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Debess lietus tik pilna
Bet nelīst vēl
Kāda lapa vēl spītīgi turas pie zara
Un man vēl nav gaismas žēl
Kamēr tirgū uz letēm
Vēl dzeltenas krizantēmas var atrast
Mūsu sirdīm ir mazliet laika
Ar rudens tumsu vēl aprast…

/Ainas Tauriņas zīmējums/

Lattelecom uzsāktā vērienīgā interneta tīklu mo-
dernizācija jau vairāk nekā 500 Strenču mājsaimnie-
cībās ļauj saņemt līdz pat 10 reizēm ātrāku internetu. 
Tehnoloģiski uzlabotie vara kabeļu tīkli jeb “Internets 
5” ir jaunākās paaudzes internets, kas īpaši nozīmīgs 
mājsaimniecībām bez optiskā interneta pieejamības.

Jaunā tehnoloģija, izmantojot VDSL vektoringu, 
nodrošina iespēju esošajā vara kabeļu tīklā saņemt 
desmit reizes ātrāku internetu – līdz pat 60 Mbit/sek 
– ne tikai pilsētu centros, bet arī ārpus tiem. Moder-
nizētais tīkls Strenčos pieejams Rīgas, Stacijas, 
Trikātas, Pulkveža Zemitāna, Ziedugravas un daudzu 
citu ielu māju iedzīvotājiem. Līdz ar kabeļu tīklu 
uzlabošanu ir iespējams ātrāk un ērtāk apmainīties 
liela izmēra failiem, skatīties Interaktīvo televīziju uz 
vairākiem ekrāniem vienlaikus un izmantot tās plašo 
funkcionalitāti – raidījumu ierakstus, arhīvu, video 
nomu utt.

Interneta tīklu modernizācija šogad veikta arī 
Strenčiem tuvākajā apkārtnē, Cēsis nodrošinot 
“Internets 5” pieejamību vairāk nekā 7200 mājsaim-
niecībās, Madonā – gandrīz 3500, Valkā – teju 2300, 
Smiltenē – gandrīz 2000 un Burtniekos – vairāk nekā 
1000.

Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis 
stāsta: “Digitālās vides un tajā pieejamo pakalpojumu 
attīstība pieprasa arvien ātrāku internetu. Lielākajās 
pilsētās un to centros ātrs, stabils un drošs interneta 
pieslēgums ir pašsaprotams, un mēs strādājam, lai 
līdzvērtīgu risinājumu nodrošinātu pēc iespējas pla-
šākam iedzīvotāju lokam, neatkarīgi no viņu dzīves-
vietas. Tādēļ līdz gada beigām esošo vara kabeļu tīklu 
modernizācija būs pieejama vismaz 180 000 klientu 
visā Latvijā.”

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pēter-
sons norāda: “Jebkura modernizācija, pie nosacījuma, 
ja tā uzlabo, racionalizē, padara vienkāršāku un lieto-
tājam draudzīgāku galaproduktu, ir tikai apsveicama. 
Internets un tā lietošana jau ir ikdienas nepieciešamība, 
un jebkuri uzlabojumi  šajā jomā uzlabos arī darba un 
sadzīves kvalitāti. Ļoti priecājos, ka šie modernizācijas 
darbi notiek mūsu novada teritorijā un par to, ka  tiek 
domāts arī  par tiem mūsu novada iedzīvotājiem, 
kuriem tuvākajā laikā nevar būt pieejams optiskais 
pieslēgums.”

Par modernizētā tīkla “Internets 5” pieejamību 
konkrētā dzīvesvietā var uzzināt, ievadot precīzu adresi 
sadaļā “Tev pieejamie pakalpojumi” www.lattelecom.lv
vai arī zvanot uz Lattelecom klientu apkalpošanas 
tālruni 177.

Šobrīd Lattelecom ir pabeidzis 117 vara kabeļu 
pakalpojuma mezglu modernizēšanas darbus, ir uz-
stādītas jaunas signāla pārraidīšanas iekārtas un klienti 
jau izmanto ātrā interneta priekšrocības Alūksnē, 
Balvos, Bauskā, Dobelē, Gulbenē, Jelgavā, Lielvārdē, 
Mārupē, Ogrē, Olainē, Rēzeknē, Rīgā, Ropažos, 
Salaspilī, Saldū, Siguldā, Talsos, Tukumā, Ventspilī un 
citās pilsētās un novados. 

Līga Bite,
Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
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PIESAKI STRENČU NOVADA “GADA 
CILVĒKU” UN “GADA KOLEKTĪVU” 2015!

Strenču novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pie-
teikt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem “GADA 
CILVĒKS” un “GADA KOLEKTĪVS”. Pretendentu 
pieteikšana izsludināta līdz 2015. gada 1. novembrim.

Iesniedzot pieteikumu (brīvā formā) apbalvojuma saņem-
šanai, obligāti jānorāda izvirzītā pretendenta vārds, uzvārds 
vai kolektīva nosaukums, nodarbošanās, pamatojums, par 
ko apbalvojums tiek piešķirts un pamatojums apbalvojuma 
piešķiršanai.

Šogad pieteikumā nav jānorāda, kurā nominācijā apbal-
vojums tiek piešķirts, to nolems apbalvojumu izvērtēšanas 
komisija.

Apbalvojums tiek piešķirts:
• par darbiem sabiedrības labā, kas paveikti iepriekšējā 

gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā;
• par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, izpētē un 

kultūrmantojuma apzināšanā;
• personām, kuras ilggadīgi ar panākumiem strādājušas 

Strenču novadā un veicinājušas novada izaugsmi 
kopumā;

• personām, kuras kļuvušas par autoritātēm novadā, 
ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, 
uzskatiem un uzvedību;

•  par ieguldījumu novada vārda popularizēšanā;
•  par ieguldījumu novada un iedzīvotāju labklājības labā.

Apbalvojumu “GADA KOLEKTĪVS” piešķir ne vairāk 
kā diviem kolektīviem par konkrētu periodu.

Uz apbalvojumu “GADA KOLEKTĪVS” var pretendēt:
• jebkura pašvaldības teritorijā reģistrēta juridiska persona 

(iestādes, uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, reliģis-
kās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, zemnieku 
saimniecības);

• fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies 
vismaz 5 iedzīvotāji.

Pieteikumi jāiesniedz Strenču novada domes kancelejā 
vai lietvedībā Valkas ielā 16 vai Strenču novada biblio-
tēkās. Pieteikumus var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: 
dome@strencunovads.lv vai Strenču novada pašvaldības 
mājas lapā www.strencunovads.lv sadaļā GADA CILVĒKS 
2015.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai veltītajā svētku pasākumā 17. novembrī 
Strenču novada kultūras namā.

Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu ap-
kalpošanas centru, tā vietā, lai apmeklētu katru valsts iestādi 
un pašvaldību atsevišķi – tā ir priekšrocība, ko ikvienam 
piedāvās Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpo-
šanas centru tīkls. Šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie 
publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 
900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties 
gan no iedzīvotāju, gan valsts viedokļa.

2014. gada pirmajā pusē tika īstenots pilotprojekts, kas 
sniegs iespēju izvērtēt divas pieejas, kā efektīvāk un ērtāk 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt valsts iestāžu 
pakalpojumu saņemšanu. Šī pilotprojekta veiksmīgas 
īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams, jau  nākotnē visā Lat-
vijā tiks izveidots Valsts vienotais klientu apkalpošanas 
centru tīkls.

Š.g 1.oktobrī arī Strenču novadā darbu uzsācis Valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC). Klientu apkalpošanas centrs atrodas Rīgas 
ielā 7, līdzās Tūrisma informācijas centram.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs Strenčos piedāvās Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts zemes 
dienesta (VZD), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP),Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Uzņēmuma reģistrs (UR) 
pakalpojumus. Šeit pat uz vietas varēs iesniegt iesniegumus 
dažādu pabalstu saņemšanai, gada ienākuma deklarācijas 
iesniegumu un izmantot arī citus pakalpojumus, kā arī 
saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja VPVKAC speciāliste
Simona Kalniņa 

Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs

JAUNA DARBINIECE
Sākot ar 1. oktobri, par Strenču novada Grāmat-

vedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieci – 
ekonomisti strādā JŪLIJA DAŅIĻENKO.



STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS2  •  Mūsu novada v�stis

Koncertu-konkursu idejas autore kompānijas MicRec 
PM valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve: “Tie bija 6 aiz-
raujoši vakari dažādās Latvijas pilsētās. Katrs koncerts bija 
atsķirīgs, bet visus vienoja mīlestība uz Raimonda Paula 
mūziku. Sagatavotās programmas bija tik daudzveidīgas – 
tajās piedalījās gan bērni, gan jaunieši, gan sirmgalvji un 
repertuārs bija visplašākais – no solo dziesmām līdz pat 
koru un orķestru priekšnesumiem. Latvijas televīzijas 
klātbūtne ienesa patīkamu uztraukumu gan uz skatuves, 
gan zālē, kur atbalstītāji juta līdzi katram konkursantam. 
Neatkarīgi no konkursa iznākuma, tie bija Raimonda 
Paula mūzikas svētki katrā no pilsētām. Es biju patīkami 
pārsteigta par augsto māksliniecisko līmeni kādā bija 
sagatavoti koncerti. Ventspilī koncertu pavadīja Ventspils 
bigbends,  Aizputē, Talsos un Madonā koncertus apskaņoja 
pavadošās grupas, kas radīja lielisku atmosfēru. Strenčos 
bija visdaudzskaitlīgākais dalībnieku pulks un krāsainākie 
tērpi un horeogrāfijas. Krāslava pārsteidza ar priekšnesumu,
kurā piedalījās arī dejotājs ratiņkrēslā. Madona priecēja ar 
oriģinālām aranžijām vokālajām grupām un nepārspējamu 
pūtēju orķestri, ko zālē uzņēma ar ovācijām. Katrā vietā 
bija kāds priekšnesums, kas piesaistīja televīzijas uzmanību 
un tas arī rezultātā nonāks raidījumā “Mana dziesma”, ko 
skatīsim novembrī.”

Micrec PM vēlreiz saka lielu paldies visiem koncertu 
dalībniekiem un organizatoriem!

No reģionu atlasēm katrā vietā izvēlēts viens dalībnieks 
vai dalībnieku kolektīvs, kurš, gatavojoties Maestro jubi-
lejai, piedalīsies populārajā LTV dziesmu spēlē “Mana 

dziesma”. Īpašās spēles, kuras būs veltītas Maestro rado-
šajai daiļradei vairāku desmitu gadu garumā, LTV ēterā būs 
redzamas no 8.novembra līdz 13.decembrim katru svētdienu.  

Krāslavas spēlē kā viesis piedalīsies inženieris un 
interjera dizaineris Viktors Bernāns, viņš izpildīs roman-
tisko mīlas dziesmu “Padberu muziku”. 

Strenčos atlases žūriju pārsteidza četras jaunas un at-
raktīvas māmiņas, kuras mūzikā pazīstamas ar nosaukumu 
“4 Sound”, jaunās dāmas izpildīs Raimonda Paula 1974.
gadā radītu, bet vēl šodien ļoti aktuālu dziesmu “Sapņu 
princis”.  

Ventspilī atlases žūriju apbūra divpadsmitgadīgā 
Karlīna Priedēna, kura skaidri zina, ka savu nākotni redz 
saistītu ar džezu. Viņai uz skatuves pievienosies četr-
padsmitgadīgais Valters Kriškāns no Ļaudonas, viņam 
dziesmā “Melns ar baltu” uzticēts izpildīt saksofona solo. 
Valters konkursā kā instrumentālists piedalījās Madonā. 

No Madonas spēlē “Mana dziesma” piedalīsies arī 
meiteņu vokālā grupa “The Sound Effect” ar novatorisku 
interpretāciju dziesmai “Rasa”, ko mūzikas mīļotāji iecie-
nījuši Ances Krauzes izpildījumā. 

Aizputē žūriju aizkustināja Diānas Lubes izjustais 
“Mežrozīte” izpildījums un mežraga solo, bet 

Talsu koncertā vispārliecinošāk startēja bērnu ansamblis 
“Re, re” ar dziesmu “Ne silts, ne auksts”, arī viņi pieda-
līsies raidījumā “Mana dziesma”. 

Par savu simpātiju ikviens skatītājs varēs balsot 
www.lsm.lv tā izvēloties vienu, kurš saņems spēles “Mana 
dziesma” atbalstītāju pārsteiguma balvas, informē LTV.

MŪSU PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
Strenču novada kultūras centrā jauno sezonu ir uz-

sākuši pašdarbības kolektīvi. Darbošanās pašdarbības 
kolektīvos un pulciņos ir iespēja ikvienam novada iedzīvo-
tājam apliecināt savas radošās izpausmes un pilnveidot 
mākslinieciskās spējas. Lai interesantiem piedzīvojumiem, 
daudzveidīgiem pasākumiem pilns pašdarbniekiem ir 
jaunais darba cēliens!

Bērnu deju kolektīvs
pirmdienās, ceturtdienās – 17:00-18:00
vadītāja Ineta Lezdiņa m.t.29276553

Vidējās paaudzes deju kopa “Tīne”
ceturtdienās – 19:30-22:00
vadītāja Ineta Lezdiņa m.t.29276553

Strenču vidusskolas deju kolektīvs
pirmdienās, ceturtdienās – 18:15-19:15 
vadītāja Ineta Lezdiņa m.t.29276553

J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris un teātra studija
trešdienās – 19:00-22:00 
režisors Andris Liepiņš m.t.26307552

Strenču pūtēju orķestris
piektdienās – 18:15-20:15 diriģents 
Jānis Jansons m.t.29820498

Senioru deju kopa “Madaras”
otrdienās – 18:00-20:00 
vadītāja Ženija Daudziete m.t.26229318

Jauktais koris “Rītu puse”
otrdienās – 19:00-21:00 
diriģents Imants Točs m.t.29175804, 
kormeistare Inga Čukure m.t.29487123

Muzikālā apvienība “4 SOUND”
vadītājs Mārtiņš Roziņš m .t.29437753

“Jērcēnmuižas muzikanti” – Jērcēnu tautas namā 
otrdienās – 18:00 – 22:00 
vadītājs Mārtiņš Roziņš m .t.29437753

Folkloras kopa “Mežābele” – Jērcēnu tautas namā 
otrdienās – 18:00-20:00 vadītāja Arta Šomase m.t.28323986, 
muzikālā vadītāja Ulla Grīnberga m.t. 29323540

Jauktais vokālais ansamblis “Liesma” – Plāņu tautas namā 
pirmdienās – 19:30-22:00 
vadītāja Jeļena Tēraudkalne m.t.29694567

Līnijdeju kolektīvs “Melnā kafija” Plāņu tautas namā 
otrdienās –18:00-20:00 
vadītāja Ineta Strauja m.t.28613639

Krievu tautas ansamblis “Sudāruška” – Sedas kultūras namā 
trešdienās – 17:30-19:30 
vadītāja Jeļena Tēraudkalne m.t.29694567

Austrumu deju kolektīvs “Arābija” Sedas kultūras namā 
pirmdienās, ceturtdienās – 18:00-19:00 
vadītāja Valentīna Zinkēviča m.t. 20071461

Sarmīte Caune,
Strenču novada kultūras centra vadītājas vietniece  

JAUNU TALANTU MEKLĒJUMILABO VĀRDU 
DIENA 

SKOLOTĀJIEM 

Oktobris ik gadu iesākas ar skolotāja profesijas 
godināšanu. Strenču novada dome savus pedagogus 
aicināja kopā 2. oktobra pēcpusdienā, lai pateiktos par 
darbu, kas veltīts novada jaunās paaudzes audzināšanā 
un izglītošanā. Šogad par svētku simbolu bija izvēlētas 
stiprās latvju rakstu zīmes, jo skolotājiem tāpat kā 
mums ikvienam ir vajadzīgs šo zīmju spēks, enerģija un 
informācija, kurā katrs atrod to, kas viņam vajadzīgs. 
Skolotāju svētku diena izvērtās par īstu labo vārdu 
lidlauku, jo ikviens “apaļo” darba gadu jubilārs dzirdēja 
kolēģu pierakstītās domas par sevi, kurās izskanēja 
milzum daudz labi vārdi, komplimenti, pateicības 
un mīlestības. Šajā mācību gadā novada pedagogu 
saimē tiek uzņemtas četras jaunas darbinieces. Par 
PII “Minkāns” vadītājas vietnieci un metodiķi strādās 
Daiga Pauzere, par pirmsskolas audzinātāju filiālē 
“Dzērvīte” – Jeļena Aļeščenko. Strenču novada vidus-
skolā par direktora vietnieci mācību darbā strādās 
Baiba Paleja, bet Strenču mūzikas skolā vijoļspēli 
mācīs Edīte Kulberga.

Pasākumā tika īpaši godināti “apaļo” darba gadu 
pedagogi: Dace Janīte direktores vietniece Strenču 
novada vidusskolā un informātikas skolotāja par 10 
nostrādātajiem gadiem. Kristīne Nīmane Strenču 
novada PII pirmsskolas skolotāja nostrādājusi 15 
gadus. Sanita Ļeļeva Strenču novada vidusskolas 
mājturības un vizuālās mākslas skolotāja, bibliotekāre – 
15 darba gadi. Strenču novada vidusskolas direktorei 
un ekonomikas skolotājai Dacei Gaigalai pateicība 
par 20 nostrādātiem darba gadiem. Ullai Grīnbergai 
Strenču novada PII mūzikas skolotājai un latviešu 
valodas skolotājai aizvadīti 25 radoši darba gadi.   
Strenču novada vidusskolas logopēdei Ilonai Tropai
25 gadu stāžs. Strenču novada vidusskolas vēstures un 
kulturoloģijas skolotājai Sarmītei Krūzei aizvadīti 30 
bagāti darba gadi. Maijai Spilbergai Strenču novada 
vidusskolas angļu valodas skolotājai – 35 darba gadi. 
Strenču Mūzikas skolas metāla pūšamo instrumentu 
pasniedzējam Jānim Krūmiņam darbā aizvadīti 30 
muzikāli gadi. Arī Strenču Mūzikas skolas direktorei 
un kokļspēles pasniedzējai Raldai Ziemulei – 30 gadu 
stāžs. Bet visilggadīgākā skolotāja šogad – Svetlana 
Zaharova Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles 
vadītāja un sākumskolas skolotāja, kuras darba mūžs 
jau skaitāms četros desmitos – 40.

Strenču novada vidusskolā pēc darba Ēveles pa-
matskolā savus skolotāja darba gadus aizvadījis arī 
tagadējais Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pētersons. Viņa skolotāja stāžs šogad – 30 gadi, jo 
skolotāja arodu dzīve iedod uz mūžu, tāpēc apsveikuma 
vārdi un ziedi  no skolas direktores Daces Gaigalas un 
pārējiem kolēģiem sagūla arī viņa rokās. Skolotājus 
svētku dienā ar atraktīviem muzikāliem priekšnesu-
miem barbershop stilā priecēja vīru vokālais kvartets 
“Harmonija Rīgai”. Četri kungi – Ārijs Šķepasts, 
Arnis Miltiņš, Aldans Milzarājs un Salvis Sprūžs ar 
savu profesionalitāti priecē  klausītājus visā Latvijā, 
viņu balsis skanējušas arī aiz mūsu valsts robežām. 
Kolektīva repertuārā ir gan tipiskas barbershop 
dziesmas, gan arī pašu dalībnieku aranžētas latviešu 
populārās dziesmas un pasaules hīti.

Svētku diena aizvadīta. Tā ir kā maza gaismas sala 
ikdienas darāmo darbu gūzmā. Lai rudenīgais gaišums 
no šīs dienas atmirdz visās turpmākajās mācību gada 
dienās!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par 40 darba gadiem sveicienu saņem 
Svetlana Zaharova

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

Kopš šī gada 16.marta starp Strenču novadu un 
Latvijas Samariešu apvienību ir noslēgts līgums par 
sociālo pakalpojumu (aprūpes mājās un palīdzības) 
nodrošināšanu Strenču novadā. 

Pakalpojumus novadā organizē Latvijas Samariešu 
apvienības “Samariešu atbalsts mājās” Smiltenes 
nodaļa, kuras uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un 
pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem senioriem
lauku reģionos, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti ne-
atkarīgi no viņa dzīvesvietas. Pašlaik pakalpojumi tiek 
sniegti 14 novada senioriem Strenčos, Sedas, Jērcēnu 
un Plāņu pagastā. 

Pakalpojuma “Samariešu atbalsts mājās” galvenā 
ideja – aprūpei ir jādodas pie cilvēka. Samariešu 
apvienības brigāde dodas palīdzēt tiem cilvēkiem, 
kuriem nav pieejamas ērtības un ir kādas ikdienas 
grūtības, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ieras-
tajā vidē. Atkarībā no katra individuālajām vajadzī-
bām pie cilvēka dodas palīdzības un aprūpes dienesta 
darbinieki. Palīdzība var būt gan ikdienišķās lietās – 
ienest malku mājās, palīdzēt nokļūt līdz pastam, 
veikalam, sociālajam dienestam, vai arī aprūpe – 
palīdzība izmazgāt veļu, nomazgāties dušā, palīdzēt 
apkopt pēdas. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai 
ir uzbūvēta īpaši aprīkota automašīna, kurā izveidots 
pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas 
ģeneratoru, dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, 
gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas mazgājamo mašīnu, 
specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai un matu 
griešanai. Savukārt saziņai ar senioru tiek izmantota 
Drošības poga, ar kuras palīdzību saziņa ar cilvēku 
ir iespējama 24 stundas diennaktī. “Drošības poga” ir 
īpaša saziņas sistēma – saziņas iekārta un signālpoga, 
kas atrodas aprocē vai kulonā.  Drošības poga ir ērta 
lietošanā – cilvēkam atliek tikai piespiest signālpogu 
un informēt par to, kas atgadījies. Signāls diennakts 
zvanu centrālē nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai 
mājā. Vienlaikus ar signāla saņemšanu Zvanu centra 
operatoram datora ekrānā redzama iepriekš apkopota 
informācija par personu – atrašanās vieta, veselības 
stāvoklis, kontaktpersonas, kas palīdz operatīvāk 
un precīzāk nodrošināt palīdzību. Ja nepieciešams, 
situācijas risināšanā tiek iesaistīti operatīvie dienesti, 
piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, polic-
ija, ugunsdzēsēji. “Drošības pogas” pakalpojumu 
komplekss ir apjomīgs un vienlaicīgi lēts, moderns 
un vienlaicīgi vienkāršs, universāls un vienlaicīgi 
individuāli pielāgojams. Palīdzību var lūgt tieši 
tad, kad tā nepieciešama, un saņemt jebkurā laikā. 
Atšķirībā no citiem pakalpojumiem, “Drošības poga” 
nestrādā un nedzīvo cilvēka vietā, bet ļauj pašam 
cilvēkam būt aktīvam un dzīvot savu dzīvi savās mājās 
un drošībā.

Pakalpojumi pieejami pēc Sociālā dienesta per-
sonas vajadzību novērtējuma un lēmuma par piemē-
rotāko pakalpojumu. Atkarībā no personas materiālā 
stāvokļa un apgādnieku esamības pakalpojumus 
apmaksā vai Sociālais dienests, vai persona pati. 
Par iespējām lūgums interesēties savas pašvaldības 
Sociālajā dienestā vai “Samariešu atbalsts mājās” 
Smiltenes nodaļā.

Saziņai: “Samariešu atbalsts mājās” Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729 

Tālrunis: 25691392 
E-pasts: smiltenesnovads@samariesi.lv

PALĪDZĪBA 
STRENČU NOVADA 

IEDZĪVOTĀJIEM16.oktobrī Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā tika 
atklāta fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis”. Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) 
un arhitekta Jāņa Dripes veidotajā fotoizstādē var iepazīties 
ar 59 Latvijas bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados pie-
dzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. Strenču novadu izstādē 
pārstāv Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka.

Pēdējo desmit gadu laikā no jauna celtas vai pārbūvi 
piedzīvojušas daudzas Latvijas publiskās bibliotēkas. Katrai 
pilsētai, kur tapusi jauna bibliotēka, tas bijis nozīmīgs no-
tikums. Svarīgi visas valsts mērogā parādīt šīs pozitīvās 
pārmaiņas novados. 

Arhitekts un izstādes kurators Jānis Dripe: “Šis ir gais-
mas punktu vizualizācijas projekts un stāsts par pozitīviem 
procesiem Latvijas bibliotēkās no Līvāniem līdz Valmierai, 
no Kursīšiem līdz Medumiem vai Jumurdai, Mārupei un 
Zorģiem. Lai arī mērogi un rocība bieži ir nesalīdzināmi, 
mēs centāmies pamanīt ne vien izcilību, bet arī labo gribu 
visos Latvijas novados. Mūsdienīga bibliotēka sen vairs 
nav tikai grāmatu glabātuve. Labajos piemēros tā ir vietas 
dvēsele. Tur kopā lieliski sadzīvo kultūras mantojums 
un mūsdienu tehnoloģijas, grāmata un virtuālais teksts, 
mazpilsētu miers un pasaules elpa, arhitektūra un saturs.”

Izstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” pirmo reiz tika 
eksponēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā, tās 
atklāšanas nedēļā. “Latvijas mazās gaismas pilis” līdz šim 
jau skatījuši Ventspils, Valmieras, Daugavpils, Jelgavas, 
Limbažu, Tukuma, Saldus, Kuldīgas, Viļakas, Madonas, 
Līvānu, Preiļu, Liepājas un Salaspils iedzīvotāji. Izstāde 
ikvienam interesentam apskatāma Jaunklidža biblio-
tēkā, Saieta namā, Plāņu pagastā, Strenču novadā no 
16. oktobra līdz 15. novembrim. 

“Latvijas mazo gaismas piļu” izstādes idejas autori 
ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks 
un Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa. 
Fotoizstādi rīko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda, ABLV Charitable 
Foundation, Live Riga, Strenču novada domes un citu 
Latvijas pašvaldību atbalstu. 

Jaunklidža bibliotēkai laika gaitā vairākkārt mainījies 
nosaukums un atrašanās vieta, taču kopš 2010. gada 30. 
oktobra mājvietu tā radusi jaunuzceltajā saieta namā. Piecu 
gadu laikā  pierādījies, ka modelis “bibliotēka – saieta 
nams” ir brīnišķīgs piemērs, kā uzdrīkstēties, sapņot un 
īstenot lielas lietas un kopīgi veicināt lauku attīstību. Ēkas 
būve, kas balstās saiknē starp sendienām un mūsdienām, 
ir kā otra elpa apdzīvotai vietai Jaunklidzis. Bibliotēkas 
– saieta nama vārds izskanējis ne tikai Latvijā, bet arī tālāk 
pasaulē, popularizējot gan Jaunklidzi, gan Plāņu pagastu, 
gan Strenču novadu. Taču lielākais gandarījums ir par to, 
ka bibliotēkas nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē novērtē 
paši jaunklidzieši.  

Papildus informācija: 
Olita Pričina-Voitika  / olita@gaisma.lv / 

Fotoizstāde “Latvijas mazās 
gaismas pilis” – Jaunklidzī

Aizvadītās nedēļas izskaņā Strenču novada kultūras darbinieki 
devās braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar kultūras darba niansēm 
Lapmežciemā, Engurē, Talsos, Ventspilī, Laucienē, Rendā, Kuldīgā, 
Sabilē, Kandavā. Ciemojāmies kultūras un tautas namos, saieta 
namos, izstāžu zālēs, iepazinām kultūrvēsturi un Kurzemes kultūras 
darbiniekus. Interesanti bija tas, ka brauciena laikā iepazināmies ar 
ļoti dažādām kultūras iestādēm – pilsētu kultūras namiem un lauku 
tautas namiem. Iepazinām arī sporta infrastruktūru.

Brauciens bija ļoti daudzveidīgs, interesants un bagātīgs. Guvām 
jaunas atziņas, uzzinājām, kā strādā mūsu kolēģi citās kultūras 
iestādēs, sastapām ļoti daudz jaukus un pieredzes bagātus kultūras 
darbiniekus. Iepazīstot kultūras darba ikdienu citur, varam novērtēt 
sava darba nianses, izvērtēt un analizēt kultūras norises mūsu novadā. 

Atbraucot mājās un apkopojot iespaidus, ir radušās daudzas jaunas 
idejas kultūrvides dažādošanai. Paldies atbalstītājiem!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

KULTŪRAS DARBINIEKI 
PIEREDZES APMAIŅĀ KURZEMĒ

“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībā” šobrīd ir ap-
vienojušās 12 Gaujas upes baseina pašvaldības. Biedrības 
mērķis ir rūpēties par Gauju un tās pietekām nodrošinot 
kompleksu apsaimniekošanas projektu realizāciju. Viena 
no galvenajām prioritātēm ir zivju resursu pavairošana, 
īpašu uzmanību veltot lašiem, taimiņiem, forelēm, alatām, 
nēģiem un zušiem. Rezultatīvs darbs nav iespējams bez 
sabiedrības iesaistīšanās un atbalsta. 

Ir sācies lašveidīgo zivju nārsta laiks. Tieši dabīgais 
nārsts var būt visproduktīvākais, ja tam ir piemēroti laika 
apstākļi un ja to netraucē maluzvejnieki. Mūsu spēkos 
nav pavēlēt dabai, bet mēs kopā varam pasargāt zivis no 
maluzvejniekiem, kas bieži bez žēlastības iznīcina gan 
pašas zivis, gan daudzus simtus tūkstošu potenciālo pēc-
nācēju.

Šogad “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” kopā ar 
Valsts Vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts 
policiju, Zemessardzi un brīvprātīgajiem, ir izstrādājusi 

kompleksu Gaujas baseina upju aizsardzības plānu no 
ietekas jūrā līdz pat augštecei, cik tālu migrē laši. Juau no-
tiek plaši reidi gan pie upēm, gan uz pievadceļiem. Šo reidu 
mērķis ir aizturēt un sodīt likumpārkāpējus, kas savtīgos 
nolūkos iznīcina mūsu kopīgo dabas bagātību – Gaujas 
lašus un taimiņus.

Šai darbā var palīdzēt ikkatrs, jo visai bieži mēs zinām par 
līdzcilvēkiem, kas liek tīklus vai murdus, iet elektrozvejā, kas 
tirgo mūsu kopīgā upītē nodurtas zivis. Rezultatīvam darbam 
informācija ir vissvarīgākā, tāpēc “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība” ir izveidojusi informatīvo tālruni, kur 
visas diennakts laikā iespējams ziņot par novērotajiem 
likumpārkāpējiem. Biedrība garantē anonimitāti un sola 
naudas balvas tiem, kuru sniegtā informācija palīdzēs 
aizturēt maluzvejniekus. Biedrības informatīvais tālrunis 
25442000. Kopā nosargāsim!

 “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”

“GAUJAS ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA” AICINA
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Koncertu-konkursu idejas autore kompānijas MicRec 
PM valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve: “Tie bija 6 aiz-
raujoši vakari dažādās Latvijas pilsētās. Katrs koncerts bija 
atsķirīgs, bet visus vienoja mīlestība uz Raimonda Paula 
mūziku. Sagatavotās programmas bija tik daudzveidīgas – 
tajās piedalījās gan bērni, gan jaunieši, gan sirmgalvji un 
repertuārs bija visplašākais – no solo dziesmām līdz pat 
koru un orķestru priekšnesumiem. Latvijas televīzijas 
klātbūtne ienesa patīkamu uztraukumu gan uz skatuves, 
gan zālē, kur atbalstītāji juta līdzi katram konkursantam. 
Neatkarīgi no konkursa iznākuma, tie bija Raimonda 
Paula mūzikas svētki katrā no pilsētām. Es biju patīkami 
pārsteigta par augsto māksliniecisko līmeni kādā bija 
sagatavoti koncerti. Ventspilī koncertu pavadīja Ventspils 
bigbends,  Aizputē, Talsos un Madonā koncertus apskaņoja 
pavadošās grupas, kas radīja lielisku atmosfēru. Strenčos 
bija visdaudzskaitlīgākais dalībnieku pulks un krāsainākie 
tērpi un horeogrāfijas. Krāslava pārsteidza ar priekšnesumu,
kurā piedalījās arī dejotājs ratiņkrēslā. Madona priecēja ar 
oriģinālām aranžijām vokālajām grupām un nepārspējamu 
pūtēju orķestri, ko zālē uzņēma ar ovācijām. Katrā vietā 
bija kāds priekšnesums, kas piesaistīja televīzijas uzmanību 
un tas arī rezultātā nonāks raidījumā “Mana dziesma”, ko 
skatīsim novembrī.”

Micrec PM vēlreiz saka lielu paldies visiem koncertu 
dalībniekiem un organizatoriem!

No reģionu atlasēm katrā vietā izvēlēts viens dalībnieks 
vai dalībnieku kolektīvs, kurš, gatavojoties Maestro jubi-
lejai, piedalīsies populārajā LTV dziesmu spēlē “Mana 

dziesma”. Īpašās spēles, kuras būs veltītas Maestro rado-
šajai daiļradei vairāku desmitu gadu garumā, LTV ēterā būs 
redzamas no 8.novembra līdz 13.decembrim katru svētdienu.  

Krāslavas spēlē kā viesis piedalīsies inženieris un 
interjera dizaineris Viktors Bernāns, viņš izpildīs roman-
tisko mīlas dziesmu “Padberu muziku”. 

Strenčos atlases žūriju pārsteidza četras jaunas un at-
raktīvas māmiņas, kuras mūzikā pazīstamas ar nosaukumu 
“4 Sound”, jaunās dāmas izpildīs Raimonda Paula 1974.
gadā radītu, bet vēl šodien ļoti aktuālu dziesmu “Sapņu 
princis”.  

Ventspilī atlases žūriju apbūra divpadsmitgadīgā 
Karlīna Priedēna, kura skaidri zina, ka savu nākotni redz 
saistītu ar džezu. Viņai uz skatuves pievienosies četr-
padsmitgadīgais Valters Kriškāns no Ļaudonas, viņam 
dziesmā “Melns ar baltu” uzticēts izpildīt saksofona solo. 
Valters konkursā kā instrumentālists piedalījās Madonā. 

No Madonas spēlē “Mana dziesma” piedalīsies arī 
meiteņu vokālā grupa “The Sound Effect” ar novatorisku 
interpretāciju dziesmai “Rasa”, ko mūzikas mīļotāji iecie-
nījuši Ances Krauzes izpildījumā. 

Aizputē žūriju aizkustināja Diānas Lubes izjustais 
“Mežrozīte” izpildījums un mežraga solo, bet 

Talsu koncertā vispārliecinošāk startēja bērnu ansamblis 
“Re, re” ar dziesmu “Ne silts, ne auksts”, arī viņi pieda-
līsies raidījumā “Mana dziesma”. 

Par savu simpātiju ikviens skatītājs varēs balsot 
www.lsm.lv tā izvēloties vienu, kurš saņems spēles “Mana 
dziesma” atbalstītāju pārsteiguma balvas, informē LTV.

MŪSU PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
Strenču novada kultūras centrā jauno sezonu ir uz-

sākuši pašdarbības kolektīvi. Darbošanās pašdarbības 
kolektīvos un pulciņos ir iespēja ikvienam novada iedzīvo-
tājam apliecināt savas radošās izpausmes un pilnveidot 
mākslinieciskās spējas. Lai interesantiem piedzīvojumiem, 
daudzveidīgiem pasākumiem pilns pašdarbniekiem ir 
jaunais darba cēliens!

Bērnu deju kolektīvs
pirmdienās, ceturtdienās – 17:00-18:00
vadītāja Ineta Lezdiņa m.t.29276553

Vidējās paaudzes deju kopa “Tīne”
ceturtdienās – 19:30-22:00
vadītāja Ineta Lezdiņa m.t.29276553

Strenču vidusskolas deju kolektīvs
pirmdienās, ceturtdienās – 18:15-19:15 
vadītāja Ineta Lezdiņa m.t.29276553

J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris un teātra studija
trešdienās – 19:00-22:00 
režisors Andris Liepiņš m.t.26307552

Strenču pūtēju orķestris
piektdienās – 18:15-20:15 diriģents 
Jānis Jansons m.t.29820498

Senioru deju kopa “Madaras”
otrdienās – 18:00-20:00 
vadītāja Ženija Daudziete m.t.26229318

Jauktais koris “Rītu puse”
otrdienās – 19:00-21:00 
diriģents Imants Točs m.t.29175804, 
kormeistare Inga Čukure m.t.29487123

Muzikālā apvienība “4 SOUND”
vadītājs Mārtiņš Roziņš m .t.29437753

“Jērcēnmuižas muzikanti” – Jērcēnu tautas namā 
otrdienās – 18:00 – 22:00 
vadītājs Mārtiņš Roziņš m .t.29437753

Folkloras kopa “Mežābele” – Jērcēnu tautas namā 
otrdienās – 18:00-20:00 vadītāja Arta Šomase m.t.28323986, 
muzikālā vadītāja Ulla Grīnberga m.t. 29323540

Jauktais vokālais ansamblis “Liesma” – Plāņu tautas namā 
pirmdienās – 19:30-22:00 
vadītāja Jeļena Tēraudkalne m.t.29694567

Līnijdeju kolektīvs “Melnā kafija” Plāņu tautas namā 
otrdienās –18:00-20:00 
vadītāja Ineta Strauja m.t.28613639

Krievu tautas ansamblis “Sudāruška” – Sedas kultūras namā 
trešdienās – 17:30-19:30 
vadītāja Jeļena Tēraudkalne m.t.29694567

Austrumu deju kolektīvs “Arābija” Sedas kultūras namā 
pirmdienās, ceturtdienās – 18:00-19:00 
vadītāja Valentīna Zinkēviča m.t. 20071461

Sarmīte Caune,
Strenču novada kultūras centra vadītājas vietniece  

JAUNU TALANTU MEKLĒJUMILABO VĀRDU 
DIENA 

SKOLOTĀJIEM 

Oktobris ik gadu iesākas ar skolotāja profesijas 
godināšanu. Strenču novada dome savus pedagogus 
aicināja kopā 2. oktobra pēcpusdienā, lai pateiktos par 
darbu, kas veltīts novada jaunās paaudzes audzināšanā 
un izglītošanā. Šogad par svētku simbolu bija izvēlētas 
stiprās latvju rakstu zīmes, jo skolotājiem tāpat kā 
mums ikvienam ir vajadzīgs šo zīmju spēks, enerģija un 
informācija, kurā katrs atrod to, kas viņam vajadzīgs. 
Skolotāju svētku diena izvērtās par īstu labo vārdu 
lidlauku, jo ikviens “apaļo” darba gadu jubilārs dzirdēja 
kolēģu pierakstītās domas par sevi, kurās izskanēja 
milzum daudz labi vārdi, komplimenti, pateicības 
un mīlestības. Šajā mācību gadā novada pedagogu 
saimē tiek uzņemtas četras jaunas darbinieces. Par 
PII “Minkāns” vadītājas vietnieci un metodiķi strādās 
Daiga Pauzere, par pirmsskolas audzinātāju filiālē 
“Dzērvīte” – Jeļena Aļeščenko. Strenču novada vidus-
skolā par direktora vietnieci mācību darbā strādās 
Baiba Paleja, bet Strenču mūzikas skolā vijoļspēli 
mācīs Edīte Kulberga.

Pasākumā tika īpaši godināti “apaļo” darba gadu 
pedagogi: Dace Janīte direktores vietniece Strenču 
novada vidusskolā un informātikas skolotāja par 10 
nostrādātajiem gadiem. Kristīne Nīmane Strenču 
novada PII pirmsskolas skolotāja nostrādājusi 15 
gadus. Sanita Ļeļeva Strenču novada vidusskolas 
mājturības un vizuālās mākslas skolotāja, bibliotekāre – 
15 darba gadi. Strenču novada vidusskolas direktorei 
un ekonomikas skolotājai Dacei Gaigalai pateicība 
par 20 nostrādātiem darba gadiem. Ullai Grīnbergai 
Strenču novada PII mūzikas skolotājai un latviešu 
valodas skolotājai aizvadīti 25 radoši darba gadi.   
Strenču novada vidusskolas logopēdei Ilonai Tropai
25 gadu stāžs. Strenču novada vidusskolas vēstures un 
kulturoloģijas skolotājai Sarmītei Krūzei aizvadīti 30 
bagāti darba gadi. Maijai Spilbergai Strenču novada 
vidusskolas angļu valodas skolotājai – 35 darba gadi. 
Strenču Mūzikas skolas metāla pūšamo instrumentu 
pasniedzējam Jānim Krūmiņam darbā aizvadīti 30 
muzikāli gadi. Arī Strenču Mūzikas skolas direktorei 
un kokļspēles pasniedzējai Raldai Ziemulei – 30 gadu 
stāžs. Bet visilggadīgākā skolotāja šogad – Svetlana 
Zaharova Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles 
vadītāja un sākumskolas skolotāja, kuras darba mūžs 
jau skaitāms četros desmitos – 40.

Strenču novada vidusskolā pēc darba Ēveles pa-
matskolā savus skolotāja darba gadus aizvadījis arī 
tagadējais Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pētersons. Viņa skolotāja stāžs šogad – 30 gadi, jo 
skolotāja arodu dzīve iedod uz mūžu, tāpēc apsveikuma 
vārdi un ziedi  no skolas direktores Daces Gaigalas un 
pārējiem kolēģiem sagūla arī viņa rokās. Skolotājus 
svētku dienā ar atraktīviem muzikāliem priekšnesu-
miem barbershop stilā priecēja vīru vokālais kvartets 
“Harmonija Rīgai”. Četri kungi – Ārijs Šķepasts, 
Arnis Miltiņš, Aldans Milzarājs un Salvis Sprūžs ar 
savu profesionalitāti priecē  klausītājus visā Latvijā, 
viņu balsis skanējušas arī aiz mūsu valsts robežām. 
Kolektīva repertuārā ir gan tipiskas barbershop 
dziesmas, gan arī pašu dalībnieku aranžētas latviešu 
populārās dziesmas un pasaules hīti.

Svētku diena aizvadīta. Tā ir kā maza gaismas sala 
ikdienas darāmo darbu gūzmā. Lai rudenīgais gaišums 
no šīs dienas atmirdz visās turpmākajās mācību gada 
dienās!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par 40 darba gadiem sveicienu saņem 
Svetlana Zaharova
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Kopš šī gada 16.marta starp Strenču novadu un 
Latvijas Samariešu apvienību ir noslēgts līgums par 
sociālo pakalpojumu (aprūpes mājās un palīdzības) 
nodrošināšanu Strenču novadā. 

Pakalpojumus novadā organizē Latvijas Samariešu 
apvienības “Samariešu atbalsts mājās” Smiltenes 
nodaļa, kuras uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un 
pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem senioriem
lauku reģionos, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti ne-
atkarīgi no viņa dzīvesvietas. Pašlaik pakalpojumi tiek 
sniegti 14 novada senioriem Strenčos, Sedas, Jērcēnu 
un Plāņu pagastā. 

Pakalpojuma “Samariešu atbalsts mājās” galvenā 
ideja – aprūpei ir jādodas pie cilvēka. Samariešu 
apvienības brigāde dodas palīdzēt tiem cilvēkiem, 
kuriem nav pieejamas ērtības un ir kādas ikdienas 
grūtības, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ieras-
tajā vidē. Atkarībā no katra individuālajām vajadzī-
bām pie cilvēka dodas palīdzības un aprūpes dienesta 
darbinieki. Palīdzība var būt gan ikdienišķās lietās – 
ienest malku mājās, palīdzēt nokļūt līdz pastam, 
veikalam, sociālajam dienestam, vai arī aprūpe – 
palīdzība izmazgāt veļu, nomazgāties dušā, palīdzēt 
apkopt pēdas. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai 
ir uzbūvēta īpaši aprīkota automašīna, kurā izveidots 
pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas 
ģeneratoru, dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, 
gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas mazgājamo mašīnu, 
specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai un matu 
griešanai. Savukārt saziņai ar senioru tiek izmantota 
Drošības poga, ar kuras palīdzību saziņa ar cilvēku 
ir iespējama 24 stundas diennaktī. “Drošības poga” ir 
īpaša saziņas sistēma – saziņas iekārta un signālpoga, 
kas atrodas aprocē vai kulonā.  Drošības poga ir ērta 
lietošanā – cilvēkam atliek tikai piespiest signālpogu 
un informēt par to, kas atgadījies. Signāls diennakts 
zvanu centrālē nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai 
mājā. Vienlaikus ar signāla saņemšanu Zvanu centra 
operatoram datora ekrānā redzama iepriekš apkopota 
informācija par personu – atrašanās vieta, veselības 
stāvoklis, kontaktpersonas, kas palīdz operatīvāk 
un precīzāk nodrošināt palīdzību. Ja nepieciešams, 
situācijas risināšanā tiek iesaistīti operatīvie dienesti, 
piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, polic-
ija, ugunsdzēsēji. “Drošības pogas” pakalpojumu 
komplekss ir apjomīgs un vienlaicīgi lēts, moderns 
un vienlaicīgi vienkāršs, universāls un vienlaicīgi 
individuāli pielāgojams. Palīdzību var lūgt tieši 
tad, kad tā nepieciešama, un saņemt jebkurā laikā. 
Atšķirībā no citiem pakalpojumiem, “Drošības poga” 
nestrādā un nedzīvo cilvēka vietā, bet ļauj pašam 
cilvēkam būt aktīvam un dzīvot savu dzīvi savās mājās 
un drošībā.

Pakalpojumi pieejami pēc Sociālā dienesta per-
sonas vajadzību novērtējuma un lēmuma par piemē-
rotāko pakalpojumu. Atkarībā no personas materiālā 
stāvokļa un apgādnieku esamības pakalpojumus 
apmaksā vai Sociālais dienests, vai persona pati. 
Par iespējām lūgums interesēties savas pašvaldības 
Sociālajā dienestā vai “Samariešu atbalsts mājās” 
Smiltenes nodaļā.

Saziņai: “Samariešu atbalsts mājās” Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729 

Tālrunis: 25691392 
E-pasts: smiltenesnovads@samariesi.lv

PALĪDZĪBA 
STRENČU NOVADA 

IEDZĪVOTĀJIEM16.oktobrī Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā tika 
atklāta fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis”. Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) 
un arhitekta Jāņa Dripes veidotajā fotoizstādē var iepazīties 
ar 59 Latvijas bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados pie-
dzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. Strenču novadu izstādē 
pārstāv Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka.

Pēdējo desmit gadu laikā no jauna celtas vai pārbūvi 
piedzīvojušas daudzas Latvijas publiskās bibliotēkas. Katrai 
pilsētai, kur tapusi jauna bibliotēka, tas bijis nozīmīgs no-
tikums. Svarīgi visas valsts mērogā parādīt šīs pozitīvās 
pārmaiņas novados. 

Arhitekts un izstādes kurators Jānis Dripe: “Šis ir gais-
mas punktu vizualizācijas projekts un stāsts par pozitīviem 
procesiem Latvijas bibliotēkās no Līvāniem līdz Valmierai, 
no Kursīšiem līdz Medumiem vai Jumurdai, Mārupei un 
Zorģiem. Lai arī mērogi un rocība bieži ir nesalīdzināmi, 
mēs centāmies pamanīt ne vien izcilību, bet arī labo gribu 
visos Latvijas novados. Mūsdienīga bibliotēka sen vairs 
nav tikai grāmatu glabātuve. Labajos piemēros tā ir vietas 
dvēsele. Tur kopā lieliski sadzīvo kultūras mantojums 
un mūsdienu tehnoloģijas, grāmata un virtuālais teksts, 
mazpilsētu miers un pasaules elpa, arhitektūra un saturs.”

Izstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” pirmo reiz tika 
eksponēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā, tās 
atklāšanas nedēļā. “Latvijas mazās gaismas pilis” līdz šim 
jau skatījuši Ventspils, Valmieras, Daugavpils, Jelgavas, 
Limbažu, Tukuma, Saldus, Kuldīgas, Viļakas, Madonas, 
Līvānu, Preiļu, Liepājas un Salaspils iedzīvotāji. Izstāde 
ikvienam interesentam apskatāma Jaunklidža biblio-
tēkā, Saieta namā, Plāņu pagastā, Strenču novadā no 
16. oktobra līdz 15. novembrim. 

“Latvijas mazo gaismas piļu” izstādes idejas autori 
ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks 
un Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa. 
Fotoizstādi rīko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda, ABLV Charitable 
Foundation, Live Riga, Strenču novada domes un citu 
Latvijas pašvaldību atbalstu. 

Jaunklidža bibliotēkai laika gaitā vairākkārt mainījies 
nosaukums un atrašanās vieta, taču kopš 2010. gada 30. 
oktobra mājvietu tā radusi jaunuzceltajā saieta namā. Piecu 
gadu laikā  pierādījies, ka modelis “bibliotēka – saieta 
nams” ir brīnišķīgs piemērs, kā uzdrīkstēties, sapņot un 
īstenot lielas lietas un kopīgi veicināt lauku attīstību. Ēkas 
būve, kas balstās saiknē starp sendienām un mūsdienām, 
ir kā otra elpa apdzīvotai vietai Jaunklidzis. Bibliotēkas 
– saieta nama vārds izskanējis ne tikai Latvijā, bet arī tālāk 
pasaulē, popularizējot gan Jaunklidzi, gan Plāņu pagastu, 
gan Strenču novadu. Taču lielākais gandarījums ir par to, 
ka bibliotēkas nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē novērtē 
paši jaunklidzieši.  

Papildus informācija: 
Olita Pričina-Voitika  / olita@gaisma.lv / 

Fotoizstāde “Latvijas mazās 
gaismas pilis” – Jaunklidzī

Aizvadītās nedēļas izskaņā Strenču novada kultūras darbinieki 
devās braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar kultūras darba niansēm 
Lapmežciemā, Engurē, Talsos, Ventspilī, Laucienē, Rendā, Kuldīgā, 
Sabilē, Kandavā. Ciemojāmies kultūras un tautas namos, saieta 
namos, izstāžu zālēs, iepazinām kultūrvēsturi un Kurzemes kultūras 
darbiniekus. Interesanti bija tas, ka brauciena laikā iepazināmies ar 
ļoti dažādām kultūras iestādēm – pilsētu kultūras namiem un lauku 
tautas namiem. Iepazinām arī sporta infrastruktūru.

Brauciens bija ļoti daudzveidīgs, interesants un bagātīgs. Guvām 
jaunas atziņas, uzzinājām, kā strādā mūsu kolēģi citās kultūras 
iestādēs, sastapām ļoti daudz jaukus un pieredzes bagātus kultūras 
darbiniekus. Iepazīstot kultūras darba ikdienu citur, varam novērtēt 
sava darba nianses, izvērtēt un analizēt kultūras norises mūsu novadā. 

Atbraucot mājās un apkopojot iespaidus, ir radušās daudzas jaunas 
idejas kultūrvides dažādošanai. Paldies atbalstītājiem!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

KULTŪRAS DARBINIEKI 
PIEREDZES APMAIŅĀ KURZEMĒ

“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībā” šobrīd ir ap-
vienojušās 12 Gaujas upes baseina pašvaldības. Biedrības 
mērķis ir rūpēties par Gauju un tās pietekām nodrošinot 
kompleksu apsaimniekošanas projektu realizāciju. Viena 
no galvenajām prioritātēm ir zivju resursu pavairošana, 
īpašu uzmanību veltot lašiem, taimiņiem, forelēm, alatām, 
nēģiem un zušiem. Rezultatīvs darbs nav iespējams bez 
sabiedrības iesaistīšanās un atbalsta. 

Ir sācies lašveidīgo zivju nārsta laiks. Tieši dabīgais 
nārsts var būt visproduktīvākais, ja tam ir piemēroti laika 
apstākļi un ja to netraucē maluzvejnieki. Mūsu spēkos 
nav pavēlēt dabai, bet mēs kopā varam pasargāt zivis no 
maluzvejniekiem, kas bieži bez žēlastības iznīcina gan 
pašas zivis, gan daudzus simtus tūkstošu potenciālo pēc-
nācēju.

Šogad “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” kopā ar 
Valsts Vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts 
policiju, Zemessardzi un brīvprātīgajiem, ir izstrādājusi 

kompleksu Gaujas baseina upju aizsardzības plānu no 
ietekas jūrā līdz pat augštecei, cik tālu migrē laši. Juau no-
tiek plaši reidi gan pie upēm, gan uz pievadceļiem. Šo reidu 
mērķis ir aizturēt un sodīt likumpārkāpējus, kas savtīgos 
nolūkos iznīcina mūsu kopīgo dabas bagātību – Gaujas 
lašus un taimiņus.

Šai darbā var palīdzēt ikkatrs, jo visai bieži mēs zinām par 
līdzcilvēkiem, kas liek tīklus vai murdus, iet elektrozvejā, kas 
tirgo mūsu kopīgā upītē nodurtas zivis. Rezultatīvam darbam 
informācija ir vissvarīgākā, tāpēc “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība” ir izveidojusi informatīvo tālruni, kur 
visas diennakts laikā iespējams ziņot par novērotajiem 
likumpārkāpējiem. Biedrība garantē anonimitāti un sola 
naudas balvas tiem, kuru sniegtā informācija palīdzēs 
aizturēt maluzvejniekus. Biedrības informatīvais tālrunis 
25442000. Kopā nosargāsim!

 “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”

“GAUJAS ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA” AICINA
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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 18.09.2015. līdz 15.10.2015. 
mūžībā aizgājuši

Anna Lovkina (Jērcēni) 
25.04.1943. – 29.09.2015.

Anna Lipina (Seda) 
12.04.1922. – 02.10.2015.
Rūta Lielmane (Jērcēni) 
18.01.1944. – 03.10.2015.

Eva Girevaja (Strenči) 
16.02.2011. – 09.10.2015.

Imants Pulkstenis (Strenči) 
9.11.1935 – 16.10.2015.
Strenču novada dome 

izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

• Ar 14. oktobri atsākas nodarbības Strenču ev.lut. draudzes Svētdienas skolā. Kalpos Rolands un Solvita Tēbergi 
(tālr. 26334361). Aicinām bērnus no 5 – 15 gadu vecumam.

• 21. oktobrī plkst. 17:00 Strenču novadā viesosies veselīga dzīvesveida piekritēja un netradicionālās ārstēšanas 
eksperte Inese Ziņģīte. Tikšanās notiks Strenču pilsētas bibliotēkas telpās. Līdzi jāņem 1,20 m dvielis, ērts apģērbs, 
labs garastāvoklis un 2,50 eiro par nodarbību, kas ilgs 3 stundas.

• 28. oktobrī Sedas kultūras namā un 24.novembrī Līgatnē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar LR Kultūras 
ministriju rīko apmācības un pieredzes apmaiņu Vidzemes kultūras speciālistiem.

• 5. novembrī no 10:00-16:00 Strenču novadā atkal ciemosies Bērnu klīniskās slimnīcas autobuss. Strenču novada 
bērniem būs iespēja apmeklēt LOR (ausu, kakla deguna ārsts) un acu ārstu. Lūdzu izmantojiet iespēju pierakstīties! 
Sandra – tālr. 29729026 (skolas medmāsa).

• 11. novembrī plkst. 18:00 pie Strenču novada vidusskolas notiks Svinīgs pasākums veltīts Lāčplēša dienai. Pasākumā 
piedalīsies Strenču novada vidusskolas jaunsardzes vienība un Strenču pūtēju orķestris. Pēc svinīgā pasākuma Lāpu 
gājiens uz Strenču pilsētas kapiem un piemiņas brīdis Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Kārļa Slokas atdusas vietā.

• 14. novembrī plkst. 15:00 Plāņu tautas namā valsts svētkiem veltīts koncerts. Muzicēs muzikālā apvienība “4SOUND” 
un “Ēveles meitenes”.

• 16. novembrī – Valsts svētku pasākums Sedas kultūras namā.
• 17. novembrī plkst. 19:00 Strenču novada kultūras centrā Valsts svētku pasākums. Pašvaldības apbalvojumu “Gada 

cilvēks” un “Gada kolektīvs” pasniegšana. Koncertēs soliste Ieva Sutugova, komponists Mārtiņš Brauns un jauktais 
koris “Rītu puse”.

PASĀKUMU AFIŠA

FOTO ATSKATS

Olimpiskais vēstnesis Māris Ziediņš

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM
Ar š. g. 1. novembri Strenčos, Valkas ielā 1A 

sāks darboties AUTOSERVISS.
Papildus tiks piedāvāta riepu montāža un auto 

diagnostika.
Sīkāka informācija pa tālr. 28358590.

♦ ♦ ♦
Ar š.g. 10.novembri FRIZĒTAVA sāks darbu 

jaunās telpās Strenčos, Valkas ielā 1.
Pierakstīties iespējams pa tālr. 26450095.

Strenču novada vidusskolas pirmklasnieki

Skolotāju dienas viesi – barbershop grupa 
“Harmonija Rīgai”

Strenču novada domes priekšsēdētājs kopā ar PNS 
administrācijas darbiniekiem pēc slimnīcas karoga pacelšanas

Rudens rozesSkolotāju svētku dienā godinātie “apaļo” darba 
gadu jubilāri

OPTIKA
REDZES PĀRBAUDE, BRILLES

12. novembrī plkst. 10:00
Strenčos, Strenču doktorātā

Aicinām Jūs veikt pilnvērtīgu redzes pārbaudi
Pārbaudē ietilpst:

Redzes asuma pārbaude;
Acs refraktīvās kļūdas noteikšana;

Acs binokulāro funkciju izvērtēšana;
Vadošās acs noteikšana;

Acs akomodācijas funkciju novērtēšana;
Optimāla briļļu korekcijas piemeklēšana;

Acs iekšējā spiediena mērīšana (ar bezkontakta metodi);
Briļļu vajadzības gadījumā Jūs varēsiet izvēlēties 
sev piemērotu briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas 

sarežģītības pakāpes brilles.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 64731431.

Cena par vizīti 5,00 eiro
Ja pasūta brilles – vizīte bez maksas.


