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Aicinām ielīgot Gaujas krastā Strenčos!

Nāc, iepīsim vasaru savu
Jāņu vainagā biezā!
No madarām,vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaru savu
Vasaras Saulgriežu stellēs!
Sildīs seģene dārgā
Košām vasarām austa,
Kad ziemas Saulgriežu baltums
Cels savas plaukstas vēl augstāk.
                               /Gundega Salna/

“Latvijas Brāļu kapu komiteja kopā ar Igaunijas 
Karavīru kapu aprūpes savienību īsteno unikālu 
projektu Eiropas Savienības programmas Igaunija – 
Latvija ietvaros. Projekta mērķis ir pētīt un iedzīvināt 
Latvijas un Igaunijas kopīgo kultūrvēsturisko manto-
jumu, atgādinot, ka brīvība abās valstīs tika iegūta 
kopīgiem spēkiem.

Projektu “Iedzīvināt kopīgo vēsturi” finansiāli at-
balsta Eiropas Savienība. Projekta saturiskais vadītājs 
ir Latvijas Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs Eižens 
Upmanis.

Projekta ietvaros notiek četras aktivitātes: 
1) vēsturisks pētījums par Latvijas Igaunijas brīvības 
cīņām; 2) vēsturisko piemiņas vietu sakopšanas talkas; 
3) jauniešu nometnes un 4) interneta vietnes izveide. 
Lai projekts būtu veiksmīgs, visās aktivitātēs būtiska 
ir cieša Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbība,” 
stāsta projekta koordinators Kārlis Līdaks.

Sestdien, 7. jūnijā projekta ietvaros notika talka divu
valstu varoņa piemiņas vietā – pie Igaunijas bruņu 
vilciena diviziona komandiera, kapteiņa Antona Irva 
pieminekļa Strenču novada Plāņu pagastā Strenču – 
Valkas šosejas 3. kilometrā. 

Piemiņas vieta izveidota un atklāta 1994. gada 
27. aprīlī. Šo divdesmit gadu laikā pieminekli skāris 
“laika zobs”, tas bija pārklājies ar sūnu, taciņa uz 
piemiņas vietu aizaugusi.

Kopīgiem spēkiem, talkā piedaloties entuziastiem 
no Latvijas un Igaunijas, Strenču novada vidusskolas 
jaunsargiem viņu vadītāja Ritvara Leitena un skolas 
direktores Daces Gaigalas vadībā piemiņas vieta tika 
atjaunota, iztīrīts pamežs, uzbērta jauna taka uz pie-
minekli, no apsūnojuma notīrīts piemineklis. 

Talkas nobeigumā notika svinīgs piemiņas brīdis 
ar uzrunām un ziedu nolikšana  kapteiņa Antona Irva 
piemiņas vietā. “Kapteiņa Irva piemiņas vieta Latvijā 
ir piemineklis mūsu tautu kopīgai cīņai par mūsu valstu 
neatkarību. Tā atgādina gan igauņiem, gan latviešiem, 
ka tikai vienotā cīņā mēs varam izcīnīt un aizsargāt 
mūsu kopīgo brīvību,”teikts notikumam par godu 
izdotajā bukletā.

Ginta Gailīte, Strenču novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

“IEDZĪVINĀT 
KOPĪGO VĒSTURI”

Vēstures avoti stāsta, ka Jērcēnu pagasta dzimšanas 
gads ir 1894., kad, apvienojoties Jaunjērcēnu, Vecjērcēnu 
un Ķeižu pagastiem, izveidots Jērcēnu pagasts. 2004. gadā 
pagasta ļaudis sanāca kopā, lai nosvinētu 110 gadu jubileju, 
atzīmēta tika arī 115. jubileja. Ir atkal apritējuši 5 gadi un 
šogad ir pienākusi 120. jubileja. Kopš 2009. gada 1. jūlija 
esam viena no Strenču novada administratīvajām teritorijām. 

12. jūlijs būs svētku diena tagadējiem jērcēniešiem, biju-
šajiem jērcēniešiem, mūsu draugiem un viesiem. Gaidīsim
120 gadu jubilejas svinībās Jērcēnos! Rīta cēlienā uz 
sportiskām aktivitātēm dažādiem vecumiem aicinām pul-
cēties aktīvā dzīvesveida un sportiskā gara cienītājus. Sporta 
sacensības notiks jaunajā sporta laukumā. 

Moderno spēkratu un tehnikas varenību un iespējas 
parādīt apsolījuši vietējie zemnieki. Tehnikas parādē būs 
redzama z/s “Dārznieki” un “Vecjērcēni” tehnika. Bērnus 
iepriecinās arī vizināšanās zirga pajūgā.

Senatnes elpu varēs baudīt Mednieku namā un Jērcēn-
muižā, kur dienas gaitā tiks demonstrētas vēsturiskās filmas 
un videomateriāli par kultūras aktivitātēm Jērcēnmuižā. 
Mēs lepojamies ar savu vēsturi, tāpēc stāstīsim un rādīsim 
to arī svētku viesiem. Svētku dienā celsim gaismā senās 
lietas ar stāstiem no Jērcēnmuižas  senlietu istabas. Aicinām 
pagasta iedzīvotājus pārlūkot savus seno lietu krājumus, 
varbūt kādu no lietām kopā ar nostāstiem varam izvietot 
senlietu izstādē.

Pēcpusdienā Jērcēnmuižas parka galotnēs pieklusīs putnu
balsis, jo uz saspēlēšanos kopā pulcēsies individuālie tautas 
muzikanti, muzikantu grupas un kompānijas, ansambļi un 
apvienības. Muzikantus, kā allaž, atbalsta alus darītava 
“Valmiermuižas alus”. Gardo, pamatīgi, pacietīgi un ar 

lepnumu darīto Valmiermuižas alu, kuru gatavojot meistari 
ceļ godā vecos tikumus, un uzkodas varēs nobaudīt arī visi 
svētku apmeklētāji Valmiermuižas alus krodziņā Jērcēn-
muižas parkā. 

Pievakarē varēs baudīt arī teātra mākslu, jo ciemos būs 
mūsu draugi Mores amatierteātris “Oga” ar J.Jaunsudrabiņa 
lugu “Latvieši”. “Kas mūs notur Latvijā? Kas liek domāt 
tālumā esošajiem par Latviju? Ko mums nozīmē latvietība? 
Par to mēģināsim padomāt izrādes laikā kopā ar aktieriem”, 
rakstīts izrādes anotācijā.

Vakarā kopīgi nedaudz atskatīsimies 120 gadu senā 
pagātnē. Vēsturisko mirkļu atskats mīsies ar pašdarbības 
kolektīvu priekšnesumiem. Ciemos esam aicinājuši tuvā-
kus un tālākus kaimiņus un draugus. Pasākumā solījuši 
piedalīties “Abulmalas retro kapela”, “Rūvenas Aure”, 
“Ēveles meitenes”, “Arabija”, “Rota”, “Vecie Turnavieši” 
un citi. Uzstāsies arī vietējie kolektīvi – “Mežābele” un 
Jērcēnu Dzejas teātris.

Sarunās pie kafijas tases aicināsim satikties Jērcēnu 
pagasta kādreizējos vadītājus un darbiniekus.

Svētku izskaņā kopā atpūtīsimies danču ritmos kopā ar 
muzikantu grupām “Vēlreiz”, “Neskaties pasē”, “Sawējie”, 
bet īsi pirms pusnakts  kopā ar folkloras kopu “Mežābele” 
pulcēsimies pie parka dīķa, lai harmonizētu dabas ener-
ģijas sevī un ap sevi, un ūdens spogulī vērotu uguņu 
atspulgus. Vakara klusumā izskanēs kopīga sadziedāšanās 
un turpināsies balle līdz rīta gaiļiem.

Svētkus dāsni jau atbalstījušas pagasta zemnieku saim-
niecības “Veckūkuri”, “Lellēni” un “Dārznieki”. Liels 
paldies uzņēmējiem par finansiālo atbalstu!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

JĒRCĒNU PAGASTS ATZĪMĒS 120 GADU JUBILEJU

LAI  SAULGRIEŽI  
IESKANDINA  KRĀŠŅU  

VASARU  UN  JĀŅU 
NAKTS  BURVĪBA  UN  RĪTA  
RASAS  DZESTRUMS  DOD  
SPĒKU  TURPMĀKAJIEM  

DARBIEM!

Strenču novada dome

22 jūnijā plkst. 20:00 
Strenču brīvdabas estrādē

uzvedums ar dančiem un dziesmām pēc R.Blaumaņa lugas
 “SKRODERDIENAS SILMAČOS”

Jautros skatus izspēlēs Strenču novada iestāžu darbinieki, J.Ziemeļnieka 
Strenču Tautas teātra aktieri un  Strenču novada vidusskolas skolēni. 
Muzicēs Strenču pūtēju orķestris, līgodziesmas dziedās jauktais koris 

“Rītu puse”, folkloras kopa “Mežābele” un ansamblis “Liesma”, 
dančus vedīs deju kopa “Tīne” un jauniešu deju kolektīvs.

Bērniem būs iespēja vizināties ar zirgu.
Plkst. 22:00 sāksies šīsvasaras jautrākā ZAĻUMBALLE, jo “BALTIE LĀČI” 

solījuši izdancināt ikvienu, kam vēl kājas klausa deju ritmiem. 
Ieeja uz izrādi un balli 1,50 EUR 

Ieeja uz balli – 1,50 EUR
/Atvainojamies par iepriekšējā avīzītē publicēto neprecīzo informāciju! 

Lai jautrāka dancošana, protams, netrūks alus, siers un uzkodas, ko piedāvās tirgotāji. 
Būs iespējams iegādāties arī saldējumu un atspirdzinošus dzērienus.

Lai nakts būtu gaišāka un siltāka, kursim ugunskurus un degsim Jāņuguni.
 Aiciniet savus draugus, radus un paziņas veidot kompānijas, svinēt un  ielīgot Gaujas krastā, Strenčos! 

Uz šo pasākumu īpaši gaidīsim novada Jāņus un Līgas! Viņiem ieeja uz pasākumiem bez maksas. /Drošības pēc aicinām 
paņemt līdzi kādu personas apliecinošu dokumentu./ Lai zied papardes, puto alus un dziesmas skan līdz saullēktam! 
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Domes sēdē 21. maijā pavisam izskatīti 35 jautājumi. 
Svarīgākie domes sēdes lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada pārskatu: 
Bilances aktīvu kopsumma EUR 13283825/LVL 9335925; 
Pārskata gada rezultāts EUR 3577961/LVL 2514605; 

t.sk. pamatbudžeta izpilde EUR 3539821/LVL 2487800;
speciālā budžeta izpilde EUR 37874/LVL 26618;
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde 

EUR 266/LVL 187
2. Apstiprināja projekta “Vides sakārtošana Strenču vēs-
turiskajā tirgus laukumā”

kopējās izmaksas EUR 27 663,17, tai skaitā:
attiecināmās izmaksas EUR 21 343,08, no tā:
-  publiskais finansējums (atbalsta intensitāte 85%) 
   EUR 18 141,62;
-  pašvaldības līdzfinansējums (15%) EUR 3 201,46;
neattiecināmās izmaksas EUR 6 320.09 t.sk. PVN 
EUR 4 482,05

3. Atbalstīja Sandras Eglītes fotoizstādes “Pusnakts saules
zeme Svālbara” atklāšanu 2014.gada 2.augustā Strenču no-
vada svētkos, piešķirot finanšu līdzekļus no ziedojumuun 
dāvinājumu budžeta.
4. Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 
2014.gada 1.jūliju Strenču pilsētā šādus ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifus (bez PVN):

◦ EUR 0,94  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja  
   rādītājiem);
◦ EUR 3,65 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
  mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs); 

Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 2014.
gada 1.jūliju Strenču pilsētā šādus kanalizācijas pakal-
pojumu tarifus (bez PVN):

◦  EUR 1,21 par 1 m3 , ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
◦  EUR 3,75  no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts 
   skaitītājs).

5. Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 
2014.gada 1.jūliju Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā šādus 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):

◦  EUR 0,81  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja 
    rādītājiem);
◦  EUR 3,10 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
   mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 2014.
gada 1.jūliju Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā šādus 
kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):

◦  EUR 1,36 par 1 m3,  ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
◦  EUR 4.22 no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts 
    skaitītājs).

6. Nolēma:
1. Izbūvēt ūdensvada atzaru Rīgas ielā, Strenčos, pie Strenču
pilsētas centra parka.
2. Izbūvēt ūdensvada atzaru Rīgas ielā, Strenčos, krustojumā 
ar Smilšu ielu.
3. Izbūvēt siltumtrases šķērsojuma posmu Rīgas ielas un 
Beverīnas ielas krustojumā, Strenčos.
4. Izbūvēt siltumtrases šķērsojuma posmu Jāņa Ziemeļnieka
ielā pie krustojuma ar Rīgas ielu Strenčos.
Finanšu līdzekļus EUR 9699,17 piešķirt no budžetā pa-
redzētiem līdzekļiem saimnieciskai darbībai.
7. Apstiprināja Agnesi Valdēnu par Sociālā dienesta 
vadītāju ar 2014.gada 25.jūniju.
8. Nolēma iesaistīties NVA aktīvā nodarbinātības pasā-
kumā, piešķirot līdzfinansējumu EUR 4000,00 apmērā no 
pamatbudžeta līdzekļiem skolēnu nodarbinātības pasāku-
mam vasaras brīvlaikā.
9. Izskatīja jautājumus par dzīvojamās platības piešķir-
šanu un maiņu, par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, 
par īpašumu nosaukumu maiņu, par zemes nomas līgumu 
slēgšanu u.c.

Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pār-
valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem 2015.gadā, skolu kori, deju kolektīvi 
un orķestri aktīvi apgūst svētku repertuāru un šajā 
mācību gadā piedalījās novadu skatēs. 

Martā noslēdzās par tradīciju kļuvušās skolu 
orķestru skates. Strenču novada vidusskolas un Mūzikas 
skolas orķestris sava skolotāja Jāņa Jansona vadībā 
prasmes žūrijas vērtējumam sniedza Vidzemes novadu 
skatē Smiltenē š.g. 14.martā. Konkursā, iegūstot 35.67 
punktus, tika iegūts II pakāpes diploms. Mūsu pūtēju 
orķestris saņēmis Valsts izglītības un satura centra 
Pateicību par piedalīšanos Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru koncertā š.g. 4.maijā Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa.

Strenču novada vidusskolas 2.-10.klašu koris 
skolotājas Ineses Niklavičas vadībā skates I kārtā 
piedalījās š.g. 2.aprīlī Valkā. Kora sniegums tika 
novērtēts ar augstāko kvalitātes diplomu. 

Konkursa II kārta Vidzemes reģionā norisinājās 
š.g.25.aprīlī Cēsīs. Konkursā B grupā piedalījās 18 
skolu kori, starp kuriem mūsu koris, iegūstot 44.16 
punktus, ieguva augstākās I pakāpes diplomu un tika 
novērtēts kā 4.labākais koris Vidzemē.

Deju kolektīvu skates mūsu kolektīviem šogad 
noritēja aprīļa vidū Valkā. Tāpat kā koriem un 
orķestrim, šis bija pirmais nopietnais posms garajā 
gatavošanās procesā Deju svētkiem nākamā gadā 
vasarā. Žūrijas komisijas “acs”, kuras vadītājs bija 
“pats” Agris Daņiļevičs, bija ļoti vērīga un šoreiz ar 
augstiem novērtējumiem “nebārstījās”.

Skates visaugstāko novērtējumu un kā vienīgie I 
pakāpes diplomu ieguva Strenču novada vidusskolas 
10.-11.klašu deju kolektīvs. II pakāpes diplomi un 
žūrijas augsts novērtējums kolektīvu potenciālam 
Strenču novada vidusskolas 5.-8.klašu deju kolektī-
vam un Strenču kultūras centra mazajiem dejotājiem. 
Visu kolektīvu vadītāja Ineta Lezdiņa.

Š.g. 30.aprīlī Latvijas skolu dziedošie zēni pulcē-
jās 5.zēnu koru saietā “ZAĻĀ BUMBA”, kurš jau 
tradicionāli notika Talsos. Konkursu satraukums šo-
gad puišiem gāja secen. Neskatoties uz to, tiek ieguldīts 
liels darbs, lai apgūtu Dziesmu svētku repertuāru. 
Koncertā “Ripo. Rāpo. Repo. Rūpo”, kopā pulcējās 
40 zēnu kori ar 1300 dziedātājiem. Šoreiz tas ir 
rekordliels mazo dziedātāju skaits. Tomēr, zēnu koru 
vadītāji un komponisti atzīst, ka dziedāt gribētāju skaits
arvien sarūk. Tāpēc centieni saglabāt koru sadzie-
dāšanās tradīcijas ir jāturpina. Pasākuma foto un 
informācija vairāk: http://talsi.lv/aktualitates/latvijas_
zenu_kori_zalo_bumbu_piedziedajusi

Kā ik gadu Strenču novada vidusskolas un Strenču 
Mūzikas skolas vokālie ansambļi piedalījās vokālās 
mūzikas konkursā “Balsis”. Gan 4.klases meiteņu vo-
kālais ansamblis, gan 7.-8.klašu ansamblis konkursa 
2.posmā Valkā ieguva augstākos žūrijas vērtējumus 
un I pakāpes diplomus. Ansambļu vokālā pedagoģe 
Inese Niklaviča.

Konkursā piedalījās arī Sedas filiāles 4.klases 
meiteņu vokālais ansamblis un viņu skolotāja Jeļena 
Tēraudkalne. Ansambļa sniegums tika novērtēts ar II 
pakāpes diplomu.

Visi muzikālie un deju kolektīvi savus tuvākos un 
mīļākos cilvēkus priecēja Ģimenes dienas koncertā 
Strenčos 10.maijā. 

Informē: Dace Gaigala
Strenču novada vidusskolas direktore

CEĻĀ UZ 
DZIESMU UN DEJU 

SVĒTKIEM…

DERĪGĀK VAIROT ZINĀŠANAS NEKĀ ZELTU
It kā pavisam nemanāmi ir pagājis kārtējais mācību 

gads, tomēr bagāts ar notikumiem, sasniegumiem, emocijām,
pārdzīvojumiem, gandarījumu, neveiksmēm. Laiks vērtēt, 
kāds bijis šis 2013./2014. mācību gads. 

Viens no mūsu darba rādītājiem ir arī skolēnu sasnie-
gumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Kādā sakāmvārdā 
ir teikts: “Derīgāk vairot zināšanas nekā zeltu.” Tikpat 
būtiski pielietot savas zināšanas praksē, pieņemot izaici-
nājumus, veicot radošos darbus, mērojoties spēkiem ar 
saviem vienaudžiem.

Šogad no Strenču vidusskolas skolēniem 30 piedalīju-
šies mācību priekšmetu olimpiādēs. Paldies viņiem, viņu 
skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu, atbalstu, jo 
labi sasniegumi ir kopdarba rezultāts!

Pēdējās mācību gada dienas mums atnesa milzīgu 
prieku un lepnumu par 5.klases skolēna Marta Bičevska
izcilo sniegumu valsts atklātajā matemātikas olimpiādē, 
kurā Marts ieguvis 1. vietu. Rezultāts 49 punkti no 50, kā 
sacīt, runā pats par sevi. Nebijis sasniegums skolas vēsturē 
matemātikā! Īpašs paldies Marta matemātikas skolotājām 
Marikai Kalvei, Lijai Beišai un Guntai Jansonei, kā arī 
vecākiem. Jāpiebilst, ka Marts ieguva arī 1.vietu Strenču 
un Valkas novadu matemātikas olimpiādē.

Matemātikā labi sasniegumi (2.vieta Vidzemes reģiona 
un 3.vieta starpnovadu olimpiādē) arī 3. klases skolēnam 
Robertam Riņķim (skolotāja Gunta Jansone).

Īpaši jāuzsver 11. klases skolnieka Matīsa Ziemuļa
panākumi, jo laikam maz ir tādu skolēnu, kuri ar labām 
sekmēm varētu piedalīties gandrīz vai katra mācību 
priekšmeta olimpiādē. Šajā mācību gadā tās bija 6. Liels 
panākums Matīsam un viņa skolotājai Ingrīdai Strazdiņai 
bija piedalīšanās valsts bioloģijas olimpiādē, kur Matīss 
tika uzaicināts pēc 2. vietas iegūšanas novadu oilmpiādē. 
Tāpat atzīstams rezultāts – atzinība – arī matemātikas 
olimpiādē (skolotāja Gaļina Ozola), kā arī piedalīšanās 
ģeogrāfijas, ekonomikas, fizikas olimpiādēs.

Šogad 3 mācību olimpiādēs piedalījies arī 11. klases 
skolēns Armīns Zīvers. Arī viņam labi sasniegumi – 3. 
vieta novadu latviešu valodas (skolotāja Laila Pāvuliņa) 
un atzinība novadu ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Inga 
Krastiņa), kā arī piedalīšanās starpnovadu angļu valodas 
olimpiādē.

Jau izskanējis pēdējais zvans uz mācību stundu arī šī 
gada vidusskolas absolventiem. Prieks, ka arī viņiem labi 
rezultāti! Edgars Daina arī pārbaudījis savas zināšanas 
un prasmes trīs mācību priekšmetos – ekonomikā, angļu 
valodā, fizikā. Ekonomikā Edgaram 2.vieta novadu olim-
piādē (skolotāja Dace Gaigala).

Nauris Francuzēvičs ieguva atzinību krievu valodas 
olimpiādē (skolotāja Kristīna Allika), kā arī demonstrēja 
savu erudīciju un zināšanas ģeogrāfijā.

Labi sasniegumi latviešu valodā ir skolotājas Lāsmas 
Vāveres audzēkņiem. Arī šis gads nebija izņēmums –
8.klases skolniecei Lindai Vēverei 1. vieta, 5. klases 
skolniecei Melānijai Millerei 2.vieta, 6.klases skolniecei 
Diānai Ivanovai 3.vieta novadu olimpiādēs. Tā turēt!

Mūsu skolēni veiksmīgi demonstrē ne tikai stabilas 
zināšanas, bet arī rāda savu radošo potenciālu. 3.klases 
skolēns Druvis Bičevskis ieguva 3. vietu vizuālās mākslas
olimpiādē (skolotāja Solvita Tēberga), bet 7.klases skol-
niece Amanda Grundmane mājturības olimpiādē saņēma 
atzinību (skolotāja Sanita Ļeļeva).

Varam droši teikt, ka šogad esam labi strādājuši. 
Cerēsim uz labu tradīciju turpinājumu arī nākamgad!

Laila Pāvuliņa
Strenču novada vidusskolas direktores vietniece

Domes pateicību saņem valsts atklātās matemātikas 
olimpiādes 1. vietas ieguvējs Druvis Bičevskis

Strenču novada vidusskolas 10.-11. klašu deju 
kolektīvs un vadītāja Ineta Lezdiņa
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“KURŠ CITS MUMS, JA NE MĒS PAŠI...”
par aptaujas rezultātiem

Marta mēnesī ikvienam novada iedzīvotājam tika dota 
iespēja izteikties, novērtējot Strenču novada pašvaldības 
darbu. To varēja izdarīt aizpildot anketu interneta tiešsaistē, 
anketa bija atrodama arī novada mājas lapā un novada 
bibliotēkās. Paldies visiem tiem, kuri aizpildīja anketas, 
izsakot savu vērtējumu un viedokli!

Ir apkopoti anketu rezultāti, tajās izteikts gan vērtē-
jums, gan darba analīze, gan daudz labu ierosinājumu. Tos 
noteikti ņemsim vērā turpmākajā darbībā.

Par veiksmīgāko 2013. gada Strenču novada domes 
darbu iedzīvotāji atzinuši tranzītielas rekonstrukcijas uz-
sākšanu. Atzinīgi novērtēts viss, kas vērsts uz attīstību un 
vides sakopšanu – LED ielu apgaismojuma uzstādīšana 
novadā, bibliotēkas telpu sakārtošana, ūdensvada un kana-
lizācijas projekti un drosme veikt vērienīgus projektus. 
Iedzīvotāji atzinīgi novērtē arī domes priekšsēdētāja un 
domes darbu.

Kā nepieciešamākos darbus, kas veicami šajā gadā, 
respondenti nosauc tranzītielas un pilsētas centra remonta 
pabeigšanu, arī pārējo ceļu remontu. Iedzīvotāji uzskata, 
ka nepieciešams veikt bērnudārza telpu remontu un lab-
iekārtošanu un mūzikas skolas kabinetu remontu. Anketās 
minēta arī bērnu rotaļlaukuma izveide Strenčos un citi 
darbi.

Vērtējot 2013. gadā veiktos projektus, pirmajā vietā 
ierindojas jau minētais tranzītielas projekts, daudz neat-
paliek arī Jērcēnmuižas izgaismošana un vēsturiskie tērpi, 
tautas interešu nama telpu izveide Strenčos, sporta laukuma 
izveidošana Jērcēnos un pašvaldības finansiālais atbalsts 
iedzīvotāju iniciētajiem projektiem.

Runājot par pakalpojumu kvalitāti Strenču novadā 
absolūts līderis ir atkritumu savākšanas pakalpojums, 
vienāds vērtējums ir vispārējai un interešu izglītībai, labi 
novērtēti arī centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieejamība, sabiedriskais transports un sporta pasākumi. 
Iedzīvotāji ierosina nodrošināt bankomāta un zāles pļauša-
nas pakalpojumus Sedā.

Par neatliekamiem darbiem iedzīvotāji uzskata siltuma
tarifu analīzi Sedas pilsētā, veco divstāvu māju apkures 
sakārtošanu, Plostnieku pilsētas kopējās vizuālās apzaļu-
mošanas koncepcijas izveidošanu, bērnudārza un mūzikas 
skolas telpu remontu.

Lielākajai daļai iedzīvotāju informācija par pašvaldības 
darbu ir pietiekama, tomēr ir respondenti, kas uzskata, ka 
informācijas trūkst. Visvairāk interesē kultūras, mākslas 
un sporta joma, otrajā vietā ierindojas pašvaldības darbs 
kopumā, bet trešajā – izglītība.

Anketu aizpildītāji atzīst, ka visvairāk informāciju iegūst 
no pašvaldības interneta mājaslapas un “Mūsu Novada 
Vēstīm”, lasa arī reģionālo laikrakstu “Ziemeļlatvija”. 

Vērtējot pašvaldības informatīvo izdevumu “Mūsu 
Novada Vēstis” domas dalās – lielākā daļa sniegto infor-
māciju vērtē kā labu, bet  ir respondenti, kas uzskata, ka tā 
ir slikta.

Runājot par kultūras pasākumu piedāvājumu novadā, 
iedzīvotājiem visvairāk interesē profesionālo komponistu 
un mākslinieku koncerti, dažādu līmeņu teātru izrādes, 
pašmāju kolektīvu sniegums, kino, pasākumi bērniem, 
izglītojošie pasākumi tautas interešu centrā.

Priekšlikumi kultūras un sporta pasākumu dažādoša-
nai – turpināt sadarbību ar profesionāliem komponistiem, 
izvērtēt pasākumu kvalitāti, dažādot sporta aktivitātes, 
vairāk sporta veidus vasarai, iekārtot velo laukumu jau-
niešiem.

Priekšlikumi dabas aizsardzībā un vides jomā – sakār-
tot un attīrīt no kritušajiem kokiem dabas takas, vairāk 
atkritumu tvertnes, izglītojošus pasākumus bērniem.

Priekšlikumi uzņēmējdarbības veicināšanai novadā – 
atbalstīt mājražotājus, piedāvājot telpas tirdzniecībai, tiešās

pirkšanas kustība, dzirnavu ēku atdzīvināšana ar ražotnēm, 
izstrādāt atbalsta programmu vietējās uzņēmējdarbības uz-
sākšanai.

Tūrisma attīstības veicināšanai iedzīvotāji iesaka vairāk 
meklēt iespējas sadarbībai Latvijas mērogā, labs piemērs 
bija iesaistīšanās Tūrisma Rallija organizēšanā. Ieguldīt 
līdzekļus kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai novadā, 
iekārtot drošas atpūtas vietas tūristiem ar sakārtotu infra-
struktūru – riteņbraucējiem un autotūristiem. 

Sabiedrībā pazīstamās personās, ar kurām iedzīvo-
tājiem asociējas Strenču novads ir: Arturs Maskats, Inga 
Šļubovska, Jānis Ziemeļnieks, taču anketās izskanējusi 
atziņa, ka novadam nav jāasociējas ar kādu konkrētu per-
sonu, bet gan ar darbiem un labiem pasākumiem.

Iedzīvotāji uzskata, ka Strenču novada atpazīstamību 
Latvijas un starptautiskā mērogā varētu veicināt plostnie-
cības amata popularizēšana, Gauja, kultūrvēsturiskie objekti, 
Sedas pilsēta, padomju laika ekspozīcija, purva bānītis, 
slimnīcas teritorija, muzejs. Iedzīvotāji atzīst, ka priecē 
TIC aktivitātes, popularizējot Strenču novadu starptautiskā 
mērogā, starptautiskās izstādēs vajadzētu piedalīties arī 
mūsu uzņēmējiem.

Saviem viesiem iedzīvotāji labprāt rāda slimnīcas 
kompleksu un muzeju, estrādi, baznīcu, Gaujas tiltu, 
Plostnieka skulptūru un aicina piedalīties Plostnieku un 
Novada svētkos. Ciemiņiem labprāt parādītu arī Sedu kā 
savdabīgu padomju laika pieminekli, Sedas purva takas 
un putnu vērošanas torni, Jērcēnmuižu un tur notiekošos 
pasākumus, Kaņepju ozolu un Lielo Jērcēnu akmeni, 
Jaunklidža saieta namu.

Strenču novada suvenīru iedzīvotāji iesaka veidot sais-
tībā ar plostniecību – piemēram, vēstījums pudelē (it kā 
vēstījums no Gaujas). Iesaka arī vienkāršus un praktiski 
lietojamus suvenīrus – dvielīši, iepirkumu somas, atstarotāji, 
zīmuļi, pildspalvas u.c. ar Strenču novada simboliku. 
Izskanējis ieteikums veidot suvenīrus arī citām novada 
vietām, ko mēs rādām tūristiem, – slimnīcas ūdenstornis, 
Jērcēnmuiža, Kaņepju ozols, tās varētu būt pastkartes, 
krūzītes u.c.  

Respondenti iesaka Strenču novada domes darbiniekiem 
apmeklētāju apkalpošanā uzlabot apkalpošanas līmeni un 
darbinieku kompetenci.

Aktīvākie anketu aizpildītāji bijuši Strenčos un Jērcēnu 
pagastā, arī Sedas pilsētā, mazāka aktivitāte Plāņu pagastā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri izteica savu viedokli, 
ņemsim to vērā turpmākajā darbā!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA PAR “MINKĀNA” DARBU VASARĀ
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” darbs vasaras mēnešos ir plānots sekojoši: jūnijā, 

jūlijā un augustā darbojas dežūrgrupas Strenčos un Sedā. No 25.jūnija līdz 31.jūlijam iestāde Strenčos ir slēgta, 
no 1.augusta līdz 31.augustam iestāde Sedā ir slēgta.

Laikā, kad kāda no struktūrvienībām ir slēgta, bērniem ir iespēja nepieciešamības gadījumā apmeklēt citu iestādes 
struktūrvienību (par to iepriekš brīdinot). Vasaras mēnešos PII drīkst apmeklēt tie bērni, kuriem ir nokārtotas visas 
finansu saistības par iepriekšējo periodu. Apmeklējumam jābūt vismaz 50% no mēneša darba dienu skaita.

Atsākot bērnudārza apmeklējumu pēc vasaras brīvlaika, jūsu bērnam obligāta izziņa no ģimenes ārsta, kurā ir ziņas 
par veselības stāvokli, ķermeņa svaru, augumu, galvas matainās daļas stāvokli (nav pedikulozes), nav bijis kontakts ar 
infekcijas slimībām. 

Strenču novada PII “Minkāns” vadītāja Sandra Āķere

No 3. līdz 5. jūnijam Vidzemes plānošanas re-
ģiona (VPR) projektu speciālists Kristaps Ročāns un 
Strenču novada pašvaldības Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Iveta Ence un starptautisko projektu 
koordinatore Ilona Pinzule devās uz Liverpūli Lie-
lbritānijā, lai piedalītos projekta “Daudzlīmeņu pār-
valde un sociālā iekļaušana” partnerības sanāksmē. 
Sanāksmes mērķis bija pieredzes pārņemšana no 
Liverpūles pilsētas reģiona par sociāli iekļaujošas 
ekonomiskās attīstības īstenošanu, attīstot sociālo uz-
ņēmējdarbību ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) finansējuma palīdzību. Vizītes noslēgumā 
tika izstrādāts rīcības plāns labās prakses pārņemšanai 
Vidzemes plānošanas reģionā un Strenču novada 
pašvaldībā.

Brauciena laikā VPR un Strenču pārstāvji tika 
iepazīstināti ar Liverpūles sociālo uzņēmumu darbību,
kā arī diskusiju rezultātā tika izstrādāts rīcības plāns 
un būtiskākās aktivitātes prakses ieviešanai, kuru 
plānots sākt ieviest šī gada rudenī. Šobrīd notiek 
iespējamo partnerību un projektu ideju apzināšana.

Lielbritānijā ir ļoti attīstīta sociālā uzņēmējdarbība, 
tai tiek piešķirtas dažādas priekšrocības un atvieglo-
jumi, kā arī tai ir ar normatīvajiem aktiem noteikts 
tiesiskais regulējums, kas Latvijā iztrūkst. Liverpūlē 
ļoti mērķtiecīgi tiek atbalstīti šāda tipa uzņēmumi, 
nodrošinot tiem pilnu inkubācija ķēdi, sākot ar mērķu 
grupu ieinteresēšanu un uzrunāšanu, beidzot ar finan-
sējuma piešķiršanu. Ir pat atsevišķi inkubatori, kas 
veltīti tieši sociālo uzņēmēju atbalstam. Tāpat part-
nervalstī ir ļoti plašas un ciešas ir privātās un pub-
liskās partnerības, kas tendētas uz dažādu publisko 
pakalpojumu, tai skaitā arī sociālās iekļaušanas, 
attīstību. Šīs partnerības tiek atbalstītas no valsts un 
pašvaldību puses, kā arī var saņemt ERAF finanšu 
līdzekļus.

Lai uzsāktu līdzīgas pieredzes attīstīšanu Vidzemē, 
sākotnēji nepieciešams uzrunāt un iesaistīt atbildīgās 
iestādes par sociālās uzņēmējdarbības legāla statusa 
izveidi Latvijā. Tādēļ drīzumā plānots organizēt 
diskusijas ar Labklājības, Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības, Finanšu, Ekonomikas ministriju, 
dažādu pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem par 
sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā.

Ideja attīstījusies no projekta “Daudzlīmeņu pār-
valdes veicināšanas izpēte Eiropa 2020 stratēģijas 
atbalstam” pirmās daudzpusējās projekta partneru 
sanāksmes Stokholmā (Zviedrija) aprīļa sākumā. Pro-
jekts ir viens no Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanas 
instrumentiem, koncentrējoties uz divām, ar stratē-
ģiju saistītām prioritātēm – energoefektivitātes veici-
nāšanu un sociālo iekļaušanu. Katrā no tēmām izvēlēti
veiksmīgākie labās prakses piemēri, kuri izvērtēti, lai 
vēlāk tos īstenotu arī projekta partneru pašvaldībās, 
tai skaitā Strenču novada pašvaldībā, kas pārņems 
Liverpūles labo praksi.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Vidzemes 
plānošanas reģiona projektu speciālists, mob. +371 
29753011 e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

www.vidzeme.lv

VIDZEMĒ 
PLĀNO PĀRŅEMT 

LIVERPŪLES 
PIEREDZI SOCIĀLĀS 
IEKĻAUŠANĀS JOMĀ
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Domes sēdē 21. maijā pavisam izskatīti 35 jautājumi. 
Svarīgākie domes sēdes lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada pārskatu: 
Bilances aktīvu kopsumma EUR 13283825/LVL 9335925; 
Pārskata gada rezultāts EUR 3577961/LVL 2514605; 

t.sk. pamatbudžeta izpilde EUR 3539821/LVL 2487800;
speciālā budžeta izpilde EUR 37874/LVL 26618;
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde 

EUR 266/LVL 187
2. Apstiprināja projekta “Vides sakārtošana Strenču vēs-
turiskajā tirgus laukumā”

kopējās izmaksas EUR 27 663,17, tai skaitā:
attiecināmās izmaksas EUR 21 343,08, no tā:
-  publiskais finansējums (atbalsta intensitāte 85%) 
   EUR 18 141,62;
-  pašvaldības līdzfinansējums (15%) EUR 3 201,46;
neattiecināmās izmaksas EUR 6 320.09 t.sk. PVN 
EUR 4 482,05

3. Atbalstīja Sandras Eglītes fotoizstādes “Pusnakts saules
zeme Svālbara” atklāšanu 2014.gada 2.augustā Strenču no-
vada svētkos, piešķirot finanšu līdzekļus no ziedojumuun 
dāvinājumu budžeta.
4. Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 
2014.gada 1.jūliju Strenču pilsētā šādus ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifus (bez PVN):

◦ EUR 0,94  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja  
   rādītājiem);
◦ EUR 3,65 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
  mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs); 

Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 2014.
gada 1.jūliju Strenču pilsētā šādus kanalizācijas pakal-
pojumu tarifus (bez PVN):

◦  EUR 1,21 par 1 m3 , ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
◦  EUR 3,75  no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts 
   skaitītājs).

5. Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 
2014.gada 1.jūliju Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā šādus 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):

◦  EUR 0,81  par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja 
    rādītājiem);
◦  EUR 3,10 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
   mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām ar 2014.
gada 1.jūliju Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā šādus 
kanalizācijas pakalpojumu tarifus (bez PVN):

◦  EUR 1,36 par 1 m3,  ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
◦  EUR 4.22 no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts 
    skaitītājs).

6. Nolēma:
1. Izbūvēt ūdensvada atzaru Rīgas ielā, Strenčos, pie Strenču
pilsētas centra parka.
2. Izbūvēt ūdensvada atzaru Rīgas ielā, Strenčos, krustojumā 
ar Smilšu ielu.
3. Izbūvēt siltumtrases šķērsojuma posmu Rīgas ielas un 
Beverīnas ielas krustojumā, Strenčos.
4. Izbūvēt siltumtrases šķērsojuma posmu Jāņa Ziemeļnieka
ielā pie krustojuma ar Rīgas ielu Strenčos.
Finanšu līdzekļus EUR 9699,17 piešķirt no budžetā pa-
redzētiem līdzekļiem saimnieciskai darbībai.
7. Apstiprināja Agnesi Valdēnu par Sociālā dienesta 
vadītāju ar 2014.gada 25.jūniju.
8. Nolēma iesaistīties NVA aktīvā nodarbinātības pasā-
kumā, piešķirot līdzfinansējumu EUR 4000,00 apmērā no 
pamatbudžeta līdzekļiem skolēnu nodarbinātības pasāku-
mam vasaras brīvlaikā.
9. Izskatīja jautājumus par dzīvojamās platības piešķir-
šanu un maiņu, par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, 
par īpašumu nosaukumu maiņu, par zemes nomas līgumu 
slēgšanu u.c.

Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pār-
valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem 2015.gadā, skolu kori, deju kolektīvi 
un orķestri aktīvi apgūst svētku repertuāru un šajā 
mācību gadā piedalījās novadu skatēs. 

Martā noslēdzās par tradīciju kļuvušās skolu 
orķestru skates. Strenču novada vidusskolas un Mūzikas 
skolas orķestris sava skolotāja Jāņa Jansona vadībā 
prasmes žūrijas vērtējumam sniedza Vidzemes novadu 
skatē Smiltenē š.g. 14.martā. Konkursā, iegūstot 35.67 
punktus, tika iegūts II pakāpes diploms. Mūsu pūtēju 
orķestris saņēmis Valsts izglītības un satura centra 
Pateicību par piedalīšanos Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru koncertā š.g. 4.maijā Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa.

Strenču novada vidusskolas 2.-10.klašu koris 
skolotājas Ineses Niklavičas vadībā skates I kārtā 
piedalījās š.g. 2.aprīlī Valkā. Kora sniegums tika 
novērtēts ar augstāko kvalitātes diplomu. 

Konkursa II kārta Vidzemes reģionā norisinājās 
š.g.25.aprīlī Cēsīs. Konkursā B grupā piedalījās 18 
skolu kori, starp kuriem mūsu koris, iegūstot 44.16 
punktus, ieguva augstākās I pakāpes diplomu un tika 
novērtēts kā 4.labākais koris Vidzemē.

Deju kolektīvu skates mūsu kolektīviem šogad 
noritēja aprīļa vidū Valkā. Tāpat kā koriem un 
orķestrim, šis bija pirmais nopietnais posms garajā 
gatavošanās procesā Deju svētkiem nākamā gadā 
vasarā. Žūrijas komisijas “acs”, kuras vadītājs bija 
“pats” Agris Daņiļevičs, bija ļoti vērīga un šoreiz ar 
augstiem novērtējumiem “nebārstījās”.

Skates visaugstāko novērtējumu un kā vienīgie I 
pakāpes diplomu ieguva Strenču novada vidusskolas 
10.-11.klašu deju kolektīvs. II pakāpes diplomi un 
žūrijas augsts novērtējums kolektīvu potenciālam 
Strenču novada vidusskolas 5.-8.klašu deju kolektī-
vam un Strenču kultūras centra mazajiem dejotājiem. 
Visu kolektīvu vadītāja Ineta Lezdiņa.

Š.g. 30.aprīlī Latvijas skolu dziedošie zēni pulcē-
jās 5.zēnu koru saietā “ZAĻĀ BUMBA”, kurš jau 
tradicionāli notika Talsos. Konkursu satraukums šo-
gad puišiem gāja secen. Neskatoties uz to, tiek ieguldīts 
liels darbs, lai apgūtu Dziesmu svētku repertuāru. 
Koncertā “Ripo. Rāpo. Repo. Rūpo”, kopā pulcējās 
40 zēnu kori ar 1300 dziedātājiem. Šoreiz tas ir 
rekordliels mazo dziedātāju skaits. Tomēr, zēnu koru 
vadītāji un komponisti atzīst, ka dziedāt gribētāju skaits
arvien sarūk. Tāpēc centieni saglabāt koru sadzie-
dāšanās tradīcijas ir jāturpina. Pasākuma foto un 
informācija vairāk: http://talsi.lv/aktualitates/latvijas_
zenu_kori_zalo_bumbu_piedziedajusi

Kā ik gadu Strenču novada vidusskolas un Strenču 
Mūzikas skolas vokālie ansambļi piedalījās vokālās 
mūzikas konkursā “Balsis”. Gan 4.klases meiteņu vo-
kālais ansamblis, gan 7.-8.klašu ansamblis konkursa 
2.posmā Valkā ieguva augstākos žūrijas vērtējumus 
un I pakāpes diplomus. Ansambļu vokālā pedagoģe 
Inese Niklaviča.

Konkursā piedalījās arī Sedas filiāles 4.klases 
meiteņu vokālais ansamblis un viņu skolotāja Jeļena 
Tēraudkalne. Ansambļa sniegums tika novērtēts ar II 
pakāpes diplomu.

Visi muzikālie un deju kolektīvi savus tuvākos un 
mīļākos cilvēkus priecēja Ģimenes dienas koncertā 
Strenčos 10.maijā. 

Informē: Dace Gaigala
Strenču novada vidusskolas direktore

CEĻĀ UZ 
DZIESMU UN DEJU 

SVĒTKIEM…

DERĪGĀK VAIROT ZINĀŠANAS NEKĀ ZELTU
It kā pavisam nemanāmi ir pagājis kārtējais mācību 

gads, tomēr bagāts ar notikumiem, sasniegumiem, emocijām,
pārdzīvojumiem, gandarījumu, neveiksmēm. Laiks vērtēt, 
kāds bijis šis 2013./2014. mācību gads. 

Viens no mūsu darba rādītājiem ir arī skolēnu sasnie-
gumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Kādā sakāmvārdā 
ir teikts: “Derīgāk vairot zināšanas nekā zeltu.” Tikpat 
būtiski pielietot savas zināšanas praksē, pieņemot izaici-
nājumus, veicot radošos darbus, mērojoties spēkiem ar 
saviem vienaudžiem.

Šogad no Strenču vidusskolas skolēniem 30 piedalīju-
šies mācību priekšmetu olimpiādēs. Paldies viņiem, viņu 
skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu, atbalstu, jo 
labi sasniegumi ir kopdarba rezultāts!

Pēdējās mācību gada dienas mums atnesa milzīgu 
prieku un lepnumu par 5.klases skolēna Marta Bičevska
izcilo sniegumu valsts atklātajā matemātikas olimpiādē, 
kurā Marts ieguvis 1. vietu. Rezultāts 49 punkti no 50, kā 
sacīt, runā pats par sevi. Nebijis sasniegums skolas vēsturē 
matemātikā! Īpašs paldies Marta matemātikas skolotājām 
Marikai Kalvei, Lijai Beišai un Guntai Jansonei, kā arī 
vecākiem. Jāpiebilst, ka Marts ieguva arī 1.vietu Strenču 
un Valkas novadu matemātikas olimpiādē.

Matemātikā labi sasniegumi (2.vieta Vidzemes reģiona 
un 3.vieta starpnovadu olimpiādē) arī 3. klases skolēnam 
Robertam Riņķim (skolotāja Gunta Jansone).

Īpaši jāuzsver 11. klases skolnieka Matīsa Ziemuļa
panākumi, jo laikam maz ir tādu skolēnu, kuri ar labām 
sekmēm varētu piedalīties gandrīz vai katra mācību 
priekšmeta olimpiādē. Šajā mācību gadā tās bija 6. Liels 
panākums Matīsam un viņa skolotājai Ingrīdai Strazdiņai 
bija piedalīšanās valsts bioloģijas olimpiādē, kur Matīss 
tika uzaicināts pēc 2. vietas iegūšanas novadu oilmpiādē. 
Tāpat atzīstams rezultāts – atzinība – arī matemātikas 
olimpiādē (skolotāja Gaļina Ozola), kā arī piedalīšanās 
ģeogrāfijas, ekonomikas, fizikas olimpiādēs.

Šogad 3 mācību olimpiādēs piedalījies arī 11. klases 
skolēns Armīns Zīvers. Arī viņam labi sasniegumi – 3. 
vieta novadu latviešu valodas (skolotāja Laila Pāvuliņa) 
un atzinība novadu ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Inga 
Krastiņa), kā arī piedalīšanās starpnovadu angļu valodas 
olimpiādē.

Jau izskanējis pēdējais zvans uz mācību stundu arī šī 
gada vidusskolas absolventiem. Prieks, ka arī viņiem labi 
rezultāti! Edgars Daina arī pārbaudījis savas zināšanas 
un prasmes trīs mācību priekšmetos – ekonomikā, angļu 
valodā, fizikā. Ekonomikā Edgaram 2.vieta novadu olim-
piādē (skolotāja Dace Gaigala).

Nauris Francuzēvičs ieguva atzinību krievu valodas 
olimpiādē (skolotāja Kristīna Allika), kā arī demonstrēja 
savu erudīciju un zināšanas ģeogrāfijā.

Labi sasniegumi latviešu valodā ir skolotājas Lāsmas 
Vāveres audzēkņiem. Arī šis gads nebija izņēmums –
8.klases skolniecei Lindai Vēverei 1. vieta, 5. klases 
skolniecei Melānijai Millerei 2.vieta, 6.klases skolniecei 
Diānai Ivanovai 3.vieta novadu olimpiādēs. Tā turēt!

Mūsu skolēni veiksmīgi demonstrē ne tikai stabilas 
zināšanas, bet arī rāda savu radošo potenciālu. 3.klases 
skolēns Druvis Bičevskis ieguva 3. vietu vizuālās mākslas
olimpiādē (skolotāja Solvita Tēberga), bet 7.klases skol-
niece Amanda Grundmane mājturības olimpiādē saņēma 
atzinību (skolotāja Sanita Ļeļeva).

Varam droši teikt, ka šogad esam labi strādājuši. 
Cerēsim uz labu tradīciju turpinājumu arī nākamgad!

Laila Pāvuliņa
Strenču novada vidusskolas direktores vietniece

Domes pateicību saņem valsts atklātās matemātikas 
olimpiādes 1. vietas ieguvējs Druvis Bičevskis

Strenču novada vidusskolas 10.-11. klašu deju 
kolektīvs un vadītāja Ineta Lezdiņa
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“KURŠ CITS MUMS, JA NE MĒS PAŠI...”
par aptaujas rezultātiem

Marta mēnesī ikvienam novada iedzīvotājam tika dota 
iespēja izteikties, novērtējot Strenču novada pašvaldības 
darbu. To varēja izdarīt aizpildot anketu interneta tiešsaistē, 
anketa bija atrodama arī novada mājas lapā un novada 
bibliotēkās. Paldies visiem tiem, kuri aizpildīja anketas, 
izsakot savu vērtējumu un viedokli!

Ir apkopoti anketu rezultāti, tajās izteikts gan vērtē-
jums, gan darba analīze, gan daudz labu ierosinājumu. Tos 
noteikti ņemsim vērā turpmākajā darbībā.

Par veiksmīgāko 2013. gada Strenču novada domes 
darbu iedzīvotāji atzinuši tranzītielas rekonstrukcijas uz-
sākšanu. Atzinīgi novērtēts viss, kas vērsts uz attīstību un 
vides sakopšanu – LED ielu apgaismojuma uzstādīšana 
novadā, bibliotēkas telpu sakārtošana, ūdensvada un kana-
lizācijas projekti un drosme veikt vērienīgus projektus. 
Iedzīvotāji atzinīgi novērtē arī domes priekšsēdētāja un 
domes darbu.

Kā nepieciešamākos darbus, kas veicami šajā gadā, 
respondenti nosauc tranzītielas un pilsētas centra remonta 
pabeigšanu, arī pārējo ceļu remontu. Iedzīvotāji uzskata, 
ka nepieciešams veikt bērnudārza telpu remontu un lab-
iekārtošanu un mūzikas skolas kabinetu remontu. Anketās 
minēta arī bērnu rotaļlaukuma izveide Strenčos un citi 
darbi.

Vērtējot 2013. gadā veiktos projektus, pirmajā vietā 
ierindojas jau minētais tranzītielas projekts, daudz neat-
paliek arī Jērcēnmuižas izgaismošana un vēsturiskie tērpi, 
tautas interešu nama telpu izveide Strenčos, sporta laukuma 
izveidošana Jērcēnos un pašvaldības finansiālais atbalsts 
iedzīvotāju iniciētajiem projektiem.

Runājot par pakalpojumu kvalitāti Strenču novadā 
absolūts līderis ir atkritumu savākšanas pakalpojums, 
vienāds vērtējums ir vispārējai un interešu izglītībai, labi 
novērtēti arī centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieejamība, sabiedriskais transports un sporta pasākumi. 
Iedzīvotāji ierosina nodrošināt bankomāta un zāles pļauša-
nas pakalpojumus Sedā.

Par neatliekamiem darbiem iedzīvotāji uzskata siltuma
tarifu analīzi Sedas pilsētā, veco divstāvu māju apkures 
sakārtošanu, Plostnieku pilsētas kopējās vizuālās apzaļu-
mošanas koncepcijas izveidošanu, bērnudārza un mūzikas 
skolas telpu remontu.

Lielākajai daļai iedzīvotāju informācija par pašvaldības 
darbu ir pietiekama, tomēr ir respondenti, kas uzskata, ka 
informācijas trūkst. Visvairāk interesē kultūras, mākslas 
un sporta joma, otrajā vietā ierindojas pašvaldības darbs 
kopumā, bet trešajā – izglītība.

Anketu aizpildītāji atzīst, ka visvairāk informāciju iegūst 
no pašvaldības interneta mājaslapas un “Mūsu Novada 
Vēstīm”, lasa arī reģionālo laikrakstu “Ziemeļlatvija”. 

Vērtējot pašvaldības informatīvo izdevumu “Mūsu 
Novada Vēstis” domas dalās – lielākā daļa sniegto infor-
māciju vērtē kā labu, bet  ir respondenti, kas uzskata, ka tā 
ir slikta.

Runājot par kultūras pasākumu piedāvājumu novadā, 
iedzīvotājiem visvairāk interesē profesionālo komponistu 
un mākslinieku koncerti, dažādu līmeņu teātru izrādes, 
pašmāju kolektīvu sniegums, kino, pasākumi bērniem, 
izglītojošie pasākumi tautas interešu centrā.

Priekšlikumi kultūras un sporta pasākumu dažādoša-
nai – turpināt sadarbību ar profesionāliem komponistiem, 
izvērtēt pasākumu kvalitāti, dažādot sporta aktivitātes, 
vairāk sporta veidus vasarai, iekārtot velo laukumu jau-
niešiem.

Priekšlikumi dabas aizsardzībā un vides jomā – sakār-
tot un attīrīt no kritušajiem kokiem dabas takas, vairāk 
atkritumu tvertnes, izglītojošus pasākumus bērniem.

Priekšlikumi uzņēmējdarbības veicināšanai novadā – 
atbalstīt mājražotājus, piedāvājot telpas tirdzniecībai, tiešās

pirkšanas kustība, dzirnavu ēku atdzīvināšana ar ražotnēm, 
izstrādāt atbalsta programmu vietējās uzņēmējdarbības uz-
sākšanai.

Tūrisma attīstības veicināšanai iedzīvotāji iesaka vairāk 
meklēt iespējas sadarbībai Latvijas mērogā, labs piemērs 
bija iesaistīšanās Tūrisma Rallija organizēšanā. Ieguldīt 
līdzekļus kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai novadā, 
iekārtot drošas atpūtas vietas tūristiem ar sakārtotu infra-
struktūru – riteņbraucējiem un autotūristiem. 

Sabiedrībā pazīstamās personās, ar kurām iedzīvo-
tājiem asociējas Strenču novads ir: Arturs Maskats, Inga 
Šļubovska, Jānis Ziemeļnieks, taču anketās izskanējusi 
atziņa, ka novadam nav jāasociējas ar kādu konkrētu per-
sonu, bet gan ar darbiem un labiem pasākumiem.

Iedzīvotāji uzskata, ka Strenču novada atpazīstamību 
Latvijas un starptautiskā mērogā varētu veicināt plostnie-
cības amata popularizēšana, Gauja, kultūrvēsturiskie objekti, 
Sedas pilsēta, padomju laika ekspozīcija, purva bānītis, 
slimnīcas teritorija, muzejs. Iedzīvotāji atzīst, ka priecē 
TIC aktivitātes, popularizējot Strenču novadu starptautiskā 
mērogā, starptautiskās izstādēs vajadzētu piedalīties arī 
mūsu uzņēmējiem.

Saviem viesiem iedzīvotāji labprāt rāda slimnīcas 
kompleksu un muzeju, estrādi, baznīcu, Gaujas tiltu, 
Plostnieka skulptūru un aicina piedalīties Plostnieku un 
Novada svētkos. Ciemiņiem labprāt parādītu arī Sedu kā 
savdabīgu padomju laika pieminekli, Sedas purva takas 
un putnu vērošanas torni, Jērcēnmuižu un tur notiekošos 
pasākumus, Kaņepju ozolu un Lielo Jērcēnu akmeni, 
Jaunklidža saieta namu.

Strenču novada suvenīru iedzīvotāji iesaka veidot sais-
tībā ar plostniecību – piemēram, vēstījums pudelē (it kā 
vēstījums no Gaujas). Iesaka arī vienkāršus un praktiski 
lietojamus suvenīrus – dvielīši, iepirkumu somas, atstarotāji, 
zīmuļi, pildspalvas u.c. ar Strenču novada simboliku. 
Izskanējis ieteikums veidot suvenīrus arī citām novada 
vietām, ko mēs rādām tūristiem, – slimnīcas ūdenstornis, 
Jērcēnmuiža, Kaņepju ozols, tās varētu būt pastkartes, 
krūzītes u.c.  

Respondenti iesaka Strenču novada domes darbiniekiem 
apmeklētāju apkalpošanā uzlabot apkalpošanas līmeni un 
darbinieku kompetenci.

Aktīvākie anketu aizpildītāji bijuši Strenčos un Jērcēnu 
pagastā, arī Sedas pilsētā, mazāka aktivitāte Plāņu pagastā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri izteica savu viedokli, 
ņemsim to vērā turpmākajā darbā!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA PAR “MINKĀNA” DARBU VASARĀ
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” darbs vasaras mēnešos ir plānots sekojoši: jūnijā, 

jūlijā un augustā darbojas dežūrgrupas Strenčos un Sedā. No 25.jūnija līdz 31.jūlijam iestāde Strenčos ir slēgta, 
no 1.augusta līdz 31.augustam iestāde Sedā ir slēgta.

Laikā, kad kāda no struktūrvienībām ir slēgta, bērniem ir iespēja nepieciešamības gadījumā apmeklēt citu iestādes 
struktūrvienību (par to iepriekš brīdinot). Vasaras mēnešos PII drīkst apmeklēt tie bērni, kuriem ir nokārtotas visas 
finansu saistības par iepriekšējo periodu. Apmeklējumam jābūt vismaz 50% no mēneša darba dienu skaita.

Atsākot bērnudārza apmeklējumu pēc vasaras brīvlaika, jūsu bērnam obligāta izziņa no ģimenes ārsta, kurā ir ziņas 
par veselības stāvokli, ķermeņa svaru, augumu, galvas matainās daļas stāvokli (nav pedikulozes), nav bijis kontakts ar 
infekcijas slimībām. 

Strenču novada PII “Minkāns” vadītāja Sandra Āķere

No 3. līdz 5. jūnijam Vidzemes plānošanas re-
ģiona (VPR) projektu speciālists Kristaps Ročāns un 
Strenču novada pašvaldības Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Iveta Ence un starptautisko projektu 
koordinatore Ilona Pinzule devās uz Liverpūli Lie-
lbritānijā, lai piedalītos projekta “Daudzlīmeņu pār-
valde un sociālā iekļaušana” partnerības sanāksmē. 
Sanāksmes mērķis bija pieredzes pārņemšana no 
Liverpūles pilsētas reģiona par sociāli iekļaujošas 
ekonomiskās attīstības īstenošanu, attīstot sociālo uz-
ņēmējdarbību ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) finansējuma palīdzību. Vizītes noslēgumā 
tika izstrādāts rīcības plāns labās prakses pārņemšanai 
Vidzemes plānošanas reģionā un Strenču novada 
pašvaldībā.

Brauciena laikā VPR un Strenču pārstāvji tika 
iepazīstināti ar Liverpūles sociālo uzņēmumu darbību,
kā arī diskusiju rezultātā tika izstrādāts rīcības plāns 
un būtiskākās aktivitātes prakses ieviešanai, kuru 
plānots sākt ieviest šī gada rudenī. Šobrīd notiek 
iespējamo partnerību un projektu ideju apzināšana.

Lielbritānijā ir ļoti attīstīta sociālā uzņēmējdarbība, 
tai tiek piešķirtas dažādas priekšrocības un atvieglo-
jumi, kā arī tai ir ar normatīvajiem aktiem noteikts 
tiesiskais regulējums, kas Latvijā iztrūkst. Liverpūlē 
ļoti mērķtiecīgi tiek atbalstīti šāda tipa uzņēmumi, 
nodrošinot tiem pilnu inkubācija ķēdi, sākot ar mērķu 
grupu ieinteresēšanu un uzrunāšanu, beidzot ar finan-
sējuma piešķiršanu. Ir pat atsevišķi inkubatori, kas 
veltīti tieši sociālo uzņēmēju atbalstam. Tāpat part-
nervalstī ir ļoti plašas un ciešas ir privātās un pub-
liskās partnerības, kas tendētas uz dažādu publisko 
pakalpojumu, tai skaitā arī sociālās iekļaušanas, 
attīstību. Šīs partnerības tiek atbalstītas no valsts un 
pašvaldību puses, kā arī var saņemt ERAF finanšu 
līdzekļus.

Lai uzsāktu līdzīgas pieredzes attīstīšanu Vidzemē, 
sākotnēji nepieciešams uzrunāt un iesaistīt atbildīgās 
iestādes par sociālās uzņēmējdarbības legāla statusa 
izveidi Latvijā. Tādēļ drīzumā plānots organizēt 
diskusijas ar Labklājības, Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības, Finanšu, Ekonomikas ministriju, 
dažādu pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem par 
sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā.

Ideja attīstījusies no projekta “Daudzlīmeņu pār-
valdes veicināšanas izpēte Eiropa 2020 stratēģijas 
atbalstam” pirmās daudzpusējās projekta partneru 
sanāksmes Stokholmā (Zviedrija) aprīļa sākumā. Pro-
jekts ir viens no Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanas 
instrumentiem, koncentrējoties uz divām, ar stratē-
ģiju saistītām prioritātēm – energoefektivitātes veici-
nāšanu un sociālo iekļaušanu. Katrā no tēmām izvēlēti
veiksmīgākie labās prakses piemēri, kuri izvērtēti, lai 
vēlāk tos īstenotu arī projekta partneru pašvaldībās, 
tai skaitā Strenču novada pašvaldībā, kas pārņems 
Liverpūles labo praksi.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Vidzemes 
plānošanas reģiona projektu speciālists, mob. +371 
29753011 e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

www.vidzeme.lv

VIDZEMĒ 
PLĀNO PĀRŅEMT 

LIVERPŪLES 
PIEREDZI SOCIĀLĀS 
IEKĻAUŠANĀS JOMĀ



STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS4  •  Mūsu novada v�stis

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

Pavlova Anastasija  11.11.1928. – 09.05.2014.
Cimbaļuks Grigorijs  02.02.1941. – 12.05.2014.
Sviķe Velta  20.05.1928. – 12.05.2014.
Kručinska Sofija  06.10.1934. – 16.05.2014.
Rozītis Adolfs  07.12.1937. – 20.05.2014.
Spiridonova Jeļena  25.06.1926. – 07.06.2014.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

Strenču novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti mūžībā aizgājušie 
no 09.05.2014. – 10.06.2014.

Arī šovasar Strenču novadā tiks organizēts konkurss 
par sakoptāko mājvietu. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, 
piesakot konkursam skaistākās un sakoptākās Strenču no-
vada mājvietas. To var izdarīt līdz 15. jūlijam, iesniedzot 
rakstisku pieteikumu Strenču novada domē, Valkas ielā 16, 
pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās vai nosūtot uz 
e-pastu: dome@strencunovads.lv. Pieteikuma anketu var 
atrast arī Strenču novada mājaslapā www.strencunovads.lv  
vai izgriezt no avīzītes. Konkursam var pieteikt Strenču 
novada administratīvajā teritorijā esošas mājvietas šādās 
nominācijās – lauku sētas – viensētas, kas atrodas ārpus 

apdzīvotām vietām; individuālās ģimenes mājas – pilsētās 
un ciemos; uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas un iestādes; 
īpašas iniciatīvas vides estētiskajā veidošanā.  

Mājvietas dalībai konkursā var ieteikt un izvirzīt pār-
valžu vadītāji, jebkura fiziska vai juridiska persona. Par 
konkursa noteikumiem, mērķiem un uzdevumiem, dalības 
noteikumiem, vērtēšanas kritērijiem un kārtību vairāk lasiet 
konkursa nolikumā. Konkursam pieteiktās mājvietas vērtēs 
Strenču novada domes izvirzīta komisija no 16. jūlija līdz 
26. jūlijam. Konkursa laureātus sveiksim Strenču novada 
svētkos 2. augustā.

KONKURSS “SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2014”

20. jūnijā plkst. 20:00 
Plāņu tautas namā notiks 

JĀŅU IELĪGOŠANAS BALLE
Spēlēs Sandra Siliņa un Andris Roga

Ieeja 2 EUR

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM

Kasiere – lietvede Gunita Kainaize atvaļinājumā no 
7. jūlija līdz 8. augustam. 

Norēķinus un iemaksas būs iespējams veikt: 
•  Plāņos – 14. un 21. jūlijā
•  Jērcēnos – 16. jūlijā
•  Jaunklidzī – 17. jūlijā

20. jūnijā plkst. 19:00
AICINĀM IELĪGOT 

VASARAS SAULGRIEŽUS 
JĒRCĒNMUIŽAS PARKĀ!

Kopā ar folkloras kopu “Mežābele” izzināsim 
vasaras saulgriežu tradīcijas, pīsim vainagus, 

rotāsim sētu, mācīsimies līgotnes, dančus 
un rotaļas. Saulrietā kursim lielo ugunskuru 

un vadīsim saulgriežu nakti ar līgotnēm, 
kopīgi sagaidot saullēktu.

Vasaras saulstāvji ir augstākais Saules
pacelšanās punkts zenītā, tie jāsvin īpaši 
krāšņi, jo kas gan to var zināt, vai Saulīte

atnāks atpakaļ, ja mīļi netiks lūgta, ja netiks 
uzgavilēts viņas spožumam, ja nebūs kas 
par to priecājas. Tāpēc ļaudis ir ievērojuši 
Sauli visos gadalaikos, lai saulīte ievērotu 

arī viņus. Saules godināšana nav pagānisms 
un tā jāgodina laikā no 21. līdz 23. jūnijam.

Mēs esam novirzījušies no saulstāvjiem, 
atzīstot Jāņu svinēšanu kā gada kārtējos svētkus, 

kas saistīti ar personu un personifikācijas 
godināšanu. Jānis ir darītājs un tāpēc 

personificēts simbols ļaužu rosībai lielajā 
pasaulē, bet svētki ir svinami Saulītei par godu.

Strenču novada domes 
konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā”
vērtēšanas komisijai

P I E T E I K U M S

Es,___________________________________________________________ vēlos pieteikt

(īpašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds)_____________________________________________

nekustamo īpašumu ____________________________________________________________      
(īpašuma nosaukums)

kas atrodas ________________ pagasta/pilsētas _____________________________________
                                                                                  (īpašuma adrese)

Strenču novada domes rīkotajam konkursam “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā”.

2014. gada ________________________
_________________________________

                                                                                                           (paraksts, paraksta atšifrējums)

Iesniedzējs (ja pieteikumu iesniedz cita persona) _______________________________
                                                                               (paraksts, paraksta atšifrējums)

No 5.jūnija līdz 25.jūlijam Jaunklidža 
bibliotēkā – saieta namā

ikviens interesents var iepazīties ar Lindas 
Lapiņas maizes etiķešu privātkolekciju, tās ir 

vairāk nekā 500 dažādas etiķetes.

Sakarā ar datorapmācības kursiem 
no 9. jūnija līdz 27. jūnijam no 14:00 – 17:00 

pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
interneta pieejas punkts būs SLĒGTS.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Gada vērienīgākais pasākums – 17. Gaujas plostnieku 
svētki nu jau ir vēsture, taču atmiņas par tiem saglabājušās 
fotogrāfijās, videomateriālos un mūsu atmiņās.

No sirds, patiesi teiktais un izdarītais vairo gaismu un 
mīlestību, bet meli, glaimi un viltus ir bez vērtības un jēgas. 
Mēs katrs dzīvojam tādā pasaulē, kādu paši veidojam – ar 
saviem vārdiem, darbiem un domām. 

Organizēt tik vērienīgu pasākumu mūsu mazajam 
novadam bija liels izaicinājums. Tikai organizatoriem vien 
zināms, cik reizēm smagi un, šķiet, neiespējami bija veikt 
uzdevumus. Nenoliedzami, bija jāuzklausa arī kritika un 
neapmierinātība. Ne vienmēr visu var paredzēt, gadās arī 
neveiksmes.

Citu atziņu vidū neviltoti priecē atziņa, ka ieguldīto 
darbu svētku organizēšanā novērtējuši cilvēki ārpus mūsu 
novada robežām. Turpmāk lasiet fragmentus no saņemtajām
elektroniskā pasta vēstulēm.

“Paldies par jaukajiem mirkļiem, iemūžinātiem uz visiem 
laikiem, un paldies par iespēju piedalīties Jums un mums 
tik svarīgajos un skaistajos svētkos.” Ar laba vēlējumiem, 
“Donu” Ilze.

“Gribēju teikt, ka pasākums bija labi izdevies, mums 
patika.” Ar garšu – Raimonds Zommers restorāna “Kaļķu 
vārti” šefpavārs un “Pavāru kluba” valdes loceklis. Viņš 
atzina, ka pirmo reizi ir Plostnieku svētkos un ļoti iespai-
dīga ir plostu piestāšana krastā. Pavāriem ļoti garšoja 
Madonas alus darītavas alus, ko viņi paņēma līdz uz Rīgu.

“Paldies! Mans pirmais šīsvasaras sauļojums uz sejas. 
Jauki cilvēki visapkārt! Valters Krauze.

“Joprojām priecājamies par iespēju spēlēt tādā vizuāli 
interesantā pasākumā! Priecājamies, jo esam bijuši daudzos,
dažādos pasākumos. Jūsu pasākumu nevar salīdzināt pat ar

lielajiem pasākumiem Brīvdabas muzejā. Jūsu pasākums
bija ļoti labi noorganizēts ar lielu dažādību. Prieks būt tādos 
svētkos,” Mikus Cavarts “Pērkonvīri”.

Latvijas Nacionālā teātra aktieri, ierodoties spēlēt 
izrādi, paspēja izbaudīt arī svētku norises un ļoti atzinīgi 
to novērtēja. Aktieris un režisors Jānis Kaijaks teica, ka 
aktieriem ļoti patika Strenčos, un tas ir liels pagodinājums, 
ka teātra izrāde ir  viena no svētku sastāvdaļām.

Smiltenes Valsts tehnkuma viesnīcu un restorānu pakal-
pojumu nodaļas vadītāja Inguna Avota, kas svētkos iejutās 
firsta Līvena madāmas tēlā, bija ļoti gandarīta, ka svētku 
apmeklētājiem garšoja madāmas kārumi. Viņa atzina, ka 
smiltenieši Strenčos guvuši ļoti pozitīvas emocijas.

Gaļas pārstrādes uzņēmums SIA “Matadors” iepriek-
šējos gados vienmēr bija atteikuši dalību svētkos, tomēr 
šogad ļāvās pierunāšanai, atbrauca uz svētkiem, degustācijai 
piedāvāja ceptās asinsdesas, kurām bija milzīga piekrišana, 
un tas iepriecināja gatavotājus.

Smiltenes uzņēmuma “Ozolu maize” izbraukuma tirdz-
niecības piedāvāto produktu klāstā bija arī brīnumgards 
saldējums. Saimniece Gaida Slucka atzina, ka tik daudz 
jauku “paldies” nekad nav nācies dzirdēt. Kā zināms, šis 
uzņēmums ir slavens ar savām gardajām Ziemassvētku 
piparkūkām.

Smiltenes muzikālās kafejnīcas “Mūza” meitenēm arī
patika svētki un Strenču cilvēki, viņas labprāt solīja sadar-
bību turpināt.

Labus vārdus par svētkiem no ciemiņiem varēja dzirdēt 
ļoti daudz, kas patiešām priecē. Paldies par vārdiem, kas 
silda un stiprina!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PĒC PLOSTNIEKU SVĒTKIEM

“3 + Ģimenes karte” –  valsts veidota atbalsta 
sistēma, kas apliecinās to, ka ģimenē aug trīs 

un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem. Kartes 
īpašnieki varēs saņemt atlaides pakalpojumiem, 
ko piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. 

Informācija www.godagimene.lv vai pie 
Sociālā dienesta darbiniekiem.


