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Rudens, tu beidzot atrauc, ir solis uz 
Promiešanu. Tikai cilvēkiem atļauts divatā
Atpūsties un ar tikai tiem, kas to māk.
Dabai un tiem, kas grib prasīt, nāksies vēl 
Pastrādāt un tad sevi dziedināt. Mierā
Un atsevišķi. No steigas visi mēs nogurdināti.

Bet varbūt no prasībām, nerimstu prasīt.
Kad negribas kripatās sauli lasīt, kad
Būt pie pilna un bagāta galda tik ātri apnīk,
Ir jābūvē katram pašam priekš zīlītēm,
Vismaz priekš tām, barotavas ar graudiem
Un, jā, arī ar speķainām cūkādiņām.

Priekšnesumi nekad nebūs par velti.
Tikai vasara nesamaksā par dekorācijām
Un ziemai tādas, kā sanāks, būs jāgādā.
Tā atkal tu man. Un kas man būtu te piebilstams?
Dekorācijas mainās, cilvēki palēnām
Sevi un citus sāk saprast. Rudens ir pārdomām.
                                               /Gunta Kraulere/

5.septembrī Jaunklidža estrādē pie saieta nama 
emocionālā un pozitīvā gaisotnē notika zaļumballe 
“Kā senās dienās...” kopā ar pūtēju orķestri “Cēsis”. 

Šis gads Jaunklidzī ievērojams ar diviem notiku-
miem: 30.oktobrī paies pieci gadi, kopš saieta nama 
atklāšanas un pēc zināmiem datiem apdzīvotai vietai 
Jaunklidzis – 335 gadi.

Ir tāda sajūta, ka līdz ar saieta nama būvniecību, 
Jaunklidzis ir kļuvis pamanāmāks un tā vārds izskan 
ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Šo piecu gadu laikā 
saieta namu apmeklējuši vairāk nekā 600 viesi. 
Pasākuma laikā ikvienam apmeklētājam bija iespēja 
iepazīties ar materiālu apkopojumu, kas apliecina tā 
darbību un notikumus.

Lai saieta nama teritorija kļūtu vēl saistošāka 
tūristiem un apmeklētājiem, Aivars Mateuss sadarbībā 
ar vietējiem uzņēmējiem Aigaru Krumholcu un 
Dzintaru Grantiņu (un viņa komandu) pēc senas foto-
grāfijas atjaunoja un uzstādīja Jaunklidža krustojuma 
vēsturisko ceļa zīmi.

Prieks par to, ka skatoties un šķirstot Jaunklidža 
bibliotēkā savāktos novadpētniecības materiālus, starp 
apmeklētājiem raisījās diskusijas un atmiņu stāsti.   

Zināmā mērā, šis pasākums tapa pēc iedzīvotāju 
iniciatīvas. Paldies visiem, kas ieradās. Taču īpaši 
gribētos pieminēt Olgu Indriksoni, kas ir viena no 
vecākajām Jaunklidža iedzīvotājām. Viņa ir apmeklē-
jusi gandrīz visus pasākumus, kuri notikuši saieta 
namā.

Paldies par sadarbību un atbalstu visiem, kas pie-
dalījās pasākuma organizēšanā!

Jaunklidža bibliotēkas vadītāja/bibliotekāre
Līga Rābante

JAUNKLIDŽA 
ESTRĀDĒ “KĀ 

SENĀS DIENĀS…”

VIDZEMES VEIKSMES STĀSTS – 
SIA “RADOŠĀ DIZAINA DARBNĪCA LIRE”

Šogad Vidzemnieku dārza svētkos tika godināti 26 
Vidzemes veiksmes stāstu varoņi – uzņēmēji no Vidzemes 
plānošanas reģionā ietilpstošajiem novadiem un pilsētām. 
Vidzemes veiksmes stāstu pulkam pievienojās arī SIA 
“Radošā dizaina darbnīca LIRE”, kuru vada uzņēmēja 
Līga Riekstiņa. “Dzīvē vajag uzdrīkstēties”, to par savu 
veiksmes atslēgu uzskata Līga.

“Vidzemes veiksmes stāsti ir Vidzemes plānošanas 
reģiona iedibināta tradīcija un atklāj aktīvus, radošus un 
uzņēmīgus vidzemniekus. Viņi ar savu darbu un entuziasmu 
ir pierādījuši, ka dzīvojot šeit, Vidzemē, iespēju ir daudz, 
vajag tikai mācēt tās saskatīt, ņemt un darīt.

Stāsti ir apkopoti Vidzemes veiksmes stāstu brošūrā, 
ko prezentēja dārza svētku laikā, un tie lasāmi arī VPR 
tīmekļa vietnē www.vidzeme.lv. 

Vidzemes veiksmes stāstu tradīcijas aizsākumi meklē-
jami 2012. gadā. Apzinoties, ka visā pasaulē un arī Vidzemē 
vērojama tendence iedzīvotājiem aizplūst uz lielpilsētām, 
citiem novadiem un valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk 
apdzīvotas, VPR nolēma apzināt tos, kuri ar savu entuziasmu 
palīdz un iedvesmo vietējos iedzīvotājus. Tie ir uzņēmēji, 
kuri veiksmīgi attīsta biznesu savā dzimtajā pusē, kā arī 
vietas un apskates objekti, kas glabā Vidzemes tradīcijas 
un vērtības,” informē VPR.

Vidzemes veiksmes stāstu goda titulu Strenču novadā 
jau iepriekš nopelnījuši – Jērcēnmuiža, Z/s “Veckūkuri”, 
Jaunklidža saieta nams, Gaujas plostnieku svētki un Sedas 
kultūrvēsturiskais mantojums.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

2015. gada 11. septembrī sākumskolas skolēni svinēja 
Dzejas dienas.Kopā noskatītā animācijas filma “Pasaciņa” 
dažiem skolēniem atsauca atmiņā lasītos dzejoļus un 
dzirdētās dziesmas, bet citiem tas bija jauns piedzīvojums.

Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu – Aspazijas 
dzejoli. Dzirdējām un redzējām dzejoļus “Nebēda” un 
“Nedarbiņi” (3.klase), “Nedrošais tilts” (2.klase), “Raudošā 
debess” (1.klase), “Dadzītis” (4.klase).

Klausoties dziesmu “Aicinājums”, bija jābūt īpaši uz-
manīgiem. Vajadzēja saklausīt atslēgvārdus – pasaciņa, 
runā zvaigžņu valodiņu, Dieva smieklus viņa smejas, nāc 
un patriecies ar viņu. Bija prieks saņemt skolotājas Ilonas 
sagatavotās uzlīmītes, kas atgādinās par saulainajām dzejas 
dienām!

Sākumskolas skolotājas

SĒD UZ SLIEKŠŅA PASACIŅA
No šā gada 1. septembra valsts apmaksātas brīv-

pusdienas saņems arī 4. klases skolēni. Iepriekšējā 
mācību gadā brīvpusdienas saņēma pirmo trīs klašu 
skolēni. Atbilstoši statistikas datiem 2015./2016. 
mācību gadā vispārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs 1.-4. klasē mācīsies 82 282 skolēni. 
Lai arī 4. klases skolēni saņemtu brīvpusdienas, 
šogad papildus nepieciešami 2 150 947 eiro, bet 
2016. gadā – 4 473 384 eiro. Kopējais finansējums 
skolēnu ēdinā-šanai 2015.gadā plānots 17 703 517 eiro, 
nākamgad – 20 541 554 no valsts budžeta.

Informē Liene Krūmiņa,
Izglītības, kultūras un sporta speciāliste

VALSTS 
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Strenču novada domes sēdē 19. augustā izskatīti 19 jautā-
jumi. Svarīgākie no tiem:

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Gaidu iela 
27-2, Strenči izsoli un rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma 
pārdošanu atklātā izsolē ar augšupejošu soli, kā arī noteica 
izsoles nosacīto sākuma cenu 1940 EUR apmērā un apstip-
rināja izsoles noteikumus.
2. Piešķirt transportu un finanšu līdzekļus ceļa izdevumu 
segšanai Biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” 22.08.2015. braucienam uz sporta svētkiem 
atpūtas kompleksā “Slīpi”.
3. Noteikt Strenču novadā ielu apgaismojuma lietošanas 
periodu no 16.augusta līdz 15.maijam, izslēdzot ielu apgais-
mojumu nakts stundās no plkst. 24.00-05.00 un samazinot 
to no plkst. 24.00-05.00 par 60 % Rīgas ielā un Valkas ielā, 
Strenčos. Īpašos gadījumos (publisku pasākumu laikā), 
ielu apgaismojumu ieslēgt un izslēgt saskaņā ar domes 
izpilddirektora izdotu rīkojumu.
4. Apstiprināt juridiskām un fiziskām personām ar 2015. 
gada 1.oktobri Sedas pilsētā šādus ūdensapgādes pakalpo-
jumu tarifus (bez PVN):

• EUR 0,56 par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja 
  rādītājiem);
• EUR 2,77 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
  mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

5. Apstiprināt juridiskām un fiziskām personām ar 2015.
gada 1.oktobri Sedas pilsētā šādus kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifus (bez PVN):

• EUR 1,35 par 1 m3, ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
• EUR 6,68 no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts 
  skaitītājs).

6. Noteikt 2015./2016. mācību gadam viena bērna ēdinā-
šanas izmaksas dienā:

• Strenču novada vidusskolā par pusdienām EUR 1.42;
• Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē par pusdienām 
  EUR 1.38

7. Noteikt ar 2015.gada 1.septembri viena bērna ēdināšanas 
un uzturēšanas izmaksas dienā:

• Pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” EUR 2.42;
• Pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” filiālē 
  “Dzērvīte” EUR 2.14

8. Noteikt maksu EUR 8.54 mēnesī vienam bērnam par 
nepilnas dienas apmeklējumu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Minkāns”. Dienas maksa veicama kā priekšapmaksa, līdz 
tekošā mēneša 20.datumam.

Strenču novada domes sēdē 16. septembrī izskatīti 20 jau-
tājumi. Svarīgākie no tiem:

1. Piedalīties ELFLA atklātā projektu iesniegumu kon-
kursā, iesniedzot 3 projektu pieteikumus pašvaldības ceļu 
remontiem: Liepugatves – Grobi A9, Plāņi – Čarnas A1, 
Strūciņas – Pluķi C8.
2. Piešķirt stipendiju EUR 15,00 mēnesī, 2015./2016.mā-
cību gada I. semestrī pieciem Strenču novada vidusskolas  
skolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums ir 7,5 balles un 
augstāks.
3. Piešķirt vienreizēju stipendiju EUR 100.00 sešiem 10. 
klases skolēniem, uzsākot mācības Strenču novada vidus-
skolā 2015./2016. mācību gadā.

4. Apstiprināt ar 2015.gada 1.septembri viena audzēkņa 
mācību izmaksas mēnesī, pašvaldību savstarpējiem norē-
ķiniem Strenču novada vispārējās izglītības iestādēs:

• Strenču novada vidusskolā EUR 76,54 
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē 
  “Minkāns” EUR 118,31  

5. Apstiprināt 2015./2016.gada apkures sezonai siltum-
enerģijas tarifu:

• Sedas pilsētā  57,85 EUR/MWh (bez PVN); 
• Strenču pilsētā 56,06 EUR/MWh (bez PVN); 

6. Apstiprināt tarifu par karsto ūdeni Sedas pilsētā 2015./
2016.gada apkures sezonā:

• 5,30 EUR/m3 (bez PVN), (ja ir uzstādīts karstā ūdens 
  skaitītājs)
• 16.86 EUR/cilv. (bez PVN), (ja nav uzstādīts karstā 
   ūdens skaitītājs)

7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2015 “Par 
Strenču novada domes 2015.gada pamatbudžetu”. 
8. Apkopojot informāciju par siltumenerģijas un komunālo 
pakalpojumu piegādes parādiem līdz 01.09.2015. pa no-
vada teritoriālām vienībām, konstatēti šādi parādi: Sedas 
pilsētā – EUR 53 8473,26; Strenču pilsētā – EUR 7 602,67; 
Plāņu pagastā – EUR 34 470,82; Jērcēnu pagastā – EUR 
12 577,35.
Noteikt vienotu kārtību Strenču novada pašvaldības iestāžu 
un dzīvojamo māju apkures perioda uzsākšanai: 

• Izdot rīkojumu par apkures perioda uzsākšanu ne ātrāk 
kā nākamajā dienā pēc tam, kad diennakts vidējā gaisa 
temperatūra 3 dienas ir bijusi zemāka par +8 grādiem 
pēc Celsija;

• Uzsākt siltuma padevi dzīvojamām mājām 24 stundu 
laikā pēc mājas kopīpašuma daļas apsaimniekotāja vai 
mājas īpašnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas par 
siltumenerģijas padeves uzsākšanu mājai, pie nosacī-
juma, ka  mājas vidējais komunālo maksājumu parāds 
vienam dzīvoklim nepārsniedz 100 euro, neskaitot dzī-
vokļus, kuros parādnieks faktiski nedzīvo, dzīvokļus 
kuru īpašnieki (īrnieki) neveic maksājumus vispār.

• Pirms siltumenerģijas padeves uzsākšanas daudzdzī-
vokļu mājās veikt koplietošanas ietaišu apsekošanu dzī-
vokļos, aktā fiksējot dzīvokļa apkures sistēmas karstā 
ūdens sistēmas tehnisko stāvokli, siltā ūdens skaitītāja, 
aukstā ūdens skaitītāja un siltumskaitītāja rādītājus. 

• Apkures sezonu neuzsākt dzīvojamās mājās, kurās nebūs 
veikta  visa veida skaitītāju pārbaude.

9. Uz personīga iesnieguma pamata nolēma atbrīvot 
Aivaru Auniņu ar 2015.gada 15.oktobri no Strenču novada 
pašvaldības izpilddirektora amata, saskaņā ar Darba likuma 
114.panta nosacījumiem pēc darbinieka un darba devēja 
vienošanās. 
10. Uz personīga iesnieguma pamata nolēma atbrīvot 
Daigu Beitiku ar 2015.gada 1.novembri no Strenču novada 
Kultūras centra vadītājas amata, saskaņā ar Darba likuma 
114.panta nosacījumiem-darbinieka un darba devēja vieno-
šanās.
11. Nolēma informēt Ekonomikas ministriju, ka Strenču 
novada pašvaldības rīcībā nav  atbilstošas dzīvojamās telpas 
bēgļu izīrēšanas vajadzībām.

Kancelejas vadītāja Silvija Biša

“BĒRNU ŽŪRIJA 2015” 
NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Jau otro gadu aicinām mazos un lielos lasīt gribētājus 
piedalīties projektā “Bērnu žūrija”. Šoreiz var lasīt sākot 
no 5 gadu vecuma. Aicinām grāmatas izlasīt laicīgi, jo 
decembrī, kad projekts noslēgsies, grāmatas ir jāgaida garās 
rindās, jo “pēdējā brīža piedāvājumu” cenšas noķert daudzi.
Katrai vecuma grupai ir atlasītas interesantas un aizraujošas 
grāmatas. Paši mazākie lasītāji varēs izlasīt intriģējošus 
stāstus par vilku, kurš izvēlās no grāmatas un Brigitu, kurai 
brāļi ir aļņi, kā arī Tantes un Bantes piedzīvojumus. Aizmigt 
palīdzēs Miega pasakas, ko rotā fantastiskās A.Paegles 
ilustrācijas. Īpaša vieta jaunajā kolekcijā ir fantāzijas žanra 
literatūrai. Vairāku grāmatu autori ir jaunieši un pat bērni. 
2015.gads rit Raiņa un Aspazijas zīmē, arī “Bērnu žūrijas” 
kolekcijā iekļauti viņu darbi. Raiņa “Puķu lodziņš” un 
Aspazijas “Zila debess zelta mākoņos”. Šogad īpaši aicinām 
piedalīties bērnu vecākus un vecvecākus “Vecāku žūrijā”. 
Esiet moderni – uzziniet, kas ir jaunākais mūsdienu litera-
tūrā un, ko lasa Jūsu bērni! Vecāku piedalīšanās žūrijā 
veicina lasīšanas motivāciju bērniem. Gaidām bibliotēkā! 

Aicina Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane

Jērcēnu pagasta bibliotēka jau četrpadsmito gadu aicina 
uz ilglaicīgāko un veiksmīgāko projektu lasīšanas veicinā-
šanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  

Grāmatu komplekts ir saņemts un aktīvākie lasītāji 
pirmās grāmatas sākuši lasīt, bet nekas nav nokavēts, aicinu 
pievienoties ikvienu, kas vēlas lasīt jaunāko latviešu autoru 
oriģinālliteratūru un pasaules lasītāko literatūru bērniem 
un jauniešiem. Jau trešo gadu aicināti iesaistīties šajā pasā-
kumā vecāki un vecvecāki – lasa visa ģimene!

Tiek aptvertas lasītāju grupas 5+ , 9+, 11+, 15+ un 
vecāku žūrija. Katrai grupai jāizlasa 6 grāmatas līdz 
janvārim, vecāku žūrijas komplekts četras gŗāmatas + divas 
no jebkuras citas grupas, tad tiek aizpildīta anketa un iz-
teikts vērtējums par grāmatu piedāvājumu.  

Nāc uz bibliotēku, iepazīsties ar piedāvāto grāmatu 
sarakstiem un sāc lasīt!

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra 
vadītāja Ilvija Ķimse

STRENČU NOVADA DOMES ZIŅAS JAUNUMI 
VESELĪBAS APRŪPĒ

Skolā sācies jaunais mācību gads, arī veselības 
jomā ir sagaidāmi jaunumi. 24. augustā notika 
ikgadējās apmācības pirmajā neatliekamajā palīdzībā 
pedagogiem, 15. septembrī apmācības notika arī 
Sedas skolā un bērnudārzos.  Pedagogi tiek apmācīti 
katru gadu no jauna, lai bērni skolās, mūzikas skolā 
un darbojoties pulciņos būtu pasargāti un vecākiem 
būtu drošība par savām mazajām atvasēm. Drīzumā 
paredzēta arī vecāku apmācīšana pašu un bērnu 
drošībai, lai konkrētā situācijā spētu novērtēt, kur ne-
pieciešama neatliekamā palīdzība, un ar ko mēs paši 
varam tikt galā. Vēlreiz vēlos atgādināt vecākiem – 
informējiet pedagogus un medicīnas personālu par 
bērnu saslimšanām, alerģijām, astmu u.c. Visa infor-
mācija ir konfidenciāla, izšķirošā brīdī tā var būt ļoti 
noderīga! Šogad arī domes darbinieki ir izteikuši 
vēlēšanos piedalīties pirmās palīdzības apmācībās.

Plānotais šajā pusgadā: BKUS (Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas) autobusu Strenčos atkal 
gaidām oktobrī – datumu vēl precizēsim. Pieņems acu 
ārsts un LOR (ausu, kakla, deguna ārsts). Pieraksts 
Sandra 29729026. Vecāki, esiet atsaucīgi – izmantojiet 
iespēju un pierakstiet savus bērnus pie speciālistiem. 
Tas tiek darīts Jūsu bērnu labā, kad ārsti izbrīvē laiku 
un dodas izbraukumā pie mums!      

21.oktobrī plkst.17:00 Strenču pilsētas biblio-
tēkas telpās ciemosies slavenā Inese Ziņģīte ar savu 
rīvēšanās mācību. Līdzi jāņem dvielis 1,20 garumā, 
kājās zeķītes un ērts apģērbs. Dalības maksa 2,50 eiro.     

2. novembrī plkst.17:00 Strenču pilsētas biblio-
tēkas telpās viesosies diētas ārste un RSU Uztura 
Akadēmiskās skolas direktore Lolita Neimane. 
Ieejas maksa 2, 50 eiro. Visi laipni aicināti!           

Vēl šī pusgada laikā gaidāmi vairāki jaunumi – 
ārstnieciskais kosmetologs, ko varēs apmeklēt regu-
lāri, ārstnieciskās masāžas, sporta pedagoga pakal-
pojumi un turpmāk arī iedzīvotājiem tiks aicināti 
dažāda veida ārsti speciālisti – kardiologs, gastro-
enterologs u.c. Skolās paredzēti vairāki projekti – 
“Tīri zobi”, “Brīvs” u.c Turpināsim arī “8 soļu 
veselības programmu”, ar kuras palīdzību 8 stendos 
varēja pārbaudīt savu veselību. Turpināsim arī lekciju 
ciklus, ko mums pasniedza Valmieras slimnīcas ārste 
par mums interesējošām tēmām.

Informē veselības koordinatore Baiba Kondriča

2. oktobrī plkst. 17.00 Strenču novada kultūras 
centrāuz Skolotāju dienas pasākumu Strenču novada 
dome ielūdz novada pedagogus.

Pasākumā godināsim “apaļo” darba gadu peda-
gogus: Gitu Brālēnu 10 – Strenču novada vidusskolas 
volejbola trenere; Daci Janīti 10 – direktores viet-
niece Strenču novada vidusskolā un informātikas 
skolotāja; Kristīni Nīmani 15 Strenču novada PII 
pirmsskolas skolotāja; Sanitu Ļeļevu 15 Strenču 
novada vidusskolas mājturības un vizuālās mākslas 
skolotāja, bibliotekāre; Daci Gaigalu 20 Strenču no-
vada vidusskolas direktore un ekonomikas skolotāja;
Ullu Grīnbergu 25 Strenču novada PII mūzikas 
skolotāja un latviešu valodas skolotāja; Ilonu Tropu 
25 Strenču novada vidusskolas logopēde; Sarmīti 
Krūzi 30 Strenču novada vidusskolas vēstures un 
kulturoloģijas skolotāja; Maiju Spilbergu 35 Strenču
novada vidusskolas angļu valodas skolotāja; Jāni 
Krūmiņu 30 Strenču Mūzikas skolas metāla pūšamo
instrumentu pasniedzējs; Raldu Ziemuli 30 Strenču 
Mūzikas skolas direktore un kokļspēles pasniedzēja; 
Svetlanu Zaharovu 40 Strenču novada vidusskolas 
Sedas filiāles vadītāja un sākumskolas skolotāja. 
Sveiksim arī novada jaunos pedagogus: Baibu Paleju, 
direktores vietniece Strenču novada vidusskolā un 
Edīti Kulbergu, vijoļspēles skolotāja, Daigu Pauzeri, 
metodiķe PII “Minkāns” un Jeļena Aļeščenkova, 
pirmsskolas skolotāja PII “Minkāns”

Pasākumā izskanēs muzikāli apsveikumi. Pasākumā 
gaidīsim arī pensionētos pedagogus.

Liene Krūmiņa, 
izglītības, kultūras un sporta speciāliste

SVĒTKI 
SKOLOTĀJIEM
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Strenču novada domes sēdē 19. augustā izskatīti 19 jautā-
jumi. Svarīgākie no tiem:

1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Gaidu iela 
27-2, Strenči izsoli un rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma 
pārdošanu atklātā izsolē ar augšupejošu soli, kā arī noteica 
izsoles nosacīto sākuma cenu 1940 EUR apmērā un apstip-
rināja izsoles noteikumus.
2. Piešķirt transportu un finanšu līdzekļus ceļa izdevumu 
segšanai Biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” 22.08.2015. braucienam uz sporta svētkiem 
atpūtas kompleksā “Slīpi”.
3. Noteikt Strenču novadā ielu apgaismojuma lietošanas 
periodu no 16.augusta līdz 15.maijam, izslēdzot ielu apgais-
mojumu nakts stundās no plkst. 24.00-05.00 un samazinot 
to no plkst. 24.00-05.00 par 60 % Rīgas ielā un Valkas ielā, 
Strenčos. Īpašos gadījumos (publisku pasākumu laikā), 
ielu apgaismojumu ieslēgt un izslēgt saskaņā ar domes 
izpilddirektora izdotu rīkojumu.
4. Apstiprināt juridiskām un fiziskām personām ar 2015. 
gada 1.oktobri Sedas pilsētā šādus ūdensapgādes pakalpo-
jumu tarifus (bez PVN):

• EUR 0,56 par 1m3 ūdens patēriņu (pēc ūdens skaitītāja 
  rādītājiem);
• EUR 2,77 par ūdens patēriņu vienam iedzīvotājam 
  mēnesī (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);

5. Apstiprināt juridiskām un fiziskām personām ar 2015.
gada 1.oktobri Sedas pilsētā šādus kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifus (bez PVN):

• EUR 1,35 par 1 m3, ja uzstādīts ūdens skaitītājs;
• EUR 6,68 no viena iedzīvotāja mēnesī (ja nav uzstādīts 
  skaitītājs).

6. Noteikt 2015./2016. mācību gadam viena bērna ēdinā-
šanas izmaksas dienā:

• Strenču novada vidusskolā par pusdienām EUR 1.42;
• Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē par pusdienām 
  EUR 1.38

7. Noteikt ar 2015.gada 1.septembri viena bērna ēdināšanas 
un uzturēšanas izmaksas dienā:

• Pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” EUR 2.42;
• Pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” filiālē 
  “Dzērvīte” EUR 2.14

8. Noteikt maksu EUR 8.54 mēnesī vienam bērnam par 
nepilnas dienas apmeklējumu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Minkāns”. Dienas maksa veicama kā priekšapmaksa, līdz 
tekošā mēneša 20.datumam.

Strenču novada domes sēdē 16. septembrī izskatīti 20 jau-
tājumi. Svarīgākie no tiem:

1. Piedalīties ELFLA atklātā projektu iesniegumu kon-
kursā, iesniedzot 3 projektu pieteikumus pašvaldības ceļu 
remontiem: Liepugatves – Grobi A9, Plāņi – Čarnas A1, 
Strūciņas – Pluķi C8.
2. Piešķirt stipendiju EUR 15,00 mēnesī, 2015./2016.mā-
cību gada I. semestrī pieciem Strenču novada vidusskolas  
skolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums ir 7,5 balles un 
augstāks.
3. Piešķirt vienreizēju stipendiju EUR 100.00 sešiem 10. 
klases skolēniem, uzsākot mācības Strenču novada vidus-
skolā 2015./2016. mācību gadā.

4. Apstiprināt ar 2015.gada 1.septembri viena audzēkņa 
mācību izmaksas mēnesī, pašvaldību savstarpējiem norē-
ķiniem Strenču novada vispārējās izglītības iestādēs:

• Strenču novada vidusskolā EUR 76,54 
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē 
  “Minkāns” EUR 118,31  

5. Apstiprināt 2015./2016.gada apkures sezonai siltum-
enerģijas tarifu:

• Sedas pilsētā  57,85 EUR/MWh (bez PVN); 
• Strenču pilsētā 56,06 EUR/MWh (bez PVN); 

6. Apstiprināt tarifu par karsto ūdeni Sedas pilsētā 2015./
2016.gada apkures sezonā:

• 5,30 EUR/m3 (bez PVN), (ja ir uzstādīts karstā ūdens 
  skaitītājs)
• 16.86 EUR/cilv. (bez PVN), (ja nav uzstādīts karstā 
   ūdens skaitītājs)

7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2015 “Par 
Strenču novada domes 2015.gada pamatbudžetu”. 
8. Apkopojot informāciju par siltumenerģijas un komunālo 
pakalpojumu piegādes parādiem līdz 01.09.2015. pa no-
vada teritoriālām vienībām, konstatēti šādi parādi: Sedas 
pilsētā – EUR 53 8473,26; Strenču pilsētā – EUR 7 602,67; 
Plāņu pagastā – EUR 34 470,82; Jērcēnu pagastā – EUR 
12 577,35.
Noteikt vienotu kārtību Strenču novada pašvaldības iestāžu 
un dzīvojamo māju apkures perioda uzsākšanai: 

• Izdot rīkojumu par apkures perioda uzsākšanu ne ātrāk 
kā nākamajā dienā pēc tam, kad diennakts vidējā gaisa 
temperatūra 3 dienas ir bijusi zemāka par +8 grādiem 
pēc Celsija;

• Uzsākt siltuma padevi dzīvojamām mājām 24 stundu 
laikā pēc mājas kopīpašuma daļas apsaimniekotāja vai 
mājas īpašnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas par 
siltumenerģijas padeves uzsākšanu mājai, pie nosacī-
juma, ka  mājas vidējais komunālo maksājumu parāds 
vienam dzīvoklim nepārsniedz 100 euro, neskaitot dzī-
vokļus, kuros parādnieks faktiski nedzīvo, dzīvokļus 
kuru īpašnieki (īrnieki) neveic maksājumus vispār.

• Pirms siltumenerģijas padeves uzsākšanas daudzdzī-
vokļu mājās veikt koplietošanas ietaišu apsekošanu dzī-
vokļos, aktā fiksējot dzīvokļa apkures sistēmas karstā 
ūdens sistēmas tehnisko stāvokli, siltā ūdens skaitītāja, 
aukstā ūdens skaitītāja un siltumskaitītāja rādītājus. 

• Apkures sezonu neuzsākt dzīvojamās mājās, kurās nebūs 
veikta  visa veida skaitītāju pārbaude.

9. Uz personīga iesnieguma pamata nolēma atbrīvot 
Aivaru Auniņu ar 2015.gada 15.oktobri no Strenču novada 
pašvaldības izpilddirektora amata, saskaņā ar Darba likuma 
114.panta nosacījumiem pēc darbinieka un darba devēja 
vienošanās. 
10. Uz personīga iesnieguma pamata nolēma atbrīvot 
Daigu Beitiku ar 2015.gada 1.novembri no Strenču novada 
Kultūras centra vadītājas amata, saskaņā ar Darba likuma 
114.panta nosacījumiem-darbinieka un darba devēja vieno-
šanās.
11. Nolēma informēt Ekonomikas ministriju, ka Strenču 
novada pašvaldības rīcībā nav  atbilstošas dzīvojamās telpas 
bēgļu izīrēšanas vajadzībām.

Kancelejas vadītāja Silvija Biša

“BĒRNU ŽŪRIJA 2015” 
NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Jau otro gadu aicinām mazos un lielos lasīt gribētājus 
piedalīties projektā “Bērnu žūrija”. Šoreiz var lasīt sākot 
no 5 gadu vecuma. Aicinām grāmatas izlasīt laicīgi, jo 
decembrī, kad projekts noslēgsies, grāmatas ir jāgaida garās 
rindās, jo “pēdējā brīža piedāvājumu” cenšas noķert daudzi.
Katrai vecuma grupai ir atlasītas interesantas un aizraujošas 
grāmatas. Paši mazākie lasītāji varēs izlasīt intriģējošus 
stāstus par vilku, kurš izvēlās no grāmatas un Brigitu, kurai 
brāļi ir aļņi, kā arī Tantes un Bantes piedzīvojumus. Aizmigt 
palīdzēs Miega pasakas, ko rotā fantastiskās A.Paegles 
ilustrācijas. Īpaša vieta jaunajā kolekcijā ir fantāzijas žanra 
literatūrai. Vairāku grāmatu autori ir jaunieši un pat bērni. 
2015.gads rit Raiņa un Aspazijas zīmē, arī “Bērnu žūrijas” 
kolekcijā iekļauti viņu darbi. Raiņa “Puķu lodziņš” un 
Aspazijas “Zila debess zelta mākoņos”. Šogad īpaši aicinām 
piedalīties bērnu vecākus un vecvecākus “Vecāku žūrijā”. 
Esiet moderni – uzziniet, kas ir jaunākais mūsdienu litera-
tūrā un, ko lasa Jūsu bērni! Vecāku piedalīšanās žūrijā 
veicina lasīšanas motivāciju bērniem. Gaidām bibliotēkā! 

Aicina Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane

Jērcēnu pagasta bibliotēka jau četrpadsmito gadu aicina 
uz ilglaicīgāko un veiksmīgāko projektu lasīšanas veicinā-
šanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  

Grāmatu komplekts ir saņemts un aktīvākie lasītāji 
pirmās grāmatas sākuši lasīt, bet nekas nav nokavēts, aicinu 
pievienoties ikvienu, kas vēlas lasīt jaunāko latviešu autoru 
oriģinālliteratūru un pasaules lasītāko literatūru bērniem 
un jauniešiem. Jau trešo gadu aicināti iesaistīties šajā pasā-
kumā vecāki un vecvecāki – lasa visa ģimene!

Tiek aptvertas lasītāju grupas 5+ , 9+, 11+, 15+ un 
vecāku žūrija. Katrai grupai jāizlasa 6 grāmatas līdz 
janvārim, vecāku žūrijas komplekts četras gŗāmatas + divas 
no jebkuras citas grupas, tad tiek aizpildīta anketa un iz-
teikts vērtējums par grāmatu piedāvājumu.  

Nāc uz bibliotēku, iepazīsties ar piedāvāto grāmatu 
sarakstiem un sāc lasīt!

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra 
vadītāja Ilvija Ķimse

STRENČU NOVADA DOMES ZIŅAS JAUNUMI 
VESELĪBAS APRŪPĒ

Skolā sācies jaunais mācību gads, arī veselības 
jomā ir sagaidāmi jaunumi. 24. augustā notika 
ikgadējās apmācības pirmajā neatliekamajā palīdzībā 
pedagogiem, 15. septembrī apmācības notika arī 
Sedas skolā un bērnudārzos.  Pedagogi tiek apmācīti 
katru gadu no jauna, lai bērni skolās, mūzikas skolā 
un darbojoties pulciņos būtu pasargāti un vecākiem 
būtu drošība par savām mazajām atvasēm. Drīzumā 
paredzēta arī vecāku apmācīšana pašu un bērnu 
drošībai, lai konkrētā situācijā spētu novērtēt, kur ne-
pieciešama neatliekamā palīdzība, un ar ko mēs paši 
varam tikt galā. Vēlreiz vēlos atgādināt vecākiem – 
informējiet pedagogus un medicīnas personālu par 
bērnu saslimšanām, alerģijām, astmu u.c. Visa infor-
mācija ir konfidenciāla, izšķirošā brīdī tā var būt ļoti 
noderīga! Šogad arī domes darbinieki ir izteikuši 
vēlēšanos piedalīties pirmās palīdzības apmācībās.

Plānotais šajā pusgadā: BKUS (Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas) autobusu Strenčos atkal 
gaidām oktobrī – datumu vēl precizēsim. Pieņems acu 
ārsts un LOR (ausu, kakla, deguna ārsts). Pieraksts 
Sandra 29729026. Vecāki, esiet atsaucīgi – izmantojiet 
iespēju un pierakstiet savus bērnus pie speciālistiem. 
Tas tiek darīts Jūsu bērnu labā, kad ārsti izbrīvē laiku 
un dodas izbraukumā pie mums!      

21.oktobrī plkst.17:00 Strenču pilsētas biblio-
tēkas telpās ciemosies slavenā Inese Ziņģīte ar savu 
rīvēšanās mācību. Līdzi jāņem dvielis 1,20 garumā, 
kājās zeķītes un ērts apģērbs. Dalības maksa 2,50 eiro.     

2. novembrī plkst.17:00 Strenču pilsētas biblio-
tēkas telpās viesosies diētas ārste un RSU Uztura 
Akadēmiskās skolas direktore Lolita Neimane. 
Ieejas maksa 2, 50 eiro. Visi laipni aicināti!           

Vēl šī pusgada laikā gaidāmi vairāki jaunumi – 
ārstnieciskais kosmetologs, ko varēs apmeklēt regu-
lāri, ārstnieciskās masāžas, sporta pedagoga pakal-
pojumi un turpmāk arī iedzīvotājiem tiks aicināti 
dažāda veida ārsti speciālisti – kardiologs, gastro-
enterologs u.c. Skolās paredzēti vairāki projekti – 
“Tīri zobi”, “Brīvs” u.c Turpināsim arī “8 soļu 
veselības programmu”, ar kuras palīdzību 8 stendos 
varēja pārbaudīt savu veselību. Turpināsim arī lekciju 
ciklus, ko mums pasniedza Valmieras slimnīcas ārste 
par mums interesējošām tēmām.

Informē veselības koordinatore Baiba Kondriča

2. oktobrī plkst. 17.00 Strenču novada kultūras 
centrāuz Skolotāju dienas pasākumu Strenču novada 
dome ielūdz novada pedagogus.

Pasākumā godināsim “apaļo” darba gadu peda-
gogus: Gitu Brālēnu 10 – Strenču novada vidusskolas 
volejbola trenere; Daci Janīti 10 – direktores viet-
niece Strenču novada vidusskolā un informātikas 
skolotāja; Kristīni Nīmani 15 Strenču novada PII 
pirmsskolas skolotāja; Sanitu Ļeļevu 15 Strenču 
novada vidusskolas mājturības un vizuālās mākslas 
skolotāja, bibliotekāre; Daci Gaigalu 20 Strenču no-
vada vidusskolas direktore un ekonomikas skolotāja;
Ullu Grīnbergu 25 Strenču novada PII mūzikas 
skolotāja un latviešu valodas skolotāja; Ilonu Tropu 
25 Strenču novada vidusskolas logopēde; Sarmīti 
Krūzi 30 Strenču novada vidusskolas vēstures un 
kulturoloģijas skolotāja; Maiju Spilbergu 35 Strenču
novada vidusskolas angļu valodas skolotāja; Jāni 
Krūmiņu 30 Strenču Mūzikas skolas metāla pūšamo
instrumentu pasniedzējs; Raldu Ziemuli 30 Strenču 
Mūzikas skolas direktore un kokļspēles pasniedzēja; 
Svetlanu Zaharovu 40 Strenču novada vidusskolas 
Sedas filiāles vadītāja un sākumskolas skolotāja. 
Sveiksim arī novada jaunos pedagogus: Baibu Paleju 
direktores vietniece Strenču novada vidusskolā un 
Edīti Kulbergu vijoļspēles skolotāja, Daigu Pauzeri, 
metodiķe PII “Minkāns” un Jeļena Aļeščenkova, 
pirmsskolas skolotāja PII “Minkāns”

Sveiksim arī novada jaunos pedagogus: Baibu 
Paleju direktores vietniece Strenču novada vidusskolā 
un Edīti Kulbergu vijoļspēles skolotāju. Pasākumā 
izskanēs muzikāli apsveikumi. Pasākumā gaidīsim 
arī pensionētos pedagogus.

Liene Krūmiņa,
izglītības, kultūras un sporta speciāliste

SVĒTKI 
SKOLOTĀJIEM

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS Mūsu novada v�stis  •  3

Jau vairākus gadus AS ’’Latvijas valsts meži’’ 
finansiāli atbalsta sociālos Nevalstisko organizāciju 
projektus, piesķirot finansējumu projektu realizēšanai.
Šogad tika iesniegts 201 projekts, tika atbalstīti  
astoņdesmit pieci, tai skaitā arī Biedrības “Glābiet 
bērnus’’Strenču novada nodaļas iesniegtais projekts. 
Šajā projektā iekļāvām vairākas aktivitātes, tai skaitā 
Strenčupītes iztīrīšanu no sadzīves atkritumiem.
Bērniem līdztekus stāstījām par atkritumu šķirošanu. 
Kas tikai nebija atrodams Strenčupītē? Sākot ar dažāda 
veida plastmasas izstrādājumiem, vecām automašīnu 
riepām, mūzikas plates – veseli 2 maisi u.t.t. Tika arī 
nozāģēti izskalotie un bebru nograuztie koki, kas bija 
sakrituši upītē.Projekta ietvaros mācījām bērniem 
atpazīt zāļu tējas, vācām gan tās, gan ziedus un lapas, 
ko izmantojām nākošajās nodarbībās augusta mēnesī.
Augusta nodarbībās, kuras vadīja Daiga Kalniņa, 
piepalīdzot Ivitai Dūdiņai, Kristīnei Nīmanei, bērni 
iemācījās gatavot puzurus no niedrēm, kuras pa vasaru 
savāca mūsu aktīviste Ilvija Ķimse ar savu komandu. 
No savāktajiem ziediem un lapām bērni gatavoja 
glezniņas un apsveikumu kartes.Kopumā 25 bērni, 
no kuriem jaunākie bija tikai 6 gadus veci, daudz ko 
iemācījās un vienu nedēļu jūnijā, vienu nedēļu augustā 
izjuta gan kopā būšanas prieku, gan to, cik ļoti ieprie-
cina ar pašu rokām paveiktais.Šobrīd bērnu paveikto 
var apskatīt Strenču pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē.
Paldies Ilvijai Ķimsei, kura Jērcēnu bērnus atveda uz 
nodarbībām un nogādāja pēc nodarbībām arī atpakaļ.
Tikpat pretimnākošs bija arī Aleksandrs Brjuņins, 
kurš, savukārt, gādāja par Sedas bērnu nokļūšanu uz 
Strenčiem un atpakaļ, kā arī noslēguma pasākumā bija 
galvenais desiņu cepējs uz grila.Noslēguma pasākumā 
visi projektā iesaistītie bērni saņēma pateicības rakstus 
par aktīvu dalību.

Esam arī iesaistījušies projektā “Palīdzi mazuļiem”, 
kur ģimenes ar maziem ienākumiem var saviem 
bērniem līdz 2 gadu vecumam saņemt pamperus un 
piena maisījumu. Bērnu vecākiem ir jāaizpilda anketa, 
kuru var saņemt, zvanot pa telefonu 29485861 
V. Graumanei vai pa tel. 28806750 D. Vanagai.

Kā katru gadu, arī šogad sveicām  mūsu novada 
pirmklasniekus pirmajā skolas dienā. Paldies tiem, kas 
A. Boķes vadītās aptiekas ziedojumu kastītē “Skolas 
soma’’ ziedoja naudu. Kopā tika savākti  67,78  eiro. 
Katrs pirmklasnieks saņēma dāvanu maisiņu ar skolai 
noderīgām lietām.

Turpinās ES paku izsniegšana ģimenēm, kurām 
piešķirts trūcīgas personas statuss (uz vienu ģimenes 
locekli, pēc nodokļu ieturēšanas nesanāk 128 eiro) 
Tiek izsniegtas pārtikas pakas visiem un higiēnas 
pakas bērniem no o-18 gadiem. Būs arī kancelejas 
preces bērniem no 5-16 gadiem, bet ne ātrāk kā 
decembrī,  janvārī.

Ar oktobra mēnesi atsāksies projekts “Paēdušai 
Latvijai’’, kura ietvaros pārtikas pakas varēs  saņemt 
tās ģimenes, kuras nav saņēmušas trūcīgas personas 
statusu, bet ir maznodrošinātas. 

Ja ir jautājumi vai neskaidrības, esam gatavi pa-
līdzēt. Zvaniet man, jeb D. Vanagai uz augšminētajiem 
telefoniem.

Biedrības “Glābiet bērnus’’ Strenču novada 
nodaļas valdes priekšsēdētāja Velga Graumane

NOSLĒDZIES 
PROJEKTS UN 
CITI JAUNUMI

Sestdien, 5.septembrī Strenčos, Parka ielā 2C “Birzītē” 
notika V. Dārza svētki.

Kā jau katru gadu, Dārza svētku ietvaros notika arī 
sporta sacensības. Visas dienas garumā astoņas volejbola 
komandas cīnījās par “Birzītes kausu” volejbolā. Uzvaru 
izcīnīja komanda “Čiekuri” (Ģirts Vēveris, Kristaps Ozols, 
Emīls Ozols), kas sīvā cīņā, spēlē par 1.vietu uzvarēja 
iepriekšējā gada uzvarētājus “Strenču gremde” (Mārtiņš 
Lucāns, Pēteris Āķeris, Kaspars Ločmels) volejbolistus. 
3. vietā ierindojās KKQ (Jānis Pētersons, Kārlis Gaigals, 
KristersVēveris) volejbolisti. 

   Arī “Boccio” sacensībās piedalījās astoņas komandas. 
Sīvā cīņā  finālmačā, ar viena punkta pārsvaru, uzvarēja 
“Armīns un Co” (Armīns Zīvers, Kārlis Gaigals, Kristers 
Vēveris) komanda.

2.vietā – “Strenču gremde” (Mārtiņš Lucāns, Pēteris 
Āķeris, Kaspars Ločmels), 3.vietā – “IŽI” (Ilze Bičevska, 
Žanete Kleina, Ināra Riņķe).

Individuālajās sacensībās lodes grūšanā piedalījās 61 
dalībnieks. 1. vietas ieguvēji – Ansis Brūvelis 10,92m (vīr.); 
Ilze Bičevska 8,24m (siev); Roberts Riņķis 4,94 (zēni); 
Alvīne Krumholca 5,46m (meit.). 2.vieta – Jānis Vāvere 
10,08m (vīr.); Liene Krūmiņa 7,40m (siev.); Druvis  
Bičevskis 4,87m (zēni); Līva Vāvere 5,07m (meit.). 3. vieta 
– Ģirts Vēveris 9,59m (vīr.); Linda Brūna 7,35m (siev.); 
Roberts Vāvere 4,80m (zēni); Justīne Kleina 4,10m (meit.).

Šautriņu mešanā mērķī piedalījās 63 dalībnieki.
1.vieta – Mārtiņš Lucāns 206p. (vīr.); Ilze Bičevska 164p.
(siev.); Toms Mušperts 136p. (bērni). 2.vieta – Gatis Brūvelis 
150p. (vīr.); Sabīne Ozola 152p. (siev.); Mārcis Millers 
102p. (bērni). 3.vieta – Marts Bičevskis 143p. (vīr.); Alīda 
Krumhoca  143p. (siev.); Ernests Ābols 93p. (bērni).

Basketbola metienos 1.vieta – Dāvis Ābols 8p. (vīr.); 
Linda Vēvere 6p. (siev.);  Roberts Marenis 4p. (bērni). 
2.vieta – Dāvis Mednis 8p. (vīr.); Lana Kutiščeva 6p. (siev.); 
Martins Rusmanis 4p. (bērni). 3.vieta – Aleksis Ābols 7p. 
(vīr.); Unda Jansone 5p. (siev.); Sonja Misiņa 3p. (bērni).

Sporta sacensību noslēgumā notika krastu mačs 
volejbolā. Sacentās volejbola turnīra uzvarētājkomanda 
ar volejbola tiesneša sastādīto komandu. Uzvaru izcīnīja 
sastādītā komanda (Pēteris Āķeris, Jānis Pētersons, Kārlis 
Gaigals, Mārtiņš Lucāns).

Liels paldies sacensību tiesnešiem, Inārai, Alvilam, 
Matīsam, Laimonim, kas gādāja par sacensību raitu norisi! 
Uz tikšanos nākošgad!

Aivars Kalniņš, Strenču novada sporta organizators

V BIRZĪTES SPORTA SVĒTKU REZULTĀTI

12. septembrī Bauskas pilsētas apkārtnē norisinājās 
jaunsargu sacensības “Pulkveža Jura Dalbiņa kauss”. 
Sacensībās piedalījās ne tikai komandas no Latvijas, bet 
arī komandas no radniecīgām jauniešu organizācijām: 
“Kodututred”, “NooredKotkad” (Igaunija), “Šauliusajunga” 
un ģenerāļa Povila Plehaviča kadetu skolas (Lietuva).

Sacensību dalībnieki visas dienas garumā sacentās 2 
fiziski smagās disciplīnās: NATO standarta militārajā šķēršļu 
joslā un šķēršļu joslā apvidū. Jaunsargiem bija jāpārvar 
dažādas sarežģītības pakāpes šķēršļi – virvju kāpnes, dubult-
barjera, lienamtīkls, purvs, līdzsvara baļķis, divmetru mūris, 
līklocis, labirints un daudzi citi.

Tradīciju 2008. gadā iedibināja pulkvedis un bijušais 
Nacionālo bruņoto spēku komandieris (1994. – 1998.) 
J. Dalbiņš. Katru gadu uzvarētāju komanda tiek apbalvota 
ar ceļojošo kausu.

Šogad ceļojošais kauss paliek Latvijā, Kazdangā. 2.vietu 
ieguva pieredzējusī Igaunijas izlase. 

213.vienības Strenču un Valkas jaunsargu komanda 
ierindojās godpilnajā 3.vietā tikai nedaudz atpaliekot no 
abām uzvarētājkomandām. NATO profesionālajā trasē 
vecākā grupa guva pārliecinošu uzvaru, komandā Alīda 
Krumholce, Linda Vītoliņa (Strenču vienība), Sandris Zutis, 
Niks Kalniņš (Valkas vienība). Jaunākā grupa NATO šķēršļu 
trasē ieguva 2.vietu, komandā Danija Janīte, Kārlis Gaigals, 
Raimonds Vītols (Strenču vienība), Ēriks Zirnis (Valkas 

vienība). Militārajā šķēršļu joslā apvidū mūsējie finišēja 
ar 6.rezultātu. Kopvērtējumā necerēti augsts sasniegums 
– III vieta. Esam jauna un nepieredzējusi komanda. Mūsu 
mērķis ir augt un pēc pāris gadiem prestižajās sacensībās 
būt pirmajiem.

Informē Dace Gaigala,
Strenču novada vidusskolas direktore

JAUNSARGI “NEPILNA SOĻA” 
ATTĀLUMĀ NO PULKVEŽA J.DALBIŅA 

KAUSA IEGŪŠANAS

Strenču pilsētas bibliotēka no Latvijas Nacionālā Kino centra saņēmusi dāvinājumā apjomīgu filmu kolekciju 
DVD formātā.

Atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē, Nacionālais Kino centrs 
sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu “Latvijas filmu izlase” 
– apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un 
spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi. 

Izlases 25 DVD diskiem komplektā sagatavots arī izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs (latviešu un 
angļu valodā) par visām filmām un to autoriem. Šī izlase ir pirmā tik apjomīgā Latvijas kino reprezentācija DVD formātā.

Priecājamies, ka izlasi saņēmām arī mēs un tagad tā ir pieejama arī mūsu  bibliotēkas lietotājiem.
Aicinām lasītājus un citus interesentus izmantot iespēju skatīties filmas un iepazīt Latvijas kino – bibliotēkā vai savās 

mājās!
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane

STRENČU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 
PIEDĀVĀ LATVIJAS FILMU IZLASI



9. septembrī Strenču novada vidusskolas futbola 
laukumā tikās skolēnu futbola komanda pret Strenču 
novada domes iestāžu darbinieku/skolēnu vecāku ap-
vienoto komandu (t.sk. – domes priekšsēdētājs u.c.). 
Futbola turnīrs notika Futbola dienas 2015 ietvaros. 

“Futbola diena 2015 no 7. līdz 13. septembrim visas 
nedēļas garumā notika visā Latvijā. Futbola diena jeb 
starptautiski dēvēta par “GrassrootsWeek” ir aktivitāšu 
kopums, kas ļauj ikvienam pozitīvā gaisotnē baudīt 
futbolu. Latvijas Futbola federācijas (LFF) mērķis, 
organizējot Futbola dienu, ir parādīt, ka futbola spēlei 
pietiek ar futbola bumbu un vēlmi piedalīties. Tieši 
tāpēc Futbola dienas sauklis ir “Ielaid futbolu savā 
pagalmā!”.

Šogad pasākuma vēstnešu lomu uzņēmušies 
pazīstamie aktieri Dārta Daneviča un Andris Bulis, 
vienlaicīgi kļūdami par kapteiņiem savām īpaši 
izveidotajām izlasēm, kurās iesaistījušies daudzi Latvijā 
populāri cilvēki. Visa informācija par Futbola dienas 
pasākumiem Latvijas pagalmos – www.futboladiena.lv

Futbola dienas pasākumi Latvijā norosinājās jau 
sesto gadu pēc kārtas. Pērn Futbola dienas rīkotajos 
pasākumos oficiāli piedalījās vairāk nekā 8000 
entuziastu un futbola spēlētāju”, stāsta Toms Ārmanis, 
Latvijas Futbola federācijas sabiedrisko attiecību 
speciālists.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
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TURNĪRS 
FUTBOLA DIENAS 

IETVAROS

AKCIJAI “KŪKU KŪKA” – 5 GADI
Vispirms PALDIES – liels un sirsnīgs paldies viesiem, 

kas ar savu līdzdalību un klātbūtni Strenču novada svētku 
laikā atbalstīja “Kūku kūku 2015”! Kopīgiem spēkiem 
akcijas 5 gadu dzimšanas dienas svinības izvērtās par 
īstu pārsteigumu ballīti. Vispirms jau konkursa kūkas no 
“Selgas” cepumiem – 28 viens par otru skaistāks un inte-
resantāks, izdomas bagāts, radošs un garšīgs pārsteigums.

Otru pārsteigumu sagādāja svētku apmeklētāji, kas jau 
labu brīdi pirms degustācijas atklāšanas pacietīgi gaidīja 
rindā, lai nobaudītu izvēlētās, acij tīkamākās kūkas no šī 
gada akcijas rekorda skaita 32 kūkām. Vairāk kā 220 
balsojumi un saziedotie 242 euro un 47 centi apliecina, ka 
gaidīšana nav bijusi veltīga. Tika gan ziedots, gan izdarīta 
izvēle par labu kādam gardumam:

III. vieta Vijai Treimanei  un kūkai “Gotiņa”. II. vieta 
“Slaidajām bulciņām” (Irinai un Madim) ar “Strenču 
mājiņām” un Krūmiņu ģimenei un kūkai “Nakts avenēs”. 
I. vieta Sandrai Balodei un kūkai “Mellenīte”.

Pamatnei:
300 gr. “Selgas” cepumi
100 – 150 g sviests

Pildījumam:
500 g svaigais siers “Kārums”
200 ml saldais krējums (33 – 35%)
150 g cukura
20 g želatīns

Pagatavošana:
Aplej želatīnu ar 100 ml auksta, vārīta ūdens un atstāj 

uz 15 min. Sasmalcina cepumus. Izkausē sviestu. Pievieno 
sviestu cepumiem, samaisa, līdz veidojas mīklai līdzīga 
masa. Masu ieklāj cepamajā formā (24 – 26 cm diametrā), 
kārtīgi izlīdzina un ieliek to ledusskapī, lai masa atdziest, 
kamēr gatavojas pildījums. Želatīnu uzsilda ūdens peldē. 
Sakuļ saldo krējumu ar cukuru, pievieno svaigo sieru, 
samaisa. Tad pievieno želatīnu un atkal visu kārtīgi samaisa. 
Lej masu formā uz cepumu masas. Liek visu ledusskapī 
uz 3 – 4 stundām. Dekorē ar svaigām ogām. Lai izdodas!  

Nākamais pārsteigums, kas akcijas viesiem un organi-
zatoriem atgādināja, ka Kūku kūka 2015 ir piektās jubi-
lejas akcija, bija iespēja nogaršot visu iepriekšējo gadu 
uzvarētājkūkas. Paldies kūku gatavotājām un pasākumu 
atbalstītājiem visu piecu gadu garumā! Kopā esam sasnie-
guši mūsu mazos, bet nozīmīgos mērķus.

Kūku kūka 2011 – “Omes vasara” Margrieta Putniņa. 
Par ziedojumiem iegādāti 12 puķu vainadziņi un 13 saktiņas 
bērnu deju kolektīviem. Kūku kūka 2012 – “Ogu oga” Gita 
un Marta Siliņas. Par ziedojumiem izgatavoti Strenču un 
Sedas lielformāta aerofoto (apskatāmi novada domes zālē). 
Kūku kūka 2013 – “Maigais pieskāriens” Līga Ozola. Par 
ziedojumiem uzstādīti 2 šautriņu stendi Strenču bibliotēkā. 
Kūku kūka 2014 – “Burkānkūka” Inga Čukure. Par ziedo-
jumiem izgatavots Alsungas tautas tērps.

Akcija Kūku kūka 2015 atgādināja, ka kopā mēs varam. 
Kopā saliekot savas idejas, radošo domu, spēkus un labo 
gribu, mēs varam sasniegt jebkuru izvirzīto mērķi. Paldies 
mūsu īpašajiem atbalstītājiem – a/s “Staburadze” par pa-
matizejvielas – “Selgas” cepumu nodrošinājumu, paldies 
Sarmītei Caunei un Strenču novada kultūras centram 
par nesavtīgu un radošu līdzdalību akcijas organizēšanā. 
Paldies biedrības “Šūpolēs” meitenēm par visu. Lai 
mums izdodas realizēt šī gada akcijas “Kūku kūka 2015” 
mērķi – “Iztēli rosinošs, izglītojošs sienas zīmējums Strenču 
PII “Minkāns” rotaļu laukumā”, lai mums izdodas atrast 
jaunas idejas, kā bagātināt gan savu, gan Strenču novada 
iedzīvotāju ikdienu! Kopā mums izdosies! 

Biedrības “Šūpolēs” vārdā – Ralda Ziemule

SAULES PIELIETA SVĒTDIENA 
RANKAS MUIŽĀ

13. septembra rītā 
Jērcēnmuižas saime jūdza 
zirgus un devās ciemos uz 
Gulbenes novada Rankas 
muižu. Rankas muižas 
saimnieki un pašvaldības 
aģentūra “Gulbenes tū-
risma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs” sadar-
bībā ar Rankas pagasta 
pārvaldi aicināja uz Eiro-
pas kultūras mantojuma 
dienu pasākumu “Rankas 
muižas apslēptie dārgumi”.  
Pasākums sākās ar kon-
certu – teatralizētu sveicie-
nu “Ak, šis Rankas ziedu
laiks”, kurā piedalījās 
Dailes teātra aktieri 
Gundars Silakaktiņš un 
Aldis Siliņš. Pēc tam aiz 
pils parkā laucē varēja 
noskatīties zirgaudzētavas “Kocēni” dejojošo zirgu sveicienu. Sekoja koncertuzvedums ar rotaļām gan lieliem, gan 
maziem kopā ar Čučumuižas saimi “Skanīgie Čučumuižas stāsti Rankas muižā”. Visa pasākuma laikā varēja apskatīt un 
iegādāties visdažādākos amatnieku un mājražotāju labumus. Varēja klausīties gida stāstījumu ”Rankas muižas stāsti”. 
Pasākums noslēdzās ar opermūzikas koncertu “Tā skan Rankas muižā”.  Visi, kuri vēlējās, uz pasākumu varēja ierasties 
baronešu, baronu vai muižas ļaužu apģērbā, bija vēsturisko tērpu parāde. Jērcēnmuižas saime bija tērpusies savos 
labākajos viesību tērpos un nenoliedzami tas palīdzēja iejusties un izbaudīt Rankas muižas svētku noskaņu. Varēja iesais-
tīties atraktīvās seno laiku spēlēs. Bija iespēja vizināties ar ponijiem, izbraukt ar  ratiem, ar droškām – tamborratiem, 
vizināties ar laivām pa muižas dīķi. Pasākums bija daudzveidīgs un interesants, Jērcēnmuižas saime guva pieredzi un 
kontaktus, lai varētu tradicionālajos muižas pasākumos aicināt apmeklētājus un piedāvāt izbaudīt savas muižas auru. 

Ilvija Ķimse, Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja

LATVIJAS PASTS 
AICINA

VAS Latvijas Pasts, kā lielākais pasta pakalpojumu 
sniedzējs aicina pievērst uzmanību pasta piegādes 
pieejamībai. Latvijas pasts savus pakalpojumus sniedz 
ar atbildību pret klientiem, tāpēc aicina arī iedzīvo-
tājus būt atbildīgākiem.

Bieži vien namu un ēku īpašnieki nav uzstādījuši 
un noformējuši atbilstošas pastkastītes, bet neska-
toties uz to, Latvijas pasts nodrošina vienu no 
augstākajiem sūtījumu piegādes kvalitātes rādītājiem 
Eiropā. Tomēr kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 
bieži vien ietekmē nesakārtota vide un drošības 
apstākļi. Pasta sūtījumu savlaicīgu piegādi ietekmē 
ne tikai atbilstoši uzstādīta pastkastīte, bet arī tas, lai 
būtu nodrošināta atbilstoša piekļuve šai pastkastītei.

Šovasar konstatēti vairāki, nopietni gadījumi, 
(tai skaitā mūsu novadā), kad no suņu kodumiem 
cietuši Latvijas pasta darbinieki – pastnieki. Kādā 
no negadījumiem, pastniecei, piegādājot pastu ar 
divriteni, suns sakoda abas kājas. Ņemot vērā gūtās 
traumas, pēc šī negadījuma pastniece ilgstoši ārstējās 
slimnīcā un šobrīd turpina ārstēties ambulatoriski. 
Šis ir tikai viens no piemēriem, taču negadījumi ir 
vairāki, kad pastniekam, pildot darba pienākumus, 
nākas saskarties ar līdzīgām situācijām, kad pasta 
piegāde ir apgrūtināta.

VAS Latvijas pasts aicina dzīvnieku saimniekus 
būt uzmanīgākiem un atbildīgākiem, jo lielākajā daļā 
negadījumu, kas saistīti ar mājdzīvniekiem, vainīgi ir 
tieši saimnieki, kuri dzīvniekus atstāj bez uzraudzī-
bas. Būsim atbildīgāki pret līdzcilvēkiem un apkārtējo 
vidi!

Informē Latvijas Pasts
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Kā kļūt energoefektīvākiem un 
maksāt mazāk par elektrību? 

Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir vēlme kļūt 
energoefektīvākam, vai uzlabot savu dzīves telpu, par 
to nemaksājot vairāk nekā līdz šim, ir vērts paanalizēt 
savus un ģimenes paradumus – mainot tos, ikvienam ir 
iespēja ietaupīt.

Pieaugošā atkarība no enerģijas importa, energoresursu 
trūkums, kā arī nepieciešamība ierobežot klimata pār-
maiņas, ir problēmas, kuru risināšanai kā vērtīgu līdzekli 
Eiropas Savienība (ES) izvirzījusi energoefektivitātes pa-
augstināšanu. Ir pieņemta jauna energoefektivitātes direk-
tīva, kuras īstenošana attiecas arī uz Latviju. 

Kā ES energoefektivitātes mērķi uz 2020.gadu izvir-
zīti – par 20% samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
izmešus, līdz 20% palielināt atjaunojamo energoresursu 
īpatsvaru enerģijas gala patēriņā un par 20% paaugstināt 
energoefektivitāti. Arī katram no mums savā ģimenē, 
mājoklī ir iespējams kļūt energoefektīvākiem, tādēļ AS 
“Sadales tīkls” iedzīvotājiem atgādina dažas zināmas, bet 
piemirstas lietas, ko varam darīt efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam šķiet, ka viņi 
elektroenerģiju zina visu un izmanto to ļoti efektīvi, 
ikdienā ieviešas pa kādam ieradumam, kas rada liekus 
elektrības tēriņus. Pat cilvēkiem, kam energoefektivitāte 
ir maizes darbs, kas to pēta, analizē un māca citus būt 
energoefektīviem, reizi pa reizei der atsvaidzināt zināšanas 
par efektīvu saimniekošanu savā mājsaimniecībā.

Katru dienu mēs lietojam elektrību, īpaši nedomājot 
par tās patēriņu. Mēs pierodam pie sava dzīvesveida, pie-
rodam pie naudas summas elektrības rēķina apmaksai. Vien-
laikus ir daudz vienkāršu, šķietami pašsaprotamu lietu, kas 
palīdzētu elektroenerģiju izmantot efektīvāk, – kā gatavot 
ēst, kā mazgāt veļu un traukus, kā pašiem mazgāties, kā 
izmantot mājsaimniecības tehniku.

Piemēram, ledusskapī temperatūru vēlams noregulēt uz 
+5°C, savukārt saldētavā būs gana ar -18°C. Der iegaumēt, 
ka, izvēloties ledusskapī vēsāku vidi, +4°C, elektroenerģijas 
izmaksas par ledusskapi palielināsies par 10%. Ledusskapja 
energoefektivitāte būs zemāka, ja novietosiet to blakus 
tiešiem siltuma avotiem – plītij, radiatoriem, tiešiem saules 
stariem caur logu. Tāpat uz ledusskapjiem nedrīkst likt 
virsū mikroviļņu krāsnis, tosterus vai mazās cepeškrāsniņas. 
Savukārt ēdienus ledusskapī vēlams likt noslēgtos traukos.

Zemākas temperatūras uzstādīšana ir arī veids, kā energo-
efektīvi mazgāt veļu un traukus, jo tieši ūdens sildīšanai 
mazgāšanās procesā tiek patērēts visvairāk elektroenerģijas 
– jo siltākā ūdenī tiks mazgātas drēbes un trauki, jo dārgāk 
tas izmaksās. Svarīgi ir gan veļas, gan trauku mazgājamās 
mašīnas kārtīgi aizpildīt – dažu šķīvju vai pāris kreklu 
mazgāšana būs līdzvērtīga zemē nomestai naudai.

Daudziem no mums neatņemams rīta rituāls ir tase 
kafijas. Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām elektriskajā kannā, 
ieteicams ir vārīt tik daudz ūdens, cik būs nepieciešams. 
Ja divu tasīšu vietā uzvārīsiet pilnu kannu, patērēsiet 4-5 
reizes vairāk elektroenerģijas, nekā vajadzētu. Savukārt, 
lielo ūdens sildītāju vajag novietot iespējami tuvāk ūdens 
izmantošanas vietai. Augstāko energoefektivitāti tas sniegs, 
ja temperatūra būs noregulēta uz 55-60°C.

Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāšanos dušā vai vannā, der 
iegaumēt, ka, nedēļu katru dienu mazgājoties dušā, iztērēsim 
aptuveni tikpat daudz ūdens kā vienā mazgāšanās reizē 
vannā. Protams, arī dušā energoefektīvi būs ūdeni tecināt 
tikai tad, kad tas nepieciešams. Līdzīgi arī zobus tīrot, krānu 
nevajag atstāt tekošu visu zobu tīrīšanas laiku.

Monētas otra puse, sevišķi par dušu runājot, ir komforts 
– vai gribam un esam ar mieru savus ierastos paradumus 
mainīt, jo ir tik patīkami dušā mazgāties, ja ūdens strūkla 
virs galvas ir nepārtraukta. Bet tas jau jāizlemj katram 
pašam, vadoties pēc savām vēlmēm, iespējām un ģimenes 
maciņa biezuma.

Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas vienmēr ir jālieto ar 
vākiem, pretējā gadījumā daļa elektroenerģijas tiks patērēta 
gaisa, ne ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī regulēt sildīšanas 
pakāpes – līdz ko ūdens uzvārījies, jāpagriež uz zemāku 
pakāpi. Katla vai pannas izmēram jāatbilst sildvirsmas 
izmēram vai jābūt lielākam, bet ne mazākam, jo silst visa 
virsma. Ja katliņš būs mazāks, elektroenerģija, tēlaini iz-
sakoties, tiks izkūpināta gaisā.

Lai efektīvāk izmantotu cepeškrāsni, gatavojot ēdienu, 
to var izslēgt 10-15 minūtes ātrāk. Cepeškrāsni nevajag 
virināt, bet sagaidīt, kad ēdiens gatavs. Savukārt vārot 
kartupeļus, ar ūdeni nevajag pieliet pilnu katlu, bet liet tik 
daudz, lai nosegtu kartupeļus.

Svarīgi būtu arī mainīt savus paradumus telpu vēdinā-
šanā. Ja ierasts ir logus turēt vaļā nedaudz pavērtus, siltums 
izplūst no telpas, aukstums iekļūst, bet gaisa apmaiņa 
nenotiek. Kā skaidro AS “Latvenergo” Energoefektivitātes 
centrā, efektīvāk ir telpas vēdināt, logu atverot plaši vaļā 
uz brīdi, kamēr neatdziest grīda un mēbeļu virsma.

Ja ir iespējams, arī temperatūru telpās energoefektīvi 
ir regulēt atbilstoši situācijai. Daudzviet kā komforta zona 
ir noteikti 20 līdz 22°C. Pametot mājokli, temperatūru 
ieteicams samazināt par dažiem grādiem. Arī gulēt ejot, 
vēlams rīkoties līdzīgi, temperatūru pazeminot par 3-4°C. 
Jāatceras, ka par vienu grādu samazinot temperatūru, 
izmaksas apsildei konkrētajā laika posmā samazināsies par 
5%.

Savu ieguldījumu energoefektīvākā dzīvesveidā var dot 
arī veco spuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām vai LED 
spuldzēm. Šo spuldžu jaudas ir tik mazas, ka tās nav ne-
pieciešams bieži slēgt iekšā un ārā – tā būtisku ekonomiju 
iegūt nevar. Bet kopumā lielākā vai mazākā mērā iespējas 
ietaupīt vai uzlabot savu dzīves telpu, par to nemaksājot 
vairāk, ir praktiski visiem, vien jāspēj mainīt paradumus.

Lai informētu iedzīvotājus par energoefektivitāti, AS 
“Sadales tīkls” ir sagatavojusi īpašu sadaļu uzņēmuma 
mājaslapā, kurā regulāri tiek papildināta informācija: http://
www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir Latvijā lielākais 
sadales tīkla operators, kas elektroenerģiju piegādā vairāk 
nekā 1 miljonam klientu. Uzņēmums nodrošina 95 000 km 
sadales tīklu ekspluatāciju un atjaunošanu 99% valsts 
teritorijas, kā arī ir uzsācis īstenot viedo tehnoloģiju 
risinājumos balstīta tīkla attīstību. 

Informē AS “Sadales tīkls”
Klientu serviss: 80 200 403

Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Sestdien, 12. septembrī Strenču novada kultūras 
centrā vēlreiz tika apliecināta mīlestība Maestro 
Raimondam Paulam, vēlot viņam gaidāmajā jubilejā 
– veselību, sirsnību, mīļas domas, brīnumus, baltas 
dienas, optimismu, izturību, jaunus talantus, atgriezties 
Strenčos un vēl daudz ko citu. Pēc Micrec PM un 
Latvijas TV aicinājuma, Strenčos kopā pulcējās 
dziesmu izpildītāji no visas Ziemeļvidzemes, lai iz-
dziedātu tikai Maestro mūziku. Divu atraktīvu vadī-
tāju Lienes Krūmiņas un Aigara Veldres aicināti uz 
skatuves kāpa dažādu paaudžu solisti, ansambļi, 
mūziķi, dejotāji, popgrupas un muzikālās apvienības 
no Valmieras, Smiltenes, Gulbenes, Alūksnes, Apes,
Valkas, Rīgas, Strenčiem. Skanēja populāras Maestro 
dziesmas “Rudens ogle”, “Pa mēness tiltu”, “Nepie-
sauc, nepasauc mani vēl”, “Nenāciet klāt man rudenī”, 
“Baltā dziesma”, “Lai tik līst”, “Elēģija” un daudzas 
citas. Kopā ar koncerta dalībniekiem mīlestību Maestro 
apliecināja arī koncerta īpašais viesis NORMUNDS 
RUTULIS. Koncertu klātienē noklausījās arī pasā-
kuma idejas autore Elita Mīlgrāve. Pēc koncerta no-
slēgumā izskanējušās dziesmas “Laikam laika nav” 
izskanēja arī paldies koncerta dalībniekiem un organi-
zatoriem par ieguldīto darbu. Īpašu pateicību un pie-
miņas dāvanas no Micrec PM saņēma Inese Niklaviča, 
Jeļena Tēraudkalne, Jolanta Kokuma, studijas “No-
tiņas” vadītāja Aigita Guoģe – Lapiņa un popgrupas 
“Smaidiņi” vadītāja Iluta Dundere no Valmieras, soliste 
Santa Sāre-Gerža no Virešiem un Gints Ristamecs 
no Valmieras, kurš iejutās Allas Pugačovas tēlā, bet 
visi koncerta dalībnieki saņēma atklātni ar Maestro 
autogrāfu. 

Nākošā gada janvārī Maestro atzīmēs savu 80. 
dzimšanas dienu. Pasākumu virkni par godu šai 
jubilejai iecerējusi arī Latvijas TV, kas fiksēja arī šo 
koncertu. Televīzijas radošā komanda dalībai TV spēlē 
“Mana dziesma” izvēlējās skanīgo balsu īpašnieces 
“4SOUND”. “Mana dziesma” šī gada izskaņā sešos 
raidījumos būs veltīta Maestro mūzikai sešās dažādās 
tēmās.  LTV filmētais materiāls skatītāju balsošanai 
par savu simpātiju tiks izvietots arī LTV mājas lapā 
– www.lsm.ltv.lv. Balsošana notiks septembra pēdējā 
nedēļā. Sekosim raidījumiem, atbalstīsim savējos un 
vēlēsim veiksmi!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

ATZĪŠANĀS MĪLESTĪBĀ 
MAESTRO 

RAIMONDAM PAULAM

Konkurss “Draudzīgs velosipēdistam” tiek īstenots 
Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas “Pārvietojies gudri” 
jeb Do the right mix ietvaros. Konkursu organizē SIA 
Prospero sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju (VARAM) un Latvijas Riteņbraucēju 
apvienību (www.divritenis.lv/veloriga.lv). Tā mērķis ir vei-
cināt drošu velonovietņu, velosipēdu glabāšanas vietu un 
citu velosipēdistiem draudzīgu risinājumu ieviešanu.

Strenču novada pašvaldības vārdā pieteikumu konkursam 
iesniedza Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste 
Kristīne Lāce. “2014.gada rudenī, īstenojot Strenču pilsētas 
tranzītielas rekonstrukcijas projektu, Strenčos tika izbūvēti 
veloceliņi, lai nodrošinātu riteņbraucējiem drošu un 
atbilstošu veloinfrastruktūru. Veloceliņu izbūve pabeigta 
visas tranzītielas garumā (3 km) – izbūvēti veloceliņi gan 
kā velojoslas, kas sakļaujas ar gājēju ietvēm, gan apvieno-
tie ietves-veloceliņi. Savukārt, lai veicinātu velokultūras 
attīstību un velotūrismu, 2015.gada aprīlī izveidots maršruts

“Atklāj Ziemeļvidzemi Strenču novadā!””, stāsta Kristīne.  
17. septembrī  Gaismas pilī Rīgā balvu par ieguldījumu 
velokultūras veicināšanā saņēma arī Strenču novada dome.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

ESAM DRAUDZĪGI VELOSIPĒDISTIEM

Foto – Gints Ivuškāns



9. septembrī Strenču novada vidusskolas futbola 
laukumā tikās skolēnu futbola komanda pret Strenču 
novada domes iestāžu darbinieku/skolēnu vecāku ap-
vienoto komandu (t.sk. – domes priekšsēdētājs u.c.). 
Futbola turnīrs notika Futbola dienas 2015 ietvaros. 

“Futbola diena 2015 no 7. līdz 13. septembrim visas 
nedēļas garumā notika visā Latvijā. Futbola diena jeb 
starptautiski dēvēta par “GrassrootsWeek” ir aktivitāšu 
kopums, kas ļauj ikvienam pozitīvā gaisotnē baudīt 
futbolu. Latvijas Futbola federācijas (LFF) mērķis, 
organizējot Futbola dienu, ir parādīt, ka futbola spēlei 
pietiek ar futbola bumbu un vēlmi piedalīties. Tieši 
tāpēc Futbola dienas sauklis ir “Ielaid futbolu savā 
pagalmā!”.

Šogad pasākuma vēstnešu lomu uzņēmušies 
pazīstamie aktieri Dārta Daneviča un Andris Bulis, 
vienlaicīgi kļūdami par kapteiņiem savām īpaši 
izveidotajām izlasēm, kurās iesaistījušies daudzi Latvijā 
populāri cilvēki. Visa informācija par Futbola dienas 
pasākumiem Latvijas pagalmos – www.futboladiena.lv

Futbola dienas pasākumi Latvijā norosinājās jau 
sesto gadu pēc kārtas. Pērn Futbola dienas rīkotajos 
pasākumos oficiāli piedalījās vairāk nekā 8000 
entuziastu un futbola spēlētāju”, stāsta Toms Ārmanis, 
Latvijas Futbola federācijas sabiedrisko attiecību 
speciālists.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
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TURNĪRS 
FUTBOLA DIENAS 

IETVAROS

AKCIJAI “KŪKU KŪKA” – 5 GADI
Vispirms PALDIES – liels un sirsnīgs paldies viesiem, 

kas ar savu līdzdalību un klātbūtni Strenču novada svētku 
laikā atbalstīja “Kūku kūku 2015”! Kopīgiem spēkiem 
akcijas 5 gadu dzimšanas dienas svinības izvērtās par 
īstu pārsteigumu ballīti. Vispirms jau konkursa kūkas no 
“Selgas” cepumiem – 28 viens par otru skaistāks un inte-
resantāks, izdomas bagāts, radošs un garšīgs pārsteigums.

Otru pārsteigumu sagādāja svētku apmeklētāji, kas jau 
labu brīdi pirms degustācijas atklāšanas pacietīgi gaidīja 
rindā, lai nobaudītu izvēlētās, acij tīkamākās kūkas no šī 
gada akcijas rekorda skaita 32 kūkām. Vairāk kā 220 
balsojumi un saziedotie 242 euro un 47 centi apliecina, ka 
gaidīšana nav bijusi veltīga. Tika gan ziedots, gan izdarīta 
izvēle par labu kādam gardumam:

III. vieta Vijai Treimanei  un kūkai “Gotiņa”. II. vieta 
“Slaidajām bulciņām” (Irinai un Madim) ar “Strenču 
mājiņām” un Krūmiņu ģimenei un kūkai “Nakts avenēs”. 
I. vieta Sandrai Balodei un kūkai “Mellenīte”.

Pamatnei:
300 gr. “Selgas” cepumi
100 – 150 g sviests

Pildījumam:
500 g svaigais siers “Kārums”
200 ml saldais krējums (33 – 35%)
150 g cukura
20 g želatīns

Pagatavošana:
Aplej želatīnu ar 100 ml auksta, vārīta ūdens un atstāj 

uz 15 min. Sasmalcina cepumus. Izkausē sviestu. Pievieno 
sviestu cepumiem, samaisa, līdz veidojas mīklai līdzīga 
masa. Masu ieklāj cepamajā formā (24 – 26 cm diametrā), 
kārtīgi izlīdzina un ieliek to ledusskapī, lai masa atdziest, 
kamēr gatavojas pildījums. Želatīnu uzsilda ūdens peldē. 
Sakuļ saldo krējumu ar cukuru, pievieno svaigo sieru, 
samaisa. Tad pievieno želatīnu un atkal visu kārtīgi samaisa. 
Lej masu formā uz cepumu masas. Liek visu ledusskapī 
uz 3 – 4 stundām. Dekorē ar svaigām ogām. Lai izdodas!  

Nākamais pārsteigums, kas akcijas viesiem un organi-
zatoriem atgādināja, ka Kūku kūka 2015 ir piektās jubi-
lejas akcija, bija iespēja nogaršot visu iepriekšējo gadu 
uzvarētājkūkas. Paldies kūku gatavotājām un pasākumu 
atbalstītājiem visu piecu gadu garumā! Kopā esam sasnie-
guši mūsu mazos, bet nozīmīgos mērķus.

Kūku kūka 2011 – “Omes vasara” Margrieta Putniņa. 
Par ziedojumiem iegādāti 12 puķu vainadziņi un 13 saktiņas 
bērnu deju kolektīviem. Kūku kūka 2012 – “Ogu oga” Gita 
un Marta Siliņas. Par ziedojumiem izgatavoti Strenču un 
Sedas lielformāta aerofoto (apskatāmi novada domes zālē). 
Kūku kūka 2013 – “Maigais pieskāriens” Līga Ozola. Par 
ziedojumiem uzstādīti 2 šautriņu stendi Strenču bibliotēkā. 
Kūku kūka 2014 – “Burkānkūka” Inga Čukure. Par ziedo-
jumiem izgatavots Alsungas tautas tērps.

Akcija Kūku kūka 2015 atgādināja, ka kopā mēs varam. 
Kopā saliekot savas idejas, radošo domu, spēkus un labo 
gribu, mēs varam sasniegt jebkuru izvirzīto mērķi. Paldies 
mūsu īpašajiem atbalstītājiem – a/s “Staburadze” par pa-
matizejvielas – “Selgas” cepumu nodrošinājumu, paldies 
Sarmītei Caunei un Strenču novada kultūras centram 
par nesavtīgu un radošu līdzdalību akcijas organizēšanā. 
Paldies biedrības “Šūpolēs” meitenēm par visu. Lai 
mums izdodas realizēt šī gada akcijas “Kūku kūka 2015” 
mērķi – “Iztēli rosinošs, izglītojošs sienas zīmējums Strenču 
PII “Minkāns” rotaļu laukumā”, lai mums izdodas atrast 
jaunas idejas, kā bagātināt gan savu, gan Strenču novada 
iedzīvotāju ikdienu! Kopā mums izdosies! 

Biedrības “Šūpolēs” vārdā – Ralda Ziemule

SAULES PIELIETA SVĒTDIENA 
RANKAS MUIŽĀ

13. septembra rītā 
Jērcēnmuižas saime jūdza 
zirgus un devās ciemos uz 
Gulbenes novada Rankas 
muižu. Rankas muižas 
saimnieki un pašvaldības 
aģentūra “Gulbenes tū-
risma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs” sadar-
bībā ar Rankas pagasta 
pārvaldi aicināja uz Eiro-
pas kultūras mantojuma 
dienu pasākumu “Rankas 
muižas apslēptie dārgumi”.  
Pasākums sākās ar kon-
certu – teatralizētu sveicie-
nu “Ak, šis Rankas ziedu
laiks”, kurā piedalījās 
Dailes teātra aktieri 
Gundars Silakaktiņš un 
Aldis Siliņš. Pēc tam aiz 
pils parkā laucē varēja 
noskatīties zirgaudzētavas “Kocēni” dejojošo zirgu sveicienu. Sekoja koncertuzvedums ar rotaļām gan lieliem, gan 
maziem kopā ar Čučumuižas saimi “Skanīgie Čučumuižas stāsti Rankas muižā”. Visa pasākuma laikā varēja apskatīt un 
iegādāties visdažādākos amatnieku un mājražotāju labumus. Varēja klausīties gida stāstījumu ”Rankas muižas stāsti”. 
Pasākums noslēdzās ar opermūzikas koncertu “Tā skan Rankas muižā”.  Visi, kuri vēlējās, uz pasākumu varēja ierasties 
baronešu, baronu vai muižas ļaužu apģērbā, bija vēsturisko tērpu parāde. Jērcēnmuižas saime bija tērpusies savos 
labākajos viesību tērpos un nenoliedzami tas palīdzēja iejusties un izbaudīt Rankas muižas svētku noskaņu. Varēja iesais-
tīties atraktīvās seno laiku spēlēs. Bija iespēja vizināties ar ponijiem, izbraukt ar  ratiem, ar droškām – tamborratiem, 
vizināties ar laivām pa muižas dīķi. Pasākums bija daudzveidīgs un interesants, Jērcēnmuižas saime guva pieredzi un 
kontaktus, lai varētu tradicionālajos muižas pasākumos aicināt apmeklētājus un piedāvāt izbaudīt savas muižas auru. 

Ilvija Ķimse, Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja

LATVIJAS PASTS 
AICINA

VAS Latvijas Pasts, kā lielākais pasta pakalpojumu 
sniedzējs aicina pievērst uzmanību pasta piegādes 
pieejamībai. Latvijas pasts savus pakalpojumus sniedz 
ar atbildību pret klientiem, tāpēc aicina arī iedzīvo-
tājus būt atbildīgākiem.

Bieži vien namu un ēku īpašnieki nav uzstādījuši 
un noformējuši atbilstošas pastkastītes, bet neska-
toties uz to, Latvijas pasts nodrošina vienu no 
augstākajiem sūtījumu piegādes kvalitātes rādītājiem 
Eiropā. Tomēr kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 
bieži vien ietekmē nesakārtota vide un drošības 
apstākļi. Pasta sūtījumu savlaicīgu piegādi ietekmē 
ne tikai atbilstoši uzstādīta pastkastīte, bet arī tas, lai 
būtu nodrošināta atbilstoša piekļuve šai pastkastītei.

Šovasar konstatēti vairāki, nopietni gadījumi, 
(tai skaitā mūsu novadā), kad no suņu kodumiem 
cietuši Latvijas pasta darbinieki – pastnieki. Kādā 
no negadījumiem, pastniecei, piegādājot pastu ar 
divriteni, suns sakoda abas kājas. Ņemot vērā gūtās 
traumas, pēc šī negadījuma pastniece ilgstoši ārstējās 
slimnīcā un šobrīd turpina ārstēties ambulatoriski. 
Šis ir tikai viens no piemēriem, taču negadījumi ir 
vairāki, kad pastniekam, pildot darba pienākumus, 
nākas saskarties ar līdzīgām situācijām, kad pasta 
piegāde ir apgrūtināta.

VAS Latvijas pasts aicina dzīvnieku saimniekus 
būt uzmanīgākiem un atbildīgākiem, jo lielākajā daļā 
negadījumu, kas saistīti ar mājdzīvniekiem, vainīgi ir 
tieši saimnieki, kuri dzīvniekus atstāj bez uzraudzī-
bas. Būsim atbildīgāki pret līdzcilvēkiem un apkārtējo 
vidi!

Informē Latvijas Pasts

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS Mūsu novada v�stis  •  5

Kā kļūt energoefektīvākiem un 
maksāt mazāk par elektrību? 

Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir vēlme kļūt 
energoefektīvākam, vai uzlabot savu dzīves telpu, par 
to nemaksājot vairāk nekā līdz šim, ir vērts paanalizēt 
savus un ģimenes paradumus – mainot tos, ikvienam ir 
iespēja ietaupīt.

Pieaugošā atkarība no enerģijas importa, energoresursu 
trūkums, kā arī nepieciešamība ierobežot klimata pār-
maiņas, ir problēmas, kuru risināšanai kā vērtīgu līdzekli 
Eiropas Savienība (ES) izvirzījusi energoefektivitātes pa-
augstināšanu. Ir pieņemta jauna energoefektivitātes direk-
tīva, kuras īstenošana attiecas arī uz Latviju. 

Kā ES energoefektivitātes mērķi uz 2020.gadu izvir-
zīti – par 20% samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
izmešus, līdz 20% palielināt atjaunojamo energoresursu 
īpatsvaru enerģijas gala patēriņā un par 20% paaugstināt 
energoefektivitāti. Arī katram no mums savā ģimenē, 
mājoklī ir iespējams kļūt energoefektīvākiem, tādēļ AS 
“Sadales tīkls” iedzīvotājiem atgādina dažas zināmas, bet 
piemirstas lietas, ko varam darīt efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam šķiet, ka viņi 
elektroenerģiju zina visu un izmanto to ļoti efektīvi, 
ikdienā ieviešas pa kādam ieradumam, kas rada liekus 
elektrības tēriņus. Pat cilvēkiem, kam energoefektivitāte 
ir maizes darbs, kas to pēta, analizē un māca citus būt 
energoefektīviem, reizi pa reizei der atsvaidzināt zināšanas 
par efektīvu saimniekošanu savā mājsaimniecībā.

Katru dienu mēs lietojam elektrību, īpaši nedomājot 
par tās patēriņu. Mēs pierodam pie sava dzīvesveida, pie-
rodam pie naudas summas elektrības rēķina apmaksai. Vien-
laikus ir daudz vienkāršu, šķietami pašsaprotamu lietu, kas 
palīdzētu elektroenerģiju izmantot efektīvāk, – kā gatavot 
ēst, kā mazgāt veļu un traukus, kā pašiem mazgāties, kā 
izmantot mājsaimniecības tehniku.

Piemēram, ledusskapī temperatūru vēlams noregulēt uz 
+5°C, savukārt saldētavā būs gana ar -18°C. Der iegaumēt, 
ka, izvēloties ledusskapī vēsāku vidi, +4°C, elektroenerģijas 
izmaksas par ledusskapi palielināsies par 10%. Ledusskapja 
energoefektivitāte būs zemāka, ja novietosiet to blakus 
tiešiem siltuma avotiem – plītij, radiatoriem, tiešiem saules 
stariem caur logu. Tāpat uz ledusskapjiem nedrīkst likt 
virsū mikroviļņu krāsnis, tosterus vai mazās cepeškrāsniņas. 
Savukārt ēdienus ledusskapī vēlams likt noslēgtos traukos.

Zemākas temperatūras uzstādīšana ir arī veids, kā energo-
efektīvi mazgāt veļu un traukus, jo tieši ūdens sildīšanai 
mazgāšanās procesā tiek patērēts visvairāk elektroenerģijas 
– jo siltākā ūdenī tiks mazgātas drēbes un trauki, jo dārgāk 
tas izmaksās. Svarīgi ir gan veļas, gan trauku mazgājamās 
mašīnas kārtīgi aizpildīt – dažu šķīvju vai pāris kreklu 
mazgāšana būs līdzvērtīga zemē nomestai naudai.

Daudziem no mums neatņemams rīta rituāls ir tase 
kafijas. Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām elektriskajā kannā, 
ieteicams ir vārīt tik daudz ūdens, cik būs nepieciešams. 
Ja divu tasīšu vietā uzvārīsiet pilnu kannu, patērēsiet 4-5 
reizes vairāk elektroenerģijas, nekā vajadzētu. Savukārt, 
lielo ūdens sildītāju vajag novietot iespējami tuvāk ūdens 
izmantošanas vietai. Augstāko energoefektivitāti tas sniegs, 
ja temperatūra būs noregulēta uz 55-60°C.

Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāšanos dušā vai vannā, der 
iegaumēt, ka, nedēļu katru dienu mazgājoties dušā, iztērēsim 
aptuveni tikpat daudz ūdens kā vienā mazgāšanās reizē 
vannā. Protams, arī dušā energoefektīvi būs ūdeni tecināt 
tikai tad, kad tas nepieciešams. Līdzīgi arī zobus tīrot, krānu 
nevajag atstāt tekošu visu zobu tīrīšanas laiku.

Monētas otra puse, sevišķi par dušu runājot, ir komforts 
– vai gribam un esam ar mieru savus ierastos paradumus 
mainīt, jo ir tik patīkami dušā mazgāties, ja ūdens strūkla 
virs galvas ir nepārtraukta. Bet tas jau jāizlemj katram 
pašam, vadoties pēc savām vēlmēm, iespējām un ģimenes 
maciņa biezuma.

Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas vienmēr ir jālieto ar 
vākiem, pretējā gadījumā daļa elektroenerģijas tiks patērēta 
gaisa, ne ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī regulēt sildīšanas 
pakāpes – līdz ko ūdens uzvārījies, jāpagriež uz zemāku 
pakāpi. Katla vai pannas izmēram jāatbilst sildvirsmas 
izmēram vai jābūt lielākam, bet ne mazākam, jo silst visa 
virsma. Ja katliņš būs mazāks, elektroenerģija, tēlaini iz-
sakoties, tiks izkūpināta gaisā.

Lai efektīvāk izmantotu cepeškrāsni, gatavojot ēdienu, 
to var izslēgt 10-15 minūtes ātrāk. Cepeškrāsni nevajag 
virināt, bet sagaidīt, kad ēdiens gatavs. Savukārt vārot 
kartupeļus, ar ūdeni nevajag pieliet pilnu katlu, bet liet tik 
daudz, lai nosegtu kartupeļus.

Svarīgi būtu arī mainīt savus paradumus telpu vēdinā-
šanā. Ja ierasts ir logus turēt vaļā nedaudz pavērtus, siltums 
izplūst no telpas, aukstums iekļūst, bet gaisa apmaiņa 
nenotiek. Kā skaidro AS “Latvenergo” Energoefektivitātes 
centrā, efektīvāk ir telpas vēdināt, logu atverot plaši vaļā 
uz brīdi, kamēr neatdziest grīda un mēbeļu virsma.

Ja ir iespējams, arī temperatūru telpās energoefektīvi 
ir regulēt atbilstoši situācijai. Daudzviet kā komforta zona 
ir noteikti 20 līdz 22°C. Pametot mājokli, temperatūru 
ieteicams samazināt par dažiem grādiem. Arī gulēt ejot, 
vēlams rīkoties līdzīgi, temperatūru pazeminot par 3-4°C. 
Jāatceras, ka par vienu grādu samazinot temperatūru, 
izmaksas apsildei konkrētajā laika posmā samazināsies par 
5%.

Savu ieguldījumu energoefektīvākā dzīvesveidā var dot 
arī veco spuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām vai LED 
spuldzēm. Šo spuldžu jaudas ir tik mazas, ka tās nav ne-
pieciešams bieži slēgt iekšā un ārā – tā būtisku ekonomiju 
iegūt nevar. Bet kopumā lielākā vai mazākā mērā iespējas 
ietaupīt vai uzlabot savu dzīves telpu, par to nemaksājot 
vairāk, ir praktiski visiem, vien jāspēj mainīt paradumus.

Lai informētu iedzīvotājus par energoefektivitāti, AS 
“Sadales tīkls” ir sagatavojusi īpašu sadaļu uzņēmuma 
mājaslapā, kurā regulāri tiek papildināta informācija: http://
www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir Latvijā lielākais 
sadales tīkla operators, kas elektroenerģiju piegādā vairāk 
nekā 1 miljonam klientu. Uzņēmums nodrošina 95 000 km 
sadales tīklu ekspluatāciju un atjaunošanu 99% valsts 
teritorijas, kā arī ir uzsācis īstenot viedo tehnoloģiju 
risinājumos balstīta tīkla attīstību. 

Informē AS “Sadales tīkls”
Klientu serviss: 80 200 403

Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Sestdien, 12. septembrī Strenču novada kultūras 
centrā vēlreiz tika apliecināta mīlestība Maestro 
Raimondam Paulam, vēlot viņam gaidāmajā jubilejā 
– veselību, sirsnību, mīļas domas, brīnumus, baltas 
dienas, optimismu, izturību, jaunus talantus, atgriezties 
Strenčos un vēl daudz ko citu. Pēc Micrec PM un 
Latvijas TV aicinājuma, Strenčos kopā pulcējās 
dziesmu izpildītāji no visas Ziemeļvidzemes, lai iz-
dziedātu tikai Maestro mūziku. Divu atraktīvu vadī-
tāju Lienes Krūmiņas un Aigara Veldres aicināti uz 
skatuves kāpa dažādu paaudžu solisti, ansambļi, 
mūziķi, dejotāji, popgrupas un muzikālās apvienības 
no Valmieras, Smiltenes, Gulbenes, Alūksnes, Apes,
Valkas, Rīgas, Strenčiem. Skanēja populāras Maestro 
dziesmas “Rudens ogle”, “Pa mēness tiltu”, “Nepie-
sauc, nepasauc mani vēl”, “Nenāciet klāt man rudenī”, 
“Baltā dziesma”, “Lai tik līst”, “Elēģija” un daudzas 
citas. Kopā ar koncerta dalībniekiem mīlestību Maestro 
apliecināja arī koncerta īpašais viesis NORMUNDS 
RUTULIS. Koncertu klātienē noklausījās arī pasā-
kuma idejas autore Elita Mīlgrāve. Pēc koncerta no-
slēgumā izskanējušās dziesmas “Laikam laika nav” 
izskanēja arī paldies koncerta dalībniekiem un organi-
zatoriem par ieguldīto darbu. Īpašu pateicību un pie-
miņas dāvanas no Micrec PM saņēma Inese Niklaviča, 
Jeļena Tēraudkalne, Jolanta Kokuma, studijas “No-
tiņas” vadītāja Aigita Guoģe – Lapiņa un popgrupas 
“Smaidiņi” vadītāja Iluta Dundere no Valmieras, soliste 
Santa Sāre-Gerža no Virešiem un Gints Ristamecs 
no Valmieras, kurš iejutās Allas Pugačovas tēlā, bet 
visi koncerta dalībnieki saņēma atklātni ar Maestro 
autogrāfu. 

Nākošā gada janvārī Maestro atzīmēs savu 80. 
dzimšanas dienu. Pasākumu virkni par godu šai 
jubilejai iecerējusi arī Latvijas TV, kas fiksēja arī šo 
koncertu. Televīzijas radošā komanda dalībai TV spēlē 
“Mana dziesma” izvēlējās skanīgo balsu īpašnieces 
“4SOUND”. “Mana dziesma” šī gada izskaņā sešos 
raidījumos būs veltīta Maestro mūzikai sešās dažādās 
tēmās.  LTV filmētais materiāls skatītāju balsošanai 
par savu simpātiju tiks izvietots arī LTV mājas lapā 
– www.lsm.ltv.lv. Balsošana notiks septembra pēdējā 
nedēļā. Sekosim raidījumiem, atbalstīsim savējos un 
vēlēsim veiksmi!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

ATZĪŠANĀS MĪLESTĪBĀ 
MAESTRO 

RAIMONDAM PAULAM

Konkurss “Draudzīgs velosipēdistam” tiek īstenots 
Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas “Pārvietojies gudri” 
jeb Do the right mix ietvaros. Konkursu organizē SIA 
Prospero sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju (VARAM) un Latvijas Riteņbraucēju 
apvienību (www.divritenis.lv/veloriga.lv). Tā mērķis ir vei-
cināt drošu velonovietņu, velosipēdu glabāšanas vietu un 
citu velosipēdistiem draudzīgu risinājumu ieviešanu.

Strenču novada pašvaldības vārdā pieteikumu konkursam 
iesniedza Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste 
Kristīne Lāce. “2014.gada rudenī, īstenojot Strenču pilsētas 
tranzītielas rekonstrukcijas projektu, Strenčos tika izbūvēti 
veloceliņi, lai nodrošinātu riteņbraucējiem drošu un 
atbilstošu veloinfrastruktūru. Veloceliņu izbūve pabeigta 
visas tranzītielas garumā (3 km) – izbūvēti veloceliņi gan 
kā velojoslas, kas sakļaujas ar gājēju ietvēm, gan apvieno-
tie ietves-veloceliņi. Savukārt, lai veicinātu velokultūras 
attīstību un velotūrismu, 2015.gada aprīlī izveidots maršruts

“Atklāj Ziemeļvidzemi Strenču novadā!””, stāsta Kristīne.  
17. septembrī  Gaismas pilī Rīgā balvu par ieguldījumu 
velokultūras veicināšanā saņēma arī Strenču novada dome.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

ESAM DRAUDZĪGI VELOSIPĒDISTIEM

Foto – Gints Ivuškāns
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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

Strenču novadā no 21.08.2015.-18.09.2015. 
mūžībā aizgājuši

Bočarova Lidija (Strenči)
20.05.1939. – 06.09.2015.

Nikele Inta (Strenči)  
08.07.1954. – 07.09.2015.
Krilovs Jevgenijs (Seda) 

18.10.1972. – 08.09.2015.
Strenču novada dome 

izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

•  26. septembrī plkst. 12:00 Sedas stadionānotiks atklātas sacensības bērniem un pieaugušajiem “MANS DRAUGS – 
VELOSIPĒDS”. Trīscīņa: aplis pa stadionu /uz ātrumu/figurālā vadīšana; braukšana no kalna /kurš tālāk/. Sacensības 
trīs vecuma grupās: līdz 8 g. vecumam;no 9-12 g. vecumam; no 13 g. vecuma.

•  2. oktobrī plkst. 17:00 Strenču novada kultūras centrā pasākums veltīts SKOLOTĀJU DIENAI.
• 17.oktobrī plkst. 19:00 Plāņu tautas namā APKŪLĪBU SVĒTKI “MĪL KATRS BALTU MAIZES RIKU...” 

Pieteikties un dalības maksu 2 EUR samaksāt līdz 1. oktobrim pie Ritas – Zeltītes Treisneres, tālr. 29139816 vai Plāņu 
pagasta pārvaldē pie Gunitas Kainaizes, tālr. 64715655.

• 31. oktobrī plkst. 19:00 spalvas putēs Jērcēnmuižā, jo tradicionālā LEĢENDU NAKTS noritēs ar nosaukumu 
“NE PŪKU NE SPALVU”. Pasākuma laikā sagaidāmas interesantas tikšanās, radošas un intelektuālas nodarbības, 
iepazīstot putnus kopā ar Adalbertu fon Krīdeneru un citiem muižas ļaudīm.

PASĀKUMU AFIŠA

FOTO ATSKATS

STUNTFIGHTERS moto šovs Strenču novada svētkos

PIESAKI GADA 
CILVĒKU 2015!
Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Strenču 

novada attīstību, izaugsmi, atpazīstamību, cilvēku lab-
klājību, ikviens novada iedzīvotājs līdz 1. novembrim 
aicināts pieteikt kandidātus Strenču novada pašvaldības 
apbalvojumam GADA CILVĒKS 2015. Pieteikumus 
apbalvojuma saņemšanai var iesniegt Strenču novada 
domē vai  sūtīt elektroniski: dome@strencunovads.lv 
kā arī iesniegt elektroniski www.strencunovads.lv 
sadaļā Gada cilvēks 2015.

JAUNA DARBINIECE
Sākot ar 22. septembri, par Strenču novada domes 

Kancelejas vadītāju strādās DACE JANĪTE.

SVECĪŠU VAKARS
Strenču pilsētas kapos 3. oktobrī plkst. 18:00

Vokālā grupa “4SOUND” koncertā “Mīlam Raimondu Paulu”

Dziesmu un deju ansamblis KRIVIČI 
no Rīgas Sedas svētkos

Strenču novada dalībnieki biedrības “Atbalsts cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām” sporta svētkos

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas 2. nodaļas medicīnas 
darbinieces – Māsu asociācijas konferences dalībnieces

Iveta Krūmiņa un Hardijs Madzulis – Strenču pilsētas 
bibliotēkas Dzejas dienu pasākuma viesi

Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā pārgājiena 
“Sedas ūdeņu stāsti” dalībnieki Sedas purvā

Interesenti ieklausās hidrobiologa Jāņa Pērles stāstījumā 
par purva veidošanos

SEDAS 
ROTAĻLAUKUMĀ

Piektdien, 18.septembra vēlā pēcpusdienā Sedas 
bērnu rotaļu laukumā pulcējās lieli un mazi, lai 
piedalītos “Sabiedrība ar dvēseli 2015” apstiprinātā 
projekta iecerēto darbiņu veikšanā. Sievietes un 
bērni rosījās zaļumstādījumu sakopšanā, stādīja 
ceriņus, papildināja fizokarpu dzīvžogu ar jaunajiem 
stādiņiem un iestādīja ābelīti. Puiši un vīri mājiņām 
tapināja jumtiņus, kur patverties no lietus vai spilgtas 
saules karstā vasaras dienā un papildināja uzstādītās 
konstrukcijas ar dažādiem aktivitāšu elementiem – 
šūpolēm, trošu kāpnītēm un rāpšanās virvēm. Darba 
dienas beigās tika baudīta garda un veselīga dārzeņu 
zupa un dārza ogu limonāde.

Biedrības “Cerības pakāpiens” vārdā – Iveta Ence


