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Aizvadīti, nu jau par tradīciju kļuvušie, Strenču, Valkas 
un Smiltenes novadu kopīgie 12.Grāmatu svētki Sedas 
pilsētas kultūras namā. Šogad svētku rīkošana tika uzticēta 
Strenču novada bibliotēkām, tādēļ mums bija gods sveikt 
Grāmatu svētku viesus, dalībniekus, atbalstītājus Sedā.

Grāmatas ir tāds burvīgs izgudrojums, kas cauri gad-
simtiem uzrunā savus draugus un lietotājus, senus notiku-
mus, vai atklājot autoru radītās pasaules mums, lasītājiem. 
Un šeit nu mēs esam neierobežoti savās fantāzijās un sapņos, 
jo lasot, varam katrs ieraudzīt to pasauli, kas mums rodas 
iztēlē un ir skatāma tikai gara acīm. Cik dažādi esam mēs 
lasītāji, tik dažādi ir arī grāmatu autori. Grāmatu valoda 
ir tā, kas nešķiro mūs pēc nacionalitātes un izcelsmes, 
ne pēc tā, kur esam katrs atraduši savas mājvietas, tādēļ 
12.Grāmatu svētku moto bija “Kopīgas vērtības etniskās 
dažādības apstākļos”, kas ļāva iepazīties ar Latvijā dzīvo-
jošiem citu tautību grāmatu autoriem.

Svētku dalībniekiem tika dota iespēja iepazīt krievu 
rakstnieka, tulkotāja un publicista Roalda Dobrovenska 
interesanto stāstījumu, kā radās biogrāfiskais romāns 
“Rainis un viņa brāļi”, īpašu apbrīnu izpelnījās vjetnamiešu 
izcelsmes mākslinieka Kao Vieta Ngujena stāsts par sevi – 
vjetnamieti, kurš pametis savu dzimto zemi, lai meklētu 
dzīves jēgu, kuru liktenis atveda uz Latviju. Kao perfektā 
latviešu valodā mums atklāja savu interesi par Latvijas 
vēsturi, kā rezultātā radies viņa veidotais komikss “Lāčplēša 
hronika”. Nenoliedzams atklājums bija Sedā dzīvojošā 
dzejniece Antoņina Kiseļeviča, kura ļāva mums iepazīt savu 
vienkāršo un sirsnīgo dzeju.

Svētku gaitā ikviens varēja iepazīties ar plašu, dažādu 
izdevniecību grāmatu piedāvājumu un iegādāties sev tīkamo 
lasāmvielu, ko laipni mums piedāvāja IK “VIRJA AK”.

Svētku koncertā, jautri un pārliecinoši Sedas dziedātāji 
un dejotāji, Lugažu muižas krievu tautas ansamblis, svētku 
dalībniekiem sniedza īstu krievu nacionālās kultūras 
gaisotni.

Mūs priecēja gan aizvadītās dienas dāsnie saules stari, 
gan dažādais apmeklētāju vecums, jo svētkos varēja satikt 
gan jauniešus, gan seniorus. Tas tikai liecina, ka neskatoties 
uz modernajām tehnoloģijām, lasīšanas tradīcijas ir gana 
noturīgas un tiek pārmantotas.

Paldies autoriem un LNB projektu vadītājai Liegai 
Piešiņai par iespēju svinēt svētkus grāmatai! Paldies visiem 
svētku dalībniekiem, kuri ar savu klātbūtni un dvēseliskumu 
padarīja šo dienu neaizmirstamu, krāsainu, noskaņām 
bagātu!

Esmu pateicīga visiem atbalstītājiem, brīvprātīgajiem 
palīgiem, Sedas kultūras nama vadītājai Artai Šomasei, 
koncerta dalībniekiem, viņu vadītājiem, IK “RAGILO” 
par silto, gardo zupu, jo caur vienu devīgumu un atbalstu, 
bet caur otru darbīgumu un atsaucību, kopā rodas lieliskas 
lietas!

Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Sarmīte Kosmane

ATSKATS UZ 
12. GRĀMATU SVĒTKIEM SEDĀ

Īstie svētki ir gatavošanās tiem… Svētki nav tāpēc, lai svinētu, bet lai gatavotos tiem. Sakopjot visu sev apkārt, 
cilvēks sakopj pats sevi. Pa notīrītiem logiem ierauga, ka apkārt ir daudz vairāk gaišuma nekā iepriekš rādījās. 
Slaukot pagalmu, ar katru slotas vēzienu izmēž netīrumus no sevis. Un, pārlaižot acis padarītajam, ieskatās sevī. 
Meklē spēku griezt dzīvi vai nu pret vai pa saulei. /Māra Svīre/

LAI VISIEM GAIŠI, JAUTRI, ĢIMENISKI VASARAS 
SKAISTĀKIE SVĒTKI – SAULGRIEŽI!

“Māksla harmonizē vidi un personību” – ar šādu 
nosaukumu “Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes 
kultūras programmas 2015” projektu konkursā pie-
dalījās un guva atbalstu Strenču novada domes pro-
jekts, kura rezultātā tiks restaurēta vēsturiska glezna 
Jērcēnmuižai. 

Jērcēnu pagasta vēsture ir daļa Latvijas vēstures. 
Viss, kas gadsimtos noticis Latvijā, skāris ikvienu 
vietu un ikvienu cilvēku. Mūsu, jērcēniešu, devums 
sava pagasta vēstures izpētē un saglabāšanā ir savāk-
tais un apkopotais novadpētniecības materiālu klāsts, 
kas pieejams Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas 
centrā Jērcēnmuižā. 

Jērcēnmuižā atradās arī Latvijas kultūrvēstures 
liecība – Veras Šteinertes – Bērziņas glezna “Lauku 
ainava”, Mākslas darbs tika dāvināts 1934. gada 16. 
septembrī Jērcēnu pamatskolas  iesvētīšanā un grez-
noja skolas aktu zāli 65 gadu garumā. Šo gleznu 
atceras ikviens Jērcēnu skolas absolvents un tā ir 
nozīmīga ļoti daudziem jērcēniešiem. 1994. gada 
augustā, kad Jērcēnu skola vēra durvis 60 gadu 
jubilejas salidojumam un kopā pulcēja absolventus 
un bijušos skolotājus, glezna atradās savā vietā skolas 
zālē. 1999. gadā Jērcēnu pagasta vietējā vara bija 
spiesta pieņemt lēmumu skolu likvidēt mazā skolēnu 
skaita dēļ. Skolas vēstures liecības nonāca Jērcēnu 
bibliotēkas – informācijas centra novadpētniecības 
fondā, tai skaitā arī šī glezna. 

Vera Šteinerte – Bērziņa (1909. – 1992.) ir  ainavu 
gleznotāja un pedagoga, viena no latviešu nacionālās 
glezniecības skolas aizsācējiem un viena no nozīmī-
gākajiem māksliniekiem latviešu mākslas vēsturē 
Vilhelma Purvīša skolniece. Viņas pēdējā dzīvesvieta 
bija Nītaure. Māksliniece mitinājusies pieticīgos 
apstākļos muižas modernīcā un, kā stāsta Nītaures 
vēstures zinātāja un gide Dace Eipure, kura personīgi 
tikusies ar mākslinieci, viņas gleznas šodien atroda-
0mas daudzās nītauriešu mājās.

Iecere par gleznas restaurāciju lolota vairāku gadu 
garumā,  pagājis jau krietns laiks, kopš glezna gaida 
savu atdzimšanu. Nu tas ir noticis, jo pateicoties 
iegūtajam finansējumam EUR 824,00 glezna atgūs 
iepriekšējo spožumu. Restaurāciju veiks SIA “Restau-
rators ACS” stājglezniecības restauratore – speciāliste 
Dace Pāže. Gleznas atdzimšanas svētki iecerēti 
šoruden, novembrī kā simboliska dāvana Latvijas 
97. dzimšanas dienā.

Lai pamatīgāk iepazītu glezniecību un kultūrvēstu-
riskās vērtības, ir iecere sarīkot seno mākslas darbu 
izstādi no iedzīvotāju privātkolekcijās esošajiem tēlo-
tājmākslas darbiem. Tāpēc lūdzu un aicinu atsaukties 
novada iedzīvotājus, kuru īpašumā ir glezniecības 
darbi, kurus Jūs būtu ar mieru uz laiku nodot 
eksponēšanai izstādē, kas iecerēta rudenī Jērcēnu 
Mednieku nama izstāžu zālē. Vērtīgi un interesanti,
ja kopā ar gleznām tiktu nodoti arī stāsti par to 
autoriem, par to, kā šīs gleznas ir nonākušas Jūsu 
īpašumā, varbūt tās ir saistītas ar kādu īpašu noti-
kumu. Priecāšos saņemt ziņas pa tālruni 26312250 
vai elektroniski: ginta.gailite@strencunovads.lv 

Ginta Gailīte, 
projekta vadītāja

MĀKSLA 
HARMONIZĒ VIDI

PATS SKANI! LĪDZI SKANI!
Sākumā ir burts, pēc tam zilbe, un zilbes veido vārdus. 

Vārdi, ko apbur mūzika, kļūst par dziesmām, bet raiti ritot 
rotaļīgā ritmā, dziesma pārtop par deju.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir 
lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas 
mākslas kolektīvu svētki Latvijā. XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki norisināsies Rīgā no 2015. gada 
6. -12. jūlijam, kad Rīgā no Latvijas malu malām sabrauks 
aptuveni 37400 bērnu un jauniešu, kā arī kolektīvi no 
latviešu diasporām, kas izteikuši vēlmi šogad piedalīties 
Svētkos. No Strenču novada uz svētkiem dosies 60 dejotāji, 
23 koristi un 18 pūtēju orķestra dalībnieki. Dalībniekus 
svētkiem vairāku gadu garumā ir gatavojuši – deju skolotāja 
Ineta Lezdiņa, kora diriģente Inese Niklaviča un skolas 
pūtēju orķestra vadītājs – Jānis Jansons. Strenču novada 
vidusskolas 5. - 9. klašu koris (koncertmeistars Pēteris 
Strauts) tika izvirzīti arī 3. kārtas fināla konkursam, kurš 
norisināsies 2015. gada 8. jūlijā.

Šogad svētku gaisotni paspilgtinās saturiskais ietvars – 
BURT(u)BURVĪBA. Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki ir augšanas, mācīšanās, bērna tapšana par lielo cilvēku 

process. Tautas tradīciju ābece. To cilvēku pārvērtība, kas 
vēlāk tālāk nodos cilvēciskās un latviskās zināšanas, izpratni, 
tonalitāti, raksturu, prieku un tas ir akceptēts kā vērtība ne 
tikai mūsu valstī, jo ierakstīts UNESCO nemateriālā kul-
tūras mantojuma sarakstā. Lai to izdarītu, mums jāprot burtu 
pa burtam izburtot, sasaukt burtus kopā un skaļi pateikt: 
PATS SKANI! LĪDZI SKANI! 

Liene Krūmiņa, skolēnu dziesmu svētku koordinatore

Grāmatu svētku viesi un organizatori
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STRENČU NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2014.gada 
pārskatu: 

Bilances aktīvu kopsumma EUR 15 595 309 
Pārskata gada rezultāts EUR 1 853 938  

- t.sk.pamatbudžeta izpilde EUR 1 881 583; 
- speciālā budžeta izpilde EUR 21 556;
- ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde 
  EUR 6 079.

2. Nolēma piedalīties Nodarbinātības valsts aģentū-
ras aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās iz-
glītības iestādēs”, kā darba devējs. Piešķirt līdzfi-
nansējumu EUR 4098.01, skolēnu vasaras brīvlaikā 
nodarbinātības pasākumā, no domes nesadalītiem 
līdzekļiem. Noteikt atbildīgas personas, par skolēnu 
nodarbinātības pasākumu organizēšanu, Īpašumu ap-
saimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas 
vadītāja vietniekus.
3. Apstiprināja Strenču novada atbalsta konkursa 
iedzīvotāju iniciatīvai “Sabiedrība ar dvēseli 2015” 
nolikumu. Izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: 

Jānis Pētersons – domes priekšsēdētājs.
Komisijas locekļi:

Iveta Ence – Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja;
Inese Kārkliņa – Īpašumu apsaimniekošanas un 
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece;
Ginta Gailīte –  sabiedrisko attiecību speciāliste.

Komisijas sekretāre: 
Kristīne Lāce – Tūrisma speciāliste-starptautisko 
projektu vadītāja.

4. Nolēma deleģēt Strenču novadu kā biedru bied-
rībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāju Ivetu Enci kā Strenču 
novada domes pārstāvi darbībai biedrībā “Lauku 
partnerība Ziemeļgauja”.

Kancelejas vadītāja Silvija Biša

Strenču novada domes sēdē 20. maijā izskatīti 25 
jautājumi. Svarīgākie no tiem:

22. maijā Latvijas lauksaimniecības universitātes aulā, 
Jelgavā tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis. Laureātu 
vidū – par ilgtspējīgu saimniekošanu Jērcēnu pagasta 
zemnieku saimniecības “Dārznieki” īpašnieks Dainis Zuika.  

“Zelta čiekurs” ir augstākā atzinība par sasniegumiem 
meža nozarē. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo “Zelta 
čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts ma-
zais “Zelta čiekuriņš”.

“Meža nozares gada balvas pasniegšanas ceremonija 
kļuvusi par tradīciju, šogad šo balvu pasniedz jau 
vienpadsmito reizi. “Zelta čiekurs” iemieso vienkāršību, 
atvērtību un Latvijas meža skaistumu – nav precīzāka 
apzīmējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav 
labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas meža 
labā”, raksta Zemkopības Ministrijas Nozares portāls.

Uzņēmējs Dainis Zuika ir Strenču novada Jērcēnu 
zemnieku saimniecības “Dārznieki” īpašnieks. Viņa saim-
niecībā nodarbojas gan ar lauksaimniecību – audzē graudus 
un rapsi, gan mežsaimniecību − apsaimnieko 300 hektārus 
meža. Saimniecībā nodarbojas arī ar mežizstrādi, malkas 
sagatavošanu un ziemas mēnešos – šķeldas ražošanu. 
“Dārzniekos” audzē arī koku stādus savām vajadzībām, lai 
veidotu jaunaudzes, kā arī tirgošanai citiem. 

Dainis Zuika meža apsaimniekošanu uztver kā uz-
ņēmējdarbības veidu, kas rezultātus var  nest  uzreiz, bet, 
domājot ilgtspējīgi, arī pēc 10 gadiem un vairākiem gadu 
desmitiem. Uzņēmējs pārsvarā saimnieko savos mežos, ko 
veido 170 hektāri dabiska meža un 120 hektāri pašu stādīta 
plantāciju meža, apgūstot lauksaimniecībā neizmantoja-
mās zemes. To visu viņš līdzsvaro ar graudu audzēšanu, 
bet darbs dārzniecībā, ar ko sākusies saimniekošana, vairs 
palicis tikai savas ģimenes vajadzībām.

Saimniecībā liela daļa strādnieku, kas vasarā strādā 
uz lauka, ziemā strādā mežā, gatavo malku, šķeldu un arī 
papīrmalku.

Tagad šķeldu pārsvarā piegādā igauņiem − Valgas 
pilsētas katlumājai, ar kuru sāka sadarboties pirms trīs 
gadiem. Dainis ļoti cer, ka situācija uzlabosies tad, kad 
viņam un apkārtnes ātraudzīgo koku un krūmu plantāciju 
audzētājiem pēc 3 vai 5 gadiem būs pirmā augstākās 
kvalitātes raža un kad uz energoefektīvo kurināmo būs 
pārgājušas un koģenerācijas stacijas izveidojušas Sedas, 

Strenču un Valmieras pilsētas. Lai izpildītu gan apjoma, 
gan cenas prasības, lieti noderēs kooperācija, apvienojoties 
vairākiem zemniekiem.

Zemnieku saimniecībā “Dārznieki” audzē lapu koku 
stādus − bērzus, energokultūras – kārklus, baltalksni, 
papeles – astoņas dažādas šķirnes. Dainis Zuika atzīst, ka 
nevaram konkurēt ar stādaudzētavām, jo viss pārsvarā ir 
roku darbs, taču pašu vajadzībām – apmežošanai sanāk 
izdevīgāk. 

Dainis Zuika atzīst: “Apmežotās audzēs, kas stādītas 
labā zemē, ir lieli pieaugumi. Ja nebūs noieta, pēc 15 
gadiem es cirtīšu papīrmalku, mani dēli pēc 40 gadiem – 
materiālu finierim.” 

Dainis Zuika sadarbojas arī ar citiem meža nozares 
pārstāvjiem, aktīvi iesaistās likumdošanas izmaiņu ierosi-
nāšanā ne tikai par mežsaimniecību, bet arī medībām, jo 
meža zvēri un pārlidojošie putni rada lielus zaudējumus. 
Viņš pilnveido savas zināšanas Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra, Meža konsultāciju pakalpojumu centra 
rīkotajos semināros un kursos, dodas pieredzes apmaiņas 
braucienos un apmeklē izstādes, kā arī aktīvi apgūst Eiro-
pas Savienības atbalsta programmas, izstrādājot projektus.

Dainis Zuika labprāt dalās saimniekošanas pieredzē, 
uzņem VLT pieredzes apmaiņas braucienu dalībniekus: 
“Strenču novada Jērcēnu pagasta saimniecībā  “Dārznieki” 
Vecjērcēnu muižas tuvumā viesus sagaida saimnieks 
Dainis Zuika. Saimniecība nodarbojas ar augkopību, labības 
audzēšanu, sezonā siltumnīcās audzē dārzeņus, puķes, bērzu 
stādus. Viesi tiek iepazīstināti ar saimnieciskās darbības 
pieredzi, ar projektu īstenošanas pieredzi, ar racionālu 
ēku uzturēšanas praksi, tiek informēti par programmas 
LEADER+ programmas aktivitātēm.” (www.laukutikls.lv) 
Dainis Zuika 2012. gadā aktīvi iesaistījās starptautiskā 
projekta aktivitātēs − semināros, pieredzes apmaiņas brau-
cienos, kā arī uzņemot pie sevis projekta dalībniekus. 
Dainim Zuikam ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas valsts 
mežzinātnes institūtu “Silava” zinātniekiem, par kārklu un 
apšu sugu izvēli saimniecībā. 

Dainis Zuika, uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi 
meža apsaimniekošanā, apgalvo, ka ir vērts iesaistīties šajā 
biznesā.

“ZELTA ČIEKURA” 
LAUREĀTU VIDŪ − DAINIS ZUIKA

Strenču novada dome izsludina projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli 2015”, kura ietvaros plānots 
piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projek-
tiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai 
sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Konkursa prioritātes:
1. rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;
2. daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekār-
    tošana; 
3. publiski pieejamu sporta bāzu un aktīvās atpūtas 
    vietu pilnveidošana;
4. citi pasākumi.

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt pie-
šķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu grupa 
var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu 
grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu 
finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem 
finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami 
periodā no 2015.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 
6.jūlijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču 
novada administratīvajā teritorijā līdz 2015.gada 
31.decembrim.  

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa 
pieejama www.strencunovads.lv sadaļā “Sabiedrības 
ar dvēseli 2015”. Papildus informācija pa tālruni 
64715624, e-pastu: iveta.ence@strencunovads.lv. 

Strenču novadā 
izsludina projektu

 konkursu 
“Sabiedrība ar 
dvēseli 2015”

TAS JĀIZLASA KATRAM!
Eiropas Savienības paku  personām, kurām ar Sociālā 

dienesta slēdzienu tika piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 
izdale uz laiku bija pārtraukta. Iemesls – Integrācijas fonda 
izsludinātais konkurss, kurā tika noteiktas organizācijas, 
kas šīs pakas izdalīs.

Mūsu novadā  Sedā un Plāņu pagastā izdali veic Biedrība 
“Sarkanais krusts”, bet Strenčos un Jērcēnu pagastā – 
biedrība “Glābiet bērnus’’ kā biedrības “Latvijas Samariešu  
apvienība’’’sadarbības partneris.

Līdz ar to vēlos sniegt informāciju, AR KURU 
IETEICAMS IEPAZĪTIES VISIEM NOVADA IEDZĪVO-
TĀJIEM. Tātad – par trūcīgu tiek atzīta persona, kurā uz 
katru ģimenes locekli, ATSKAITOT NODOKĻUS, ne-
iznāk 128 eiro un vienu personu. Protams, lai šo statusu 
saņemtu, ir nepieciešams Sociālajā dienestā uzrādīt 
atbilstošas izziņas – pensijas lielums, bērnu pabalsti, darba 
alga u.t.t. Tas prasa mazliet laika, bet ieguvums ar šo gadu 
ir tā vērts.

Pārtikas pakās ir sekojošs saturs – pilnpiena pulveris, 
auzu pārslas, griķi, manna, rīsi, makaroni, kviešu milti, 
rapšu eļļa, cukurs, gaļas konservi. Ja izziņa izsniegta uz 6 

mēnešiem, katrs ģimenes loceklis pusgadā saņem 4 pārtikas 
pakas.

Bez tam trūcīgo ģimeņu bērni saņem higiēnas un 
saimniecības preču komplektus, kuru sastāvā ir šķidrās 
ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste, universāls veļas 
mazgāšanas līdzeklis, veļas pulveris krāsainai veļai, trauku 
mazgājamais līdzeklis – 1 komplekts katram bērnam no 
o līdz 18 gadiem – 2 komplekti, ja izziņa izsniegta uz 6 
mēnešiem.

Kalendārā gada ietvaros katram bērnam  no 5-16 gadiem  
tiks izsniegts individuāls mācību piederumu pilns komp-
lekts jeb skolas soma ar samazinātu  mācību komplektu.

Lai sīkāk uzzinātu visu par nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanu un iespēju saņemt trūcīgās personas statusu, 
lūdzam apmeklēt savas pilsētas vai pagasta sociālos 
darbiniekus, kuri palīdzēs jums ar padomu un katram 
atbilstoši situācijai palīdzēs arī dokumentu iesniegšanas 
jautājumos.

Strenču novada nodaļas ‘’Glābiet bērnus’’ biedrības 
vārdā - Velga Graumane

Laureātu kopbilde – foto Eduards Kapša, “Jelgavas foto”
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Aktuālais biedrības “Glābiet bērnus” 
Strenču novada nodaļā 

Šis gads sākās ar mūsu biedrības “Glābiet bērnus’’ rīkoto 
gadskārtējo bērnu karnevālu. Raugoties uz dažādajām 
maskām un lielo apmeklējumu, var secināt, ka karnevāls 
bija izdevies. Par to jāsaka liels paldies individuālajiem 
sponsoriem: EP deputātei Inesei Vaiderei, novadniecei 
Ilmai Čepānei, Agitai Boķei “Mūsu aptieka’’, Guntim 
Jukāmam un arī biedrībām – Ziedot.LV “Gādība.lv’’, 
“Latvijas Samariešu apvienība”  kā arī firmai “Centrum’’. 
Paldies arī brīvprātīgajiem, kas iesaistījās karnevāla 
norisē.

Marta mēnesī tika rīkota akcija, kurā 2 dienas  bez 
maksas iedzīvotāji varēja saņemt gan mazlietotas drēbes, 
gan gultas veļu, gan apavus un rotaļlietas bērniem.

Esam saņēmuši atbalstu a/s “LATVIJAS VALSTS 
MEŽI” rīkotajā projektu konkursā “Sociālās palīdzības 
sniegšana’’ – finansējuma apmērs – 975 eiro. Projektā 
iesaistītie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni pie-
augušo vadībā apņēmušies iztīrīt Strenčupīti no ietekas 
Gaujā līdz Strenču kultūras namam. Darba apjomu ap-
zināsim sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes vides 
inspektori Rūtu Zepu un Strenču novada Īpašumu ap-
saimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļu.

Bez tam – mācīsim bērnus lasīt un pareizi sažāvēt 
zāļu tējas ziemai. Savāksim  dabas materiālus, lai augusta 
mēnesī apgūtu puzuru izveidošanas gudrības un veidotu arī 
mazas glezniņas un apsveikumu kartītes no izžāvētajiem 
augiem un ziediem.

Patreiz ar  biedrības “Samariešu apvienība’’ iniciatīvu 
tiek īstenots projekts – “Audzēsim kartupeli’’, kurā bērni 
piedalīsies kartupeļa audzēšanas procesā no iestādīšanas 
momenta līdz novākšanas brīdim. Kartupeļi un podi stādī-
šanai tika izsniegti  (pavisam 20 komplekti) Lai veicas!

Maija mēneša beigās 19 Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērni saņēma pirmās skolas somas, kuras 
no Vācijas bija atceļojušas uz Latviju. Somās bija gan 
skolai vajadzīgās lietas, gan dažādi Vācijas bērnu ieliktie 
pārsteigumi (mīļmantiņas, ziepes, zobu pastas u.t.t.) Mūsu 
biedrībai ir noslēgts līgums ar biedrību “Gādība.lv’’, kas 
sadarbojas ar Vāciju. Līdz ar to šīs somas atrada ceļu arī 
pie Strenču bērniem. Liels paldies Biedrības “Gādība.lv’’ 
valdes priekšsēdētājam Igoram Gormaļovam un viņa 
čaklajai palīdzei Natālijai.

Maija mēnesī Valmieras veikalā “MAXIMA piedalī-
jāmies akcijā “Glābējpakas’’, kuras laikā iegūtos līdzekļus 
– 67 eiro un 53 centi izlietojām, nopērkot pārtiku un 
izsniedzot pārtikas pakas 12 maznodrošinātām ģimenēm. 
Paldies brīvprātīgajiem palīgiem, kas piedalījās šajā akcijā!

Kopā mēs esam spēks!

Velga Graumane – biedrības “Glābiet bērnus’’ Strenču 
novada nodaļas valdes priekšsēdētāja

PAR ZEMO LIDOJUMU UZSĀKŠANU 
LATVIJAS GAISA TELPĀ

Š.g. 1. jūnijā stājas spēkā jauna zemo lidojumu sistēma, 
kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu 
Latvijā. Tā atbilst Eiropas Aeronavigācijas drošības organi-
zācijas (EUROCONTROL) un NATO drošības standartu 
prasībām un nosacījumiem, kas jāievēro militārajiem gaisa 
kuģiem Eiropas Savienības un Latvijas gaisa telpā. MK 
2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 966 “Kārtība, 
kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas 
Republikas gaisa telpā” nosaka, ka zemos lidojumus atļauts 
veikt tikai darbdienās diennakts gaišajā laikā no plkst. 8:00 

līdz plkst. 18:00, nepārsniedzot 3 stundu ilgumu, un tie 
nedrīkst būt zemāki par 61 metru virs pārlidojamās virsmas 
(tas nozīmē – ne zemāk par 61 metru, piemēram, virs sakaru 
torņa vai kāda cita virszemes objekta). Zemie lidojumi 
netiks veikti  arī virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 
5000 iedzīvotāju, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un 
no 1. marta līdz 1. novembrim – virs dabas rezervātiem, 
nacionālajiem parkiem un dabas lieguma “Lubāna mitrājs”.

Informē Aizsardzības ministrija

“MINKĀNA” DARBS VASARĀ
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” 

darbs vasaras mēnešos tiek noteikts sekojošs:
Strenčos: jūnijā (no 01.06. līdz 19.06.) un augustā (no 

01.08. līdz 31.08.) darbojas dežūrgrupa, no 25.jūnija līdz 
31.jūlijam iestāde ir slēgta.

Sedā: jūnijā un jūlijā (no 01.06. līdz 31.07.) darbojas 
dežūrgrupa, augustā (no 01.08. līdz 31.08.) iestāde 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.

 PII “Minkāns” vadītāja Sandra Āķere

9.maijā apliecības par profesionālās ievirzes 
izglītību saņēma septiņi 2014./2015.mācību gada 
Strenču Mūzikas skolas absolventi:
Amanda Ciguze – Kokles spēle, sk. Ralda Ziemule
Madara Žeigure – Kora klase, sk. Inese Niklaviča
Viktorija Dmitrijeva – Kora klase, sk. Jeļena 
Tēraudkalne
Amanda Grundmane – Flautas spēle, sk. Aija Dimza
Sabīne Ozola – Flautas spēle, sk. Aija Dimza
Rihards Žilionis – Klarnetes spēle, sk. Jānis Jansons
Kārlis Gaigals – Klarnetes spēle, sk. Jānis Jansons.

Paldies par skaistajiem kopā pavadītajiem gadiem 
un brīnišķīgo izlaidumu!

Strenču MS audzēkņu un skolotāju vārdā direktore 
Ralda Ziemule

28. PAVASARA 
IZLAIDUMS 
STRENČU 

MŪZIKAS SKOLĀ

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērniem būs 
daudz vairāk brīvā laika, ko pavadīt vieniem pašiem 
vai ar draugiem. 

Strenču novada Pašvaldības policija vēlas atgādināt 
bērniem, vecākiem, vecvecākiem, ka ļoti svarīgi ir 
vēlreiz pārrunāt ar bērniem jautājumus, kas skar viņu 
drošību.

Pārrunāsim ar bērniem, kā pareizi rīkoties bīstamās 
situācijās (kliegt, pretoties, bēgt, nekautrēties lūgt 
palīdzību jebkuram tuvumā esošam cilvēkam). 
Brīdināsim bērnus par to, ka nedrīkst iesaistīties 
sarunās ar svešiem cilvēkiem, pēc viņu uzaicinājuma 
kāpt svešās mašīnās, kā arī, ja vecāku nav mājās, 
dzīvoklī nedrīkst ielaist nepazīstamus cilvēkus.

Nepieciešams būtu atkārtot ceļa satiksmes no-
teikumus, vērst bērnu uzmanību uz peldēšanos tikai 
un vienīgi pazīstamās un drošās peldvietās, nebūt 
pārgalvīgiem un pārdomāt savu rīcību uz ūdens.

Turklāt ar bērniem jāpārrunā, piemēram – kā 
rīkoties, ja pazaudētas mājas atslēgas, ko darīt, ja pie 
durvīm klauvē svešs cilvēks, kā rīkoties, ja draugam 
nepieciešama palīdzība, kur zvanīt nelaimes gadījumā, 
kā rīkoties, ja apmaldījies, u.c.

Bērniem arī nepieciešams atgādināt un redzamā 
vietā pierakstīt glābšanas dienestu tālruni 112. Sargāsim 
sevi un savus bērnus, lai vasaras brīvlaiks būtu pilns 
ar smaidiem un pozitīvām emocijām!

Strenču novada Pašvaldības policija

PAŠVALDĪBAS 
POLICIJA 

ATGĀDINA

Grāmatvedības un finanšu nodaļa atgādina 
iedzīvotājiem, ka ūdensskaitītāju rādījumi 

mājsaimniecībām jānodod līdz tekošā mēneša 
30. datumam. To var izdarīt elektroniski: 

gramatvediba@strencunovads.lv vai iemetot 
kastītēs, kas atrodas pagastu pārvaldēs.

ATGĀDINĀJUMS

Par lapsu un jenotsuņu 
vakcināciju pret trakumsērgu

Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka maijā ir 
uzsācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju 
pret trakumsērgu. Vakcinācijai tiek izmantota dzīvu novā-
jinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu 
saturoša vakcīna “Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā 
veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības ap-

valkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks 
par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi 
Latvijas austrumu daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2 iz-
sviežot 20 – 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp 
lidojumu joslām. 

Informē PVD

PII “Minkāns” mājvieta Strenčos
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STRENČU NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2014.gada 
pārskatu: 

Bilances aktīvu kopsumma EUR 15 595 309 
Pārskata gada rezultāts EUR 1 853 938  

- t.sk.pamatbudžeta izpilde EUR 1 881 583; 
- speciālā budžeta izpilde EUR 21 556;
- ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde 
  EUR 6 079.

2. Nolēma piedalīties Nodarbinātības valsts aģentū-
ras aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās iz-
glītības iestādēs”, kā darba devējs. Piešķirt līdzfi-
nansējumu EUR 4098.01, skolēnu vasaras brīvlaikā 
nodarbinātības pasākumā, no domes nesadalītiem 
līdzekļiem. Noteikt atbildīgas personas, par skolēnu 
nodarbinātības pasākumu organizēšanu, Īpašumu ap-
saimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas 
vadītāja vietniekus.
3. Apstiprināja Strenču novada atbalsta konkursa 
iedzīvotāju iniciatīvai “Sabiedrība ar dvēseli 2015” 
nolikumu. Izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: 

Jānis Pētersons – domes priekšsēdētājs.
Komisijas locekļi:

Iveta Ence – Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja;
Inese Kārkliņa – Īpašumu apsaimniekošanas un 
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece;
Ginta Gailīte –  sabiedrisko attiecību speciāliste.

Komisijas sekretāre: 
Kristīne Lāce – Tūrisma speciāliste-starptautisko 
projektu vadītāja.

4. Nolēma deleģēt Strenču novadu kā biedru bied-
rībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Plānošanas 
un attīstības nodaļas vadītāju Ivetu Enci kā Strenču 
novada domes pārstāvi darbībai biedrībā “Lauku 
partnerība Ziemeļgauja”.

Kancelejas vadītāja Silvija Biša

Strenču novada domes sēdē 20. maijā izskatīti 25 
jautājumi. Svarīgākie no tiem:

22. maijā Latvijas lauksaimniecības universitātes aulā, 
Jelgavā tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis. Laureātu 
vidū – par ilgtspējīgu saimniekošanu Jērcēnu pagasta 
zemnieku saimniecības “Dārznieki” īpašnieks Dainis Zuika.  

“Zelta čiekurs” ir augstākā atzinība par sasniegumiem 
meža nozarē. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo “Zelta 
čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts ma-
zais “Zelta čiekuriņš”.

“Meža nozares gada balvas pasniegšanas ceremonija 
kļuvusi par tradīciju, šogad šo balvu pasniedz jau 
vienpadsmito reizi. “Zelta čiekurs” iemieso vienkāršību, 
atvērtību un Latvijas meža skaistumu – nav precīzāka 
apzīmējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav 
labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas meža 
labā”, raksta Zemkopības Ministrijas Nozares portāls.

Uzņēmējs Dainis Zuika ir Strenču novada Jērcēnu 
zemnieku saimniecības “Dārznieki” īpašnieks. Viņa saim-
niecībā nodarbojas gan ar lauksaimniecību – audzē graudus 
un rapsi, gan mežsaimniecību − apsaimnieko 300 hektārus 
meža. Saimniecībā nodarbojas arī ar mežizstrādi, malkas 
sagatavošanu un ziemas mēnešos – šķeldas ražošanu. 
“Dārzniekos” audzē arī koku stādus savām vajadzībām, lai 
veidotu jaunaudzes, kā arī tirgošanai citiem. 

Dainis Zuika meža apsaimniekošanu uztver kā uz-
ņēmējdarbības veidu, kas rezultātus var  nest  uzreiz, bet, 
domājot ilgtspējīgi, arī pēc 10 gadiem un vairākiem gadu 
desmitiem. Uzņēmējs pārsvarā saimnieko savos mežos, ko 
veido 170 hektāri dabiska meža un 120 hektāri pašu stādīta 
plantāciju meža, apgūstot lauksaimniecībā neizmantoja-
mās zemes. To visu viņš līdzsvaro ar graudu audzēšanu, 
bet darbs dārzniecībā, ar ko sākusies saimniekošana, vairs 
palicis tikai savas ģimenes vajadzībām.

Saimniecībā liela daļa strādnieku, kas vasarā strādā 
uz lauka, ziemā strādā mežā, gatavo malku, šķeldu un arī 
papīrmalku.

Tagad šķeldu pārsvarā piegādā igauņiem − Valgas 
pilsētas katlumājai, ar kuru sāka sadarboties pirms trīs 
gadiem. Dainis ļoti cer, ka situācija uzlabosies tad, kad 
viņam un apkārtnes ātraudzīgo koku un krūmu plantāciju 
audzētājiem pēc 3 vai 5 gadiem būs pirmā augstākās 
kvalitātes raža un kad uz energoefektīvo kurināmo būs 
pārgājušas un koģenerācijas stacijas izveidojušas Sedas, 

Strenču un Valmieras pilsētas. Lai izpildītu gan apjoma, 
gan cenas prasības, lieti noderēs kooperācija, apvienojoties 
vairākiem zemniekiem.

Zemnieku saimniecībā “Dārznieki” audzē lapu koku 
stādus − bērzus, energokultūras – kārklus, baltalksni, 
papeles – astoņas dažādas šķirnes. Dainis Zuika atzīst, ka 
nevaram konkurēt ar stādaudzētavām, jo viss pārsvarā ir 
roku darbs, taču pašu vajadzībām – apmežošanai sanāk 
izdevīgāk. 

Dainis Zuika atzīst: “Apmežotās audzēs, kas stādītas 
labā zemē, ir lieli pieaugumi. Ja nebūs noieta, pēc 15 
gadiem es cirtīšu papīrmalku, mani dēli pēc 40 gadiem – 
materiālu finierim.” 

Dainis Zuika sadarbojas arī ar citiem meža nozares 
pārstāvjiem, aktīvi iesaistās likumdošanas izmaiņu ierosi-
nāšanā ne tikai par mežsaimniecību, bet arī medībām, jo 
meža zvēri un pārlidojošie putni rada lielus zaudējumus. 
Viņš pilnveido savas zināšanas Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra, Meža konsultāciju pakalpojumu centra 
rīkotajos semināros un kursos, dodas pieredzes apmaiņas 
braucienos un apmeklē izstādes, kā arī aktīvi apgūst Eiro-
pas Savienības atbalsta programmas, izstrādājot projektus.

Dainis Zuika labprāt dalās saimniekošanas pieredzē, 
uzņem VLT pieredzes apmaiņas braucienu dalībniekus: 
“Strenču novada Jērcēnu pagasta saimniecībā  “Dārznieki” 
Vecjērcēnu muižas tuvumā viesus sagaida saimnieks 
Dainis Zuika. Saimniecība nodarbojas ar augkopību, labības 
audzēšanu, sezonā siltumnīcās audzē dārzeņus, puķes, bērzu 
stādus. Viesi tiek iepazīstināti ar saimnieciskās darbības 
pieredzi, ar projektu īstenošanas pieredzi, ar racionālu 
ēku uzturēšanas praksi, tiek informēti par programmas 
LEADER+ programmas aktivitātēm.” (www.laukutikls.lv) 
Dainis Zuika 2012. gadā aktīvi iesaistījās starptautiskā 
projekta aktivitātēs − semināros, pieredzes apmaiņas brau-
cienos, kā arī uzņemot pie sevis projekta dalībniekus. 
Dainim Zuikam ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas valsts 
mežzinātnes institūtu “Silava” zinātniekiem, par kārklu un 
apšu sugu izvēli saimniecībā. 

Dainis Zuika, uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi 
meža apsaimniekošanā, apgalvo, ka ir vērts iesaistīties šajā 
biznesā.

“ZELTA ČIEKURA” 
LAUREĀTU VIDŪ − DAINIS ZUIKA

Strenču novada dome izsludina projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli 2015”, kura ietvaros plānots 
piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projek-
tiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai 
sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Konkursa prioritātes:
1. rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;
2. daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekār-
    tošana; 
3. publiski pieejamu sporta bāzu un aktīvās atpūtas 
    vietu pilnveidošana;
4. citi pasākumi.

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt pie-
šķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu grupa 
var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu 
grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu 
finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem 
finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami 
periodā no 2015.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 
6.jūlijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču 
novada administratīvajā teritorijā līdz 2015.gada 
31.decembrim.  

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa 
pieejama www.strencunovads.lv sadaļā “Sabiedrības 
ar dvēseli 2015”. Papildus informācija pa tālruni 
64715624, e-pastu: iveta.ence@strencunovads.lv. 

Strenču novadā 
izsludina projektu

 konkursu 
“Sabiedrība ar 
dvēseli 2015”

TAS JĀIZLASA KATRAM!
Eiropas Savienības paku  personām, kurām ar Sociālā 

dienesta slēdzienu tika piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 
izdale uz laiku bija pārtraukta. Iemesls – Integrācijas fonda 
izsludinātais konkurss, kurā tika noteiktas organizācijas, 
kas šīs pakas izdalīs.

Mūsu novadā  Sedā un Plāņu pagastā izdali veic Biedrība 
“Sarkanais krusts”, bet Strenčos un Jērcēnu pagastā – 
biedrība “Glābiet bērnus’’ kā biedrības “Latvijas Samariešu  
apvienība’’’sadarbības partneris.

Līdz ar to vēlos sniegt informāciju, AR KURU 
IETEICAMS IEPAZĪTIES VISIEM NOVADA IEDZĪVO-
TĀJIEM. Tātad – par trūcīgu tiek atzīta persona, kurā uz 
katru ģimenes locekli, ATSKAITOT NODOKĻUS, ne-
iznāk 128 eiro un vienu personu. Protams, lai šo statusu 
saņemtu, ir nepieciešams Sociālajā dienestā uzrādīt 
atbilstošas izziņas – pensijas lielums, bērnu pabalsti, darba 
alga u.t.t. Tas prasa mazliet laika, bet ieguvums ar šo gadu 
ir tā vērts.

Pārtikas pakās ir sekojošs saturs – pilnpiena pulveris, 
auzu pārslas, griķi, manna, rīsi, makaroni, kviešu milti, 
rapšu eļļa, cukurs, gaļas konservi. Ja izziņa izsniegta uz 6 

mēnešiem, katrs ģimenes loceklis pusgadā saņem 4 pārtikas 
pakas.

Bez tam trūcīgo ģimeņu bērni saņem higiēnas un 
saimniecības preču komplektus, kuru sastāvā ir šķidrās 
ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste, universāls veļas 
mazgāšanas līdzeklis, veļas pulveris krāsainai veļai, trauku 
mazgājamais līdzeklis – 1 komplekts katram bērnam no 
o līdz 18 gadiem – 2 komplekti, ja izziņa izsniegta uz 6 
mēnešiem.

Kalendārā gada ietvaros katram bērnam  no 5-16 gadiem  
tiks izsniegts individuāls mācību piederumu pilns komp-
lekts jeb skolas soma ar samazinātu  mācību komplektu.

Lai sīkāk uzzinātu visu par nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanu un iespēju saņemt trūcīgās personas statusu, 
lūdzam apmeklēt savas pilsētas vai pagasta sociālos 
darbiniekus, kuri palīdzēs jums ar padomu un katram 
atbilstoši situācijai palīdzēs arī dokumentu iesniegšanas 
jautājumos.

Strenču novada nodaļas ‘’Glābiet bērnus’’ biedrības 
vārdā - Velga Graumane

Laureātu kopbilde – foto Eduards Kapša, “Jelgavas foto”
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Aktuālais biedrības “Glābiet bērnus” 
Strenču novada nodaļā 

Šis gads sākās ar mūsu biedrības “Glābiet bērnus’’ rīkoto 
gadskārtējo bērnu karnevālu. Raugoties uz dažādajām 
maskām un lielo apmeklējumu, var secināt, ka karnevāls 
bija izdevies. Par to jāsaka liels paldies individuālajiem 
sponsoriem: EP deputātei Inesei Vaiderei, novadniecei 
Ilmai Čepānei, Agitai Boķei “Mūsu aptieka’’, Guntim 
Jukāmam un arī biedrībām – Ziedot.LV “Gādība.lv’’, 
“Latvijas Samariešu apvienība”  kā arī firmai “Centrum’’. 
Paldies arī brīvprātīgajiem, kas iesaistījās karnevāla 
norisē.

Marta mēnesī tika rīkota akcija, kurā 2 dienas  bez 
maksas iedzīvotāji varēja saņemt gan mazlietotas drēbes, 
gan gultas veļu, gan apavus un rotaļlietas bērniem.

Esam saņēmuši atbalstu a/s “LATVIJAS VALSTS 
MEŽI” rīkotajā projektu konkursā “Sociālās palīdzības 
sniegšana’’ – finansējuma apmērs – 975 eiro. Projektā 
iesaistītie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni pie-
augušo vadībā apņēmušies iztīrīt Strenčupīti no ietekas 
Gaujā līdz Strenču kultūras namam. Darba apjomu ap-
zināsim sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes vides 
inspektori Rūtu Zepu un Strenču novada Īpašumu ap-
saimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļu.

Bez tam – mācīsim bērnus lasīt un pareizi sažāvēt 
zāļu tējas ziemai. Savāksim  dabas materiālus, lai augusta 
mēnesī apgūtu puzuru izveidošanas gudrības un veidotu arī 
mazas glezniņas un apsveikumu kartītes no izžāvētajiem 
augiem un ziediem.

Patreiz ar  biedrības “Samariešu apvienība’’ iniciatīvu 
tiek īstenots projekts – “Audzēsim kartupeli’’, kurā bērni 
piedalīsies kartupeļa audzēšanas procesā no iestādīšanas 
momenta līdz novākšanas brīdim. Kartupeļi un podi stādī-
šanai tika izsniegti  (pavisam 20 komplekti) Lai veicas!

Maija mēneša beigās 19 Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērni saņēma pirmās skolas somas, kuras 
no Vācijas bija atceļojušas uz Latviju. Somās bija gan 
skolai vajadzīgās lietas, gan dažādi Vācijas bērnu ieliktie 
pārsteigumi (mīļmantiņas, ziepes, zobu pastas u.t.t.) Mūsu 
biedrībai ir noslēgts līgums ar biedrību “Gādība.lv’’, kas 
sadarbojas ar Vāciju. Līdz ar to šīs somas atrada ceļu arī 
pie Strenču bērniem. Liels paldies Biedrības “Gādība.lv’’ 
valdes priekšsēdētājam Igoram Gormaļovam un viņa 
čaklajai palīdzei Natālijai.

Maija mēnesī Valmieras veikalā “MAXIMA piedalī-
jāmies akcijā “Glābējpakas’’, kuras laikā iegūtos līdzekļus 
– 67 eiro un 53 centi izlietojām, nopērkot pārtiku un 
izsniedzot pārtikas pakas 12 maznodrošinātām ģimenēm. 
Paldies brīvprātīgajiem palīgiem, kas piedalījās šajā akcijā!

Kopā mēs esam spēks!

Velga Graumane – biedrības “Glābiet bērnus’’ Strenču 
novada nodaļas valdes priekšsēdētāja

PAR ZEMO LIDOJUMU UZSĀKŠANU 
LATVIJAS GAISA TELPĀ

Š.g. 1. jūnijā stājas spēkā jauna zemo lidojumu sistēma, 
kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu 
Latvijā. Tā atbilst Eiropas Aeronavigācijas drošības organi-
zācijas (EUROCONTROL) un NATO drošības standartu 
prasībām un nosacījumiem, kas jāievēro militārajiem gaisa 
kuģiem Eiropas Savienības un Latvijas gaisa telpā. MK 
2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 966 “Kārtība, 
kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas 
Republikas gaisa telpā” nosaka, ka zemos lidojumus atļauts 
veikt tikai darbdienās diennakts gaišajā laikā no plkst. 8:00 

līdz plkst. 18:00, nepārsniedzot 3 stundu ilgumu, un tie 
nedrīkst būt zemāki par 61 metru virs pārlidojamās virsmas 
(tas nozīmē – ne zemāk par 61 metru, piemēram, virs sakaru 
torņa vai kāda cita virszemes objekta). Zemie lidojumi 
netiks veikti  arī virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 
5000 iedzīvotāju, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un 
no 1. marta līdz 1. novembrim – virs dabas rezervātiem, 
nacionālajiem parkiem un dabas lieguma “Lubāna mitrājs”.

Informē Aizsardzības ministrija

“MINKĀNA” DARBS VASARĀ
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” 

darbs vasaras mēnešos tiek noteikts sekojošs:
Strenčos: jūnijā (no 01.06. līdz 19.06.) un augustā (no 

01.08. līdz 31.08.) darbojas dežūrgrupa, no 25.jūnija līdz 
31.jūlijam iestāde ir slēgta.

Sedā: jūnijā un jūlijā (no 01.06. līdz 31.07.) darbojas 
dežūrgrupa, augustā (no 01.08. līdz 31.08.) iestāde 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.

 PII “Minkāns” vadītāja Sandra Āķere

9.maijā apliecības par profesionālās ievirzes 
izglītību saņēma septiņi 2014./2015.mācību gada 
Strenču Mūzikas skolas absolventi:
Amanda Ciguze – Kokles spēle, sk. Ralda Ziemule
Madara Žeigure – Kora klase, sk. Inese Niklaviča
Viktorija Dmitrijeva – Kora klase, sk. Jeļena 
Tēraudkalne
Amanda Grundmane – Flautas spēle, sk. Aija Dimza
Sabīne Ozola – Flautas spēle, sk. Aija Dimza
Rihards Žilionis – Klarnetes spēle, sk. Jānis Jansons
Kārlis Gaigals – Klarnetes spēle, sk. Jānis Jansons.

Paldies par skaistajiem kopā pavadītajiem gadiem 
un brīnišķīgo izlaidumu!

Strenču MS audzēkņu un skolotāju vārdā direktore 
Ralda Ziemule

28. PAVASARA 
IZLAIDUMS 
STRENČU 

MŪZIKAS SKOLĀ

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērniem būs 
daudz vairāk brīvā laika, ko pavadīt vieniem pašiem 
vai ar draugiem. 

Strenču novada Pašvaldības policija vēlas atgādināt 
bērniem, vecākiem, vecvecākiem, ka ļoti svarīgi ir 
vēlreiz pārrunāt ar bērniem jautājumus, kas skar viņu 
drošību.

Pārrunāsim ar bērniem, kā pareizi rīkoties bīstamās 
situācijās (kliegt, pretoties, bēgt, nekautrēties lūgt 
palīdzību jebkuram tuvumā esošam cilvēkam). 
Brīdināsim bērnus par to, ka nedrīkst iesaistīties 
sarunās ar svešiem cilvēkiem, pēc viņu uzaicinājuma 
kāpt svešās mašīnās, kā arī, ja vecāku nav mājās, 
dzīvoklī nedrīkst ielaist nepazīstamus cilvēkus.

Nepieciešams būtu atkārtot ceļa satiksmes no-
teikumus, vērst bērnu uzmanību uz peldēšanos tikai 
un vienīgi pazīstamās un drošās peldvietās, nebūt 
pārgalvīgiem un pārdomāt savu rīcību uz ūdens.

Turklāt ar bērniem jāpārrunā, piemēram – kā 
rīkoties, ja pazaudētas mājas atslēgas, ko darīt, ja pie 
durvīm klauvē svešs cilvēks, kā rīkoties, ja draugam 
nepieciešama palīdzība, kur zvanīt nelaimes gadījumā, 
kā rīkoties, ja apmaldījies, u.c.

Bērniem arī nepieciešams atgādināt un redzamā 
vietā pierakstīt glābšanas dienestu tālruni 112. Sargāsim 
sevi un savus bērnus, lai vasaras brīvlaiks būtu pilns 
ar smaidiem un pozitīvām emocijām!

Strenču novada Pašvaldības policija

PAŠVALDĪBAS 
POLICIJA 

ATGĀDINA

Grāmatvedības un finanšu nodaļa atgādina 
iedzīvotājiem, ka ūdensskaitītāju rādījumi 

mājsaimniecībām jānodod līdz tekošā mēneša 
30. datumam. To var izdarīt elektroniski: 

gramatvediba@strencunovads.lv vai iemetot 
kastītēs, kas atrodas pagastu pārvaldēs.

ATGĀDINĀJUMS

Par lapsu un jenotsuņu 
vakcināciju pret trakumsērgu

Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka maijā ir 
uzsācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju 
pret trakumsērgu. Vakcinācijai tiek izmantota dzīvu novā-
jinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu 
saturoša vakcīna “Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā 
veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības ap-

valkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks 
par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi 
Latvijas austrumu daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2 iz-
sviežot 20 – 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp 
lidojumu joslām. 

Informē PVD

PII “Minkāns” mājvieta Strenčos
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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

No 04.05.2015. – 05.06.2015. mūžībā aizgājuši:

Vilma Alīda Rozenfelde (Plāņi)
30.06.1933. – 08.05.2015.

Jānis Barāns (Strenči)  
27.04.1949. – 08.05.2015.
Leons Bobariko (Jērcēni) 
04.05.1933. – 09.05.2015.

Uldis Melderis (Seda) 
18.07.1939. – 11.05.2015.

Jānis Puja (Plāņi) 
26.09.1936. – 14.05.2015.

Aina Balode (Seda) 
03.11.1932. – 25.05.2015.

Mārīte Šveicāre (Plāņi) 
18.02.1944. – 25.05.2015.

Uģis Lapiņš (Strenči)  
05.08.1980. – 28.05.2015. 

Strenču novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

• 20. jūnijā plkst. 17:00 kopā ar folkloras kopu “Mežābele” ielīgosim vasaras saulgriežus 
Jērcēnmuižas parkā pasākumā “LEC,SAULĪTE,VIZĒDAMA!” Vīsim vainagus, dziesmās 
daudzināsim Sauli, iesim dančos un rotaļās, kursim Saulgriežu ugunskuru un gaidīsim saulīti 
uzlecam!

• 22.jūnijā plkst. 20:00 Strenču brīvdabas estrādē iebrauks LIMUZĪNS JĀŅU NAKTS KRĀSĀ. 
Īpašais viesis – Dailes teātra aktrise OLGA DREĢE.
Ieeja uz izrādi – 2 eiro. Līgām un Jāņiem ieeja uz izrādi bez maksas.
Balli spēlēs grupa “Roja”, ieeja 3 eiro. Darbosies brīvdabas kafejnīca.

• Līdz 26.jūnijam Jaunklidža bibliotēkā apskatāma tematiska izstāde “TIK ĶIRŠI, ĶIRŠI 
VIEN…”

• Līdz 1. augustam Jērcēnu Mednieku nama izstāžu zālē apskatāma IVARA OPMAŅA foto-
grāfiju izstāde “MANS CEĻŠ”. Interesēties Jērcēnu pagasta bibliotēkā vai zvanot pa tālruni 
26312250.

PASĀKUMU KALENDĀRS

Mobilais mamogrāfs Strenčos atkal plāno 
ierasties 27. un 28. jūlijā. Mamogrāfs strādās – 
skolas pagalmā, Rīgas ielā 13, Strenči no 
pl.11:00-17:00. Uz mamogrāfa pārbaudi iz-
brauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklē-
jums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir 
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norī-
kojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un 
tālruņa numuru) Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Informē Baiba Kondriča – Strenču novada veselības koordinatore 

V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu 
spēles konkursa 2. vietas ieguvēja Linda Vēvere kopā ar 

skolotāju Aiju Dimzu 

Strenču novada vidusskolas 12. klases absolventi izlaidumā 
kopā ar audzinātāju Ingu Krastiņu un vecākiem

MOBILAIS MAMOGRĀFS

JAUNĀKIE NOTIKUMI 

Strenčos tiks uzstādītas 4 jaunas tūrisma norāžu ceļa zīmes. Tās būs redzamas 
Rīgas ielas un Pulkveža Brieža ielas krustojumā, Pulkveža Brieža ielas un 
Beverīnas ielas krustojumā, Slimnīcas ielas un Ozola ielas krustojumā un Valkas 
ielas un Slimnīcas ielas krustojumā. Ceļa zīmes norādīs virzienu uz laivu pie-
stātni. Teksts uz zīmēm ir divās valodās – latviešu un angļu, lai par ūdenstūrisma 
iespējām Strenčos informētu ne tikai vietējos, bet arī ārvalstu tūristus. 

Ceļa zīmes izgatavotas Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā” 
Riverways ietvaros. Atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem, tūrisma norāžu zīmes 
izgatavoja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Artifex plus”. Līguma summa par 
tūrisma norāžu ceļa zīmju izgatavošanu ir 603,63 eiro.

Projekts  tiek īstenots Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros un tā mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un 
paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. Strenču novada 
dome ir viens no projekta partneriem. Projekta ietvaros jau iepriekš Strenču 
novadā ir veikti nozīmīgi ieguldījumi ūdenstūrisma infrastruktūras pilnveido-
šanā. Projekta partnera kopējais finansējums ir EUR 42 686.15. ES līdzfinan-
sējums ir 83% jeb EUR 35 429.50. Strenču novada pašvaldības līdzfinansējums 
ir 17% jeb EUR 7 256.64, tai skaitā 5% jeb EUR 2 134,31 valsts, 12% jeb 
EUR 5 122,34 pašvaldība.

Plašākai informācijai: Kristīne Lāce
  Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas speciāliste              

e-pasts: kristine.lace@strencunovads.lv;  T. +371 64715667                            
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