījumiem, bet arī vārot
ievārījumus, marinējot gurķus, audzējot ķiplokus un
dāvinot medu, kas nonāk mūsu klientu galdā un ļoti labi
garšo. Tāpēc gan klientu, gan darbinieku vārdā sakām
viņai lielu paldies. Mēs priecājamies par katru atsaucīgu,
nesavtīgu cilvēku, kas mūs atbalsta. Gribas viņiem no
sirds novēlēt labu veselību un veiksmi darot labos darbus.
Strenču PNS sociālās aprūpes nodaļas vadītāja
Sandra Pakalne

28. septembrī plkst. 22:00
Plāņu tautas namā
DISKOTĒKA “SVEIKS, RUDENI!”
Spēlē Dj Burvis. Ieeja Ls 1,-.

29. septembrī no plkst. 9:00
Strenču pilsētas centra skvērā
MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS
JAMPADRACIS
* rāpsimies Umurkumurā
* kopā vārīsim Miķeļdienas zupu
* vērosim, kas notiek Sprunguļmuižā
Aicinām novada un pārnovadu tirgotājus un
pārdevējus ar rudens ražas un dabas veltēm,
mājamatniecības darinājumiem un ražojumiem,
lauku labumiem un visu, ko var piedāvāt pircējiem!
Aicinām novada iedzīvotājus un pircējus uz
atraktīvu atpūtas dienu kopā ar ģimenēm!
Lai prieks sirdij un vieglums naudas makam!

29. septembrī plkst. 19:00
Komponista Z. Liepiņa jubilejas noskaņās
Strenču kultūras namā koncertēs
GRUPA “MONO”
ar Z.Liepiņa dziesmām.
Ieeja Ls 2,-.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
Iegādātās biļetes uz koncertu “Nopietni pa jokam”
var izmantot grupas “MONO” koncertā
vai iemaksāto naudu saņemt atpakaļ kultūras namā.

MŪSU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību atbild rakstu autori.
Materiālus apkopoja Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte,
tālr. 64715660, mob.t. 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

