
Biedrība “Cerības pakāpiens” veiksmīgi realizējusi “Lat-
vijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 
2015” finansēto projektu Kultūrvēsturiskā mantojuma 
(1953-1990) ekspozīcijas izveide Sedā. 

Projekta mērķis ir sasniegts. Sedas kultūras nama 2. 
stāvā ir izveidota profesionāli korekta kultūrvēsturiskā 
mantojuma ekspozīcija, kas turpmāk būs pieejama ikvienam. 
Lai ekspozīcija taptu, tika veikti vairāki pasākumi – Sedas 
pilsētas vēstures un vēsturnieka Alda Zaikovska ilgus gadus 
krātā padomju laika priekšmetu un liecību kolekcijas izpēte. 
Pēc izpētes darbu veikšanas projektā iesaistītā eksperte 
Valmieras muzeja Krājuma nodaļas vadītāja, vēstures spe-
ciāliste Indra Vīlistere izstrādāja ekspozīcijas vēsturisko 
pamatojumu un sadarbībā ar muzeja mākslinieci Āriju 
Pakeri un izstāžu organizatori Andu Ledaini, izstrādāja eks-
pozīcijas  projektu un iekārtoja ekspozīcijas zāli. 

Ekspozīcijas zālē izvietotajās planšetēs atspoguļota 
Sedas apkārtnes attīstības vēsture, sākot no vēsturiskā 
posma, kad Sedas pilsētas vietā vēl pletās saimniecības 
“Salānieši” īpašums, līdz Sedas pilsētas būvniecībai. Ietverti 
stāsti par šīs pilsētas tapšanas iemesliem un procesu, Sedas 
kūdras fabrikas vēsturi un citas dokumentālas liecības. 
Ekspozīcijas saturiskais pamats, galvenokārt, veidots no 
vēstures arhīva materiāliem – protokoliem, lēmumiem, rīko-
jumiem. Lai izjūtas par šo vēstures posmu būtu spilgtākas, 
ekspozīciju telpā ierīkots “priekšnieka” kabinets ar tam 
laikam raksturīgiem rekvizītiem. Vēl ekspozīciju vizuāli 
paspilgtina vitrīnās izvietotie padomju laika sadzīves 
priekšmeti un dažādas dokumentālas liecības.

Ekspozīciju iespējams apmeklēt, iepriekš sazinoties pa 
tālruni 29436275 un vienojoties par apmeklējuma laiku.

Biedrības “Cerības pakāpiens” 
valdes locekle Iveta Ence
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Sedā apskatāma kultūrvēsturiskā 
mantojuma ekspozīcija

ZS Veckūkuri Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu 
saņēma par jaunu dabisku eksporta produktu ieviešanu. 
2015. gadā zemnieku saimniecība eksporta tirgum iz-
strādājusi svaigā siera lodītes eļļā ar dažādām garšvielām, 
kas iemieso Latvijas dabas bagātības. Strenču novada 
zemnieku saimniecība “Veckūkuri”, kas vairāk pazīstami 
ar zīmolu “Mans piens” ir pirmie, kas Latvijas tirgū ieviesa 
svaigpienu, kā arī ražo daudzus dabiskus un augstvērtīgus 
piena produktus. Viens no patērētāju iemīļotākajiem pro-
duktiem ir jogurti, kuru ražošanā tiek izmantota arī citu 
Latvijas ražotāju produkcija, tādējādi zemnieku saimnie-
cība popularizē ne tikai savu, bet arī citu Latvijas zīmolu 
produkciju,” raksta portāls www.eksports.lv

G.Gailīte

“Latvijas eksportprece 
2015” – zemnieku 

saimniecībai 
“Veckūkuri”

nu esmu es tik gaišs
man liela laime kaiš
un nezinu – kāpēc
nu viss tiek pieminēts
tā lāsteka kas krīt
pie akas spainis spīd
pa lauku lēnām vien
re, zila egle brien
diez kur tā egle iet
es veru acis ciet
bet paliek viss tas pats
balts, balts un klusināts
aug manī iekšā kāds

balts koks vai balts kāds stāds
it kā man pāri nāks
kā grāmatai balts vāks
bez virsraksta bez kā
un arī grāmatā
viss tīrs un nesajaukts
un vēl nav vārdā saukts
nu esmu es tik gaišs
man liela laime kaiš
un nezinu – kāpēc
te viss tiek pieminēts 
                    /I.Ziedonis/

Lai izvairītos no traģiskiem ugunsgrēkiem, kuros 
cieš un bojā iet bērni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) atgādina, ka mazus bērnus nedrīkst 
atstāt mājoklī vienus pašus un aicina vecākus regulāri 
pārrunāt ar bērniem pareizu rīcību ārkārtas gadījumos 
un to, kā saņemt operatīvo dienestu palīdzību. Pareizas 
rīcības izvēle palielina ikviena cilvēka iespēju izglāb-
ties, tāpēc VUGD aicina pieaugušos kopā ar bērniem 
pārrunāt rīcību situācijās, kad ir notikusi nelaime – ko 
darīt, ja ir izcēlies ugunsgrēks un nav iespējams izkļūt 
no telpas, kā pievērst sev uzmanību un kā izsaukt 
ugunsdzēsējus glābējus. Katra ģimene var izstrādāt 
savu glābšanās plānu, kurā atrunāt: 

• kā izkļūt no mājokļa, ja kādā no tā telpām ir izcē-
lies ugunsgrēks; 

• uz kuru telpu doties, ja ugunsgrēks ir izcēlies virtuvē, 
koridorā vai kādā no istabām, un nav iespējams 
izkļūt no mājokļa; 

• kā izsaukt palīdzību – zvanīt uz 112, ja ir pieejams 
telefons, lūgt kaimiņiem palīdzību, skaļi kliegt pa 
atvērtu logu vai atrodoties uz balkona, vai dauzīt 
pie ārdurvīm, lai sadzird kaimiņi, ja durvis nav 
iespējams atvērt utt. 

• kādus pasākumus veikt, lai no telpas, kurā izcēlies 
ugunsgrēks izkļūtu pēc iespējas mazāk dūmu, pie-
mēram, aizvērt durvis un aizsegt durvju spraugas. 

Plāna un dažādu scenāriju izstrādi vecāki var pār-
vērst par spēli, kurā tiek iesaistīti bērni. Tas ļaus viņiem 
vieglāk iegaumēt pareizu rīcību dažādās situācijās, 
piemēram, ugunsgrēka gadījumā pārvelties pāri gultai 
un rāpot uz durvju pusi.  Stresa situācijās nereti apjūk 
ne tikai bērni, bet arī pieaugušie un nezina, kā pareizi 
rīkoties un, kur zvanīt, lai saņemtu palīdzību. VUGD 
aicina mājās redzamā vietā, piemēram, pie ledus-
skapja, piestiprināt zīmīti ar vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 112, lai ikvienam ģimenes loceklim 
tālruņa numurs būtu ātri pamanāms. Kā arī savā starpā 
pārrunāt, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem 
glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz 
piezvanot. Izceļoties nelaimei, nereti bērni bez iemesla 
sajūtas vainīgi un nevis uzmeklē pieaugušos, bet 
noslēpjas, jo baidās no iespējamā soda. Bērnam ir 
jāizskaidro, ka, izceļoties ugunsgrēkam vai notiekot 
cita veida nelaimei, vissvarīgākais ir nekavējoties 
par notikušo pastāstīt kādam tuvumā esošam pie-
augušajam, lai kritiskā brīdī bērns domātu par to, 
kā izglābties, nevis par to, kā izvairīties no gaidāmā 
iespējamā soda. Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts 
un viņi apzinātos, ka, nekavējoties ziņojot par katru 
nelaimi, ir iespējams izglābt gan cilvēku dzīvības, gan 
īpašumus. Līdztekus VUGD atgādina, ka Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 24.panta sestā daļa nosaka, ka 
vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir 
pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam 
bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, 
klātbūtnes. Līdz ar to, VUGD aicina vecākus ne tikai 
pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus un pareizu 
rīcību ugunsgrēka gadījumā, bet arī parūpēties, lai 
mazi bērni netiktu atstāti bez pieskatīšanas. Lielāko-
ties traģiskas nelaimes ir iespējams iepriekš novērst, ja 
vien iedzīvotāji, tajā skaitā arī bērni, zina, kā pareizi 
rīkoties un spēj objektīvi novērtēt radušos situāciju. 
Pārrunājot ar ģimenes locekļiem un bērniem pareizu 
rīcību dažādu ugunsgrēku gadījumos, iespējams jau 
savlaicīgi novērst nelaimi vai izvairīties no tās traģis-
kajām sekām!  

VUGD aicina 
pieaugušos ar 

bērniem pārrunāt 
drošības jautājumus  

“Latvijas Mednieku 
apmācību centrs”

organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību 
vadītāja apliecības iegūšanai Strenčos, Smiltenē un Valkā.

Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv
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Jau mēnesi esam aizvadījuši 2016. gadā, plānojam, 
ieceram, kā saturīgāk un interesantāk aizvadīt šo gadu, 
tomēr, lai dotos tālāk, aicinām atskatīties uz aizvadīto 
gadu, kas bijis ļoti intensīvs un bagāts ar daudzveidīgiem 
notikumiem, skaistiem mirkļiem, iedvesmojošiem brīžiem  
un bagātām darbdienām. 

JANVĀRĪ apritēja 24 gadi kopš Latvijas Tautas fron-
tes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas ne-
atkarības aizstāvji no visiem novadiem. Pieminot 1991. 
gada notikumus, Strenču novada vidusskolas pagalmā bija 
uzbūvētas barikādes.

Tika publiskoti pirmie “Latvijas e-indeksa” mērījumu 
rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides 
attīstības līmeni. Pašvaldību vidū augstākos rezultātus 
republikas nozīmes pilsētu grupā uzrādīja Valmiera, lielo 
novadu grupā – Dobeles novads, bet mazo novadu grupā 
– Strenču novads.

Notika gadskārtējais organizācijas “Glābiet bērnus” 
organizētais bērnu karnevāls.

 Lai veicinātu mazo lasītāju interesi par dalību projektā 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”, par tradīciju ir 
kļuvis  projekta nobeigumā doties novada mazo un lielo 
žūrijas ekspertu kopīgā ekskursijā.

Notika 2015. gada Strenču novada čempionāts volejbolā 
sieviešu un vīriešu komandām. 

FEBRUĀRĪ Strenčos svinējām komponista VALTA 
PŪCES jubileju. Koncertā piedalījās novada pašdarbības 
kolektīvi, RENĀRS KAUPERS un RAIMONDA VAZ-
DIKA. 

Pasaules Sniega diena tika atzīmēta arī Strenču novada 
vidusskolā, bet Sedas skola svinēja 60 gadu jubileju, aicinot 
kopā pulcēties bijušos skolas darbiniekus.

Svarīgākā uzmanība, kā allaž, tika pievērsta skolēnu 
mācību priekšmetu olimpiādēm, kurās mūsu skolēni guva 
labus rezultātus un sasniegumus.

Sportiskie skolēni piedalījās  “Lāses kausa” un “Pūre 
Chocolate” skolu komandu volejbola turnīros, Latvijas 
jaunatnes olimpiādē un Latvijas kausa izcīņā pludmales 
volejbolā.

Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē tika aizvadītas 
pirmās spēles bērnu hokeja turnīrā “Zelta ripa 2015”. 
Turnīrā pavisam piedalījās 15 komandas – skolēni, kuri 
dzimuši laika posmā no 2004.-2006. gadam. Par medaļām un 
kausiem cīnījās arī Strenču novada vidusskolas komanda.

Skolēni papildināja zināšanas drošības jautājumos, 
sadarbībā ar VUGD, Valsts policiju, Sarkano krustu un 
dažādām nevalstiskām organizācijām.

Kopš februāra mums ir savs Twitter konts @Strencu_
novads, uzlabojām arī informatīvā izdevuma “Mūsu Novada 
Vēstis” vizuālo izskatu. Tagad pirmā un pēdējā lappuse ir 
krāsaina.

MARTĀ Smiltenē, Trīs pakalnu sākumskolā notika 
Vidzemes novada skate pūtēju orķestriem. Strenču pūtēji 
gan obligātajā programmā, gan defilē programmā, ko darīja 
pirmoreiz, ieguva II pakāpes diplomu. 

Cēsis pieskandināja Vidzemes novada skolu labākie 
vokālie ansambļi, kuri bija izcīnījuši tiesības piedalīties 
konkursa “Balsis 2015” II kārtā. Viņu vidū arī divi Strenču 
novada dziedošie kolektīvi.

Plāņu tautas namā savu 5 gadu jubileju atzīmēja jauk-
tais vokālais ansamblis “Liesma” jubilejas koncertā “Lai 
Liesma liesmo!”

Strenču novadā pirmo reizi notika Lielās dienas “mara-
tons”, kad kopā ar folkloras kopu “Mežābele” tika svinēta 
Lielā diena visā novadā. 

Plāņos, Skolas ielā 4, bijušā bērnudārza telpās, tika at-
vērts pārtikas veikals “Rabarbers”. 

Tika pabeigti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi 
projektā “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā, 2.etaps”.

APRĪLĪ Smiltenē sadancoja skolēnu deju kolektīvi, 
kuri gatavojās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem vasarā. Strenču novada deju kolektīviem – 
I pakāpe. 

Pie mums viesojās Vācijas sadraudzības pilsētas Saidas 
skolēnu un skolotāju delegācija.

Jērcēnmuižas parkā un Mednieku nama šautuvē notika 
Valkas un Strenču jaunsargu atklātais šaušanas čempionāts, 
kurā jaunsargi izcīnīja pirmā Latvijas bruņoto spēku ko-
mandiera pulkveža Daiņa Turlā kausu, bet Strenču novada 
vidusskolā notika volejbola turnīrs jauniešiem “Pavasaris 
2015”. Notika arī Strenču novada atklātais čempionāts 
zolītē.

Visā Latvijā, arī Strenču novadā notika Lielā Talka. 
Strenču novadā strādāja vairāk kā 200 talcinieku. Talci-
niekus darbam uzmundrināja muzikālie dzīvnieki, kuri 
aizmukuši no piesārņotajām pasaules vietām, meklēdami 
tīrāko un zaļāko valsti Latviju.

Jērcēnu tautas namā pasākumā “Manas mājas ir te” 30 
gadu jubileju atzīmēja folkloras kopa “Mežābele”. 

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijā Valkas 
ielā 11 tika atklāts ILZES ŽILIONES podoloģijas un 
manikīra kabinets. 

Pabeigts ierīkot brīvdabas pasākumu vietu pie Jaunklidža 
Saieta nama. Tagad Jaunklidža iedzīvotājiem ir vēl viena 
atpūtas un pasākumu organizēšanas vieta.

MAIJĀ Strenčos notika 18. Gaujas plostnieku svētki. 
Svētku centrālais notikums – Latvijas spēka atlētu 

čempionāts – šovs, ko organizēja AGRIS KAZEĻŅIKS 
un Latvijas spēka atlētu federācija sadarbībā ar Strenču 
novada domi, Valkas novada domi un citiem atbalstītājiem. 
Čempionātā sacentās desmit atlēti un tika uzstādīts jauns 
Latvijas rekords baļķa celšanā. DAINIS ZĀĢERIS (Talsi/
Rīga) pacēla 191 kilogramu. 

Sedas pilsētas kultūras namā notika Smiltenes, Strenču 
un Valkas novadu Grāmatu svētki “Kopīgas vērtības etniskās 
dažādības apstākļos”.

Septiņi 2014./2015.mācību gada Strenču Mūzikas skolas 
absolventi saņēma apliecības par profesionālās ievirzes 
izglītību.

Sveicām LINDU VĒVERI ar II vietu V Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu konkursā.

Žūrija, kuras sastāvu veidoja svētku virsdiriģenti, vēr-
tēja Smiltenes, Valkas un Strenču novada skolu korus –
pavisam astoņus kolektīvus. Strenču novada vidusskolas 
5. - 9. klašu koris, diriģente INESE NIKLAVIČA, koncert-
meistars PĒTERIS STRAUTS B grupā tika novērtēts ar 
I pakāpi un 44,56 punktiem.

Noslēdzās Strenču novada atklātais čempionāts basket-
bolā. Par uzvarētājiem kļuva komanda “Oši”. Pie Strenču 
pilsētas estrādes notika skriešanas seriāls “Gaujmalas 
apļi”. 

Vēl viens Latvijas Amatniecības kameras Meistara 
diploms Strenču novadā – GUNTARAM BRIEDIM. 

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

Jūnijā Strenču novada dome izsludināja projektu kon-
kursu “Sabiedrība ar dvēseli 2015”, kura ietvaros tika 
piešķirts līdzfinansējums 4 sabiedriska labuma projektiem.  
Iedzīvotāju grupa “Senatnes atklājēji” pieteica projektu 
“Numismātikas kolekcijas ceļojošā izstāde Strenču no-
vadā”. Projekts atzīts par vienu no 3 labākajiem Vidzemes 
novadā. Mednieku biedrība “Jērcēni” pieteica projektu  
“Pret rītiem, pret vakariem”, kura rezultātā Jērcēnmuižas 
parkā top gadskārtu ieražu svētku svinēšanas vieta ar 
rituālu laukumu, šūpolēm un pārvietojamiem soliņiem. 
Biedrība “Cerības pakāpiens” īstenoja projektu “Sportisko 
aktivitāšu aprīkojuma iegāde Sedas bērnu rotaļu lauku-
mam”. Biedrība “Šūpolēs” īstenoja projektu “Strenču no-
vada brīvprātīgais 2015”.

JŪNIJĀ Strenču brīvdabas estrādē iebrauca “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, kurā sēdēja pašmāju aktieri. Galvenajā 
lomā lieliski iejutās ANNA LEITE.  Pasākuma goda viešņa 
bija Dailes teātra aktrise OLGA DREĢE.

Strenču skola svinēja 105. jubileju, aicinot kopā pul-
cēties skolas absolventus un bijušos darbiniekus.

Gada īsāko nakti un vasaras skaistākos svētkus gaidot, 
ielīgojām vasaras saulgriežus Jērcēnmuižā.

Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā notika VIII 
Vidējās paaudzes dejotāju svētki “Dievs man deva maizes 
zemi”, kuros piedalījās vairāk nekā 6500 dejotāju no visas 
Latvijas, arī Strenču novada Kultūras centra deju kopa 
“Tīne”.

Strenčos pirmo reizi norisinājās kultūras notikums – 
“Baznīcu nakts”.

Rīgā un Latvijas novados norisinājās VIII Ziemeļu 
un Baltijas valstu Dziesmu svētki, atzīmējot šīs tradīcijas 
20 gadus. Svētkos piedalījās arī Strenču novada Kultūras 
centra jauktais koris “Rītu puse”.

Noslēdzās projekts “Piekļuves iespēju internetam nodro-
šināšana un paplašināšana Strenču novadā”. Projekta ak-
tivitātes skārušas visas novada administratīvās teritorijas.

JŪLIJĀ XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki, kuros piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku no Strenču 

novada. Svētku lielākais panākums – Strenču novada vidus-
skolas 5. - 9. klašu kora nopelnītais Zelta diploms Koru 
Fināla konkursā.

Latvijā notika starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 
2015”. Festivāla norisēs piedalījās arī divi kolektīvi no 
mūsu novada – folkloras kopa “Mežābele” un ansamblis 
“Sudaruška”. Šogad “Baltica” dalībnieku skaits bija 
lielākais festivāla vēsturē – 3500. “Baltica 2015” tēma – 
“Mantojums”. 

Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā viesojās Vjetnamas 
delegācija desmit cilvēku sastāvā.

Visu paaudžu sportiskie uz azartiskie piedalījās Jērcēnu 
pagasta Sporta svētkos . 

Bibliotēku darbinieki guva vērtīgu pieredzi  turpmāka-
jam darbam, piedaloties Latvijas Bibliotekāru Biedrības 
Vidzemes 18. saietā-konferencē Cēsu novadā.

AUGUSTĀ svinējām Strenču novada svētkus “Ir jā-
krāso…” Svētku apmeklētājiem bija iespēja vērot un dzīvot 
līdzi Streetbike Freestyle”Stuntfighters” uguns šovam un 
izbaudīt muzikālās apvienības “Vintāža” koncertu. Biedrība 
“Šūpolēs” arī šogad novada svētkos aicināja piedalīties 
akcijā “Kūku Kūka 2015”. Šogad akcijai 5 gadu jubileja. 

Atjaunotajos smilšu volejbola laukumos notika Strenču 
novada pludmales volejbola kausa izcīņas spēles.

Valmiermuižā tika sumināti uzņēmēji – 2015. gada Vid-
zemes veiksmes stāstu vidū arī Strenču novada uzņēmēja 
LĪGA RIEKSTIŅA.

Latvijas Radio 2 raidījumā “Dzīves virtuve” izskanēja 
intervija par Strenču novada tūrisma iespējām  – par to, ko 
interesantu var atrast Strenču novadā. 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds augustā atbalstīja 
Biedrības “Cerības pakāpiens” iesniegto projektu par admi-
nistratīvo telpu izveidi, piešķirot finansējumu 1 592,89 eiro 
apmērā.

SEPTEMBRĪ Jaunklidža iedzīvotāji svinēja apdzīvo-
tās vietas 335. un Saieta nama 5. dzimšanas dienu.

Gaismas pilī Rīgā balvu “Draudzīgs velosipēdistam” par 
ieguldījumu velokultūras veicināšanā saņēma arī Strenču 
novada dome.

Notika V Birzītes Dārza svētki. Kā jau bija solīts, visas 
dienas garumā varēja piedalīties sportiskās atraktīvās, ak-
tīvās un gastronomiskās nodarbēs. 

Sešos Latvijas kultūras centros, arī Strenčos rudenī 
notika koncerti, kuros skanēja tikai Maestro mūzika. Šie 
koncerti tika organizēti, lai izvēlētos skanīgākos un intere-
santākos priekšnesumus un izpildītājus TV šovam, kas 
notika par godu R. Paula 80. gadu jubilejai. 

Strenču novada vidusskolā šajā mācību gadā jauna 
iespēja – apgūt valsts aizsardzības mācību. 

Notika “Pasaules Futbola dienas” spēles starp skolē-
niem, vecākiem, skolotājiem un domes pārstāvjiem. 

Sedas stadionā notika sacensības bērniem un pieaugu-
šajiem “Mans draugs - velosipēds”.

Pozitīvas emocijas sagādāja kopā atzīmētās  ikgadējās 
Dzejas dienas, Strenčos viesojās IVETA KRŪMIŅA un 
HARDIJS MADZULIS. 

Olimpiskā diena Strenčos. “Olimpiskās dienas 2015” 
devīze Latvijā bija “Nebrīnies. Piedalies!” un tā  veltīta 
Olimpiskā sporta veida – basketbola popularizēšanai. 
Mūsu Olimpiskās dienas vēstnesis – MĀRIS ZIEDIŅŠ.

Bauskas pilsētas apkārtnē norisinājās jaunsargu 
sacensības “Pulkveža Jura Dalbiņa kauss”. 213.vienības 
Strenču un Valkas jaunsargu komanda ierindojās godpilnajā 
3.vietā tikai nedaudz atpaliekot no abām uzvarētājkoman-
dām.

OKTOBRĪ un novembrī astoņās Latvijas pilsētās 
notika aizraujošās piedzīvojumu spēles “Jaunie Rīgas 
sargi: Atceries Lāčplēšus!” pusfināls. Mūsu jaunieši ar no-
saukumu “Strenču kadeti” startēja Valmierā 13. novembrī 
un ieguva 2. vietu. Komanda piedalījās arī fināla spēlē 
Daugavpils cietoksnī.

Arī Strenču novadā darbu uzsāka Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Klientu 
apkalpošanas centrs atrodas Rīgas ielā 7, līdzās Tūrisma 
informācijas centram. 

Bibliotēku darbinieki piedalījās 17. konferences darbā  
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. 

Ordeņu kapituls 2015. gada 22. oktobrī nolēma par 
nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt augstākās – trešās 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni komponistam, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedras docē-
tājam Strenču novadniekam ARTURAM MASKATAM. 

Turpinājums 3.lpp

Atskats uz 2015. gada notikumiem
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STRENČU NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Piešķīra vienreizēju stipendiju EUR 100.00 apmērā 
vienam 10.klases skolēnam, uzsākot mācības Strenču 
novada vidusskolā 2015./2016. mācību gadā.
2. Piešķīra finansējumu EUR 300.00 apmērā 25 dāvanu 
karšu iegādei Strenču novada vidusskolas un Strenču 
Mūzikas skolas audzēkņu sveikšanai, kuru mācību 
sasniegumi 2015./2016.gada I semestrī vērtējami kā 
labi un teicami, ievērojot kritēriju – vidējais sekmju 
vērtējums ir ne zemāks kā 7.5 balles un zemākais 
vērtējums liecībā ir 7 balles.
3. Apstiprināja grāmatvedības noteikumus:

a. “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites 
un norakstīšanas kārtību”,

b. “Noteikumi par finanšu līdzekļu vai mantas 
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un 
izlietošanas kārtību Strenču novada pašvaldībā”,

c. “Noteikumi par skaidrās naudas uzskaiti Strenču 
novada pašvaldībā”,

d. “Noteikumi par debitoru uzskaiti Strenču novada 
pašvaldībā”,

e. “Noteikumi par grāmatvedības iekšējo kontroli”. 
4. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17/2015 “Par 
grozījumiem Strenču novada domes 20.04.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.7/2011 “Sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču no-
vadā””.

Strenču novada domes sēdē 16. decembrī tika izskatīti 
20 jautājumi. Svarīgākie no tiem:

Turpinājums no 2.lpp

Ordenis viņam piešķirts par nopelniem Latvijas 
kultūrā, spilgtu radošo devumu kora un vokālajā 
mūzikā, simfoniskajā un instrumentālajā mūzikā, teātra 
un kino mūzikā.

Noslēdzās projekts “Riverways”, Strenčos tika 
uzstādītas 4 jaunas tūrisma norāžu zīmes uz laivu 
piestātni.

Jērcēnmuiža sagaidīja viesus ikgadējā “Leģendu 
nakts” pasākumā. Īpašie viesi bija dziesminieks 
VALDIS ATĀLS un mūziķis ARNOLDS KĀRKLIS.

NOVEMBRĪ – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, valsts 
svētku pasākumi… 17. novembrī Strenču novada 
kultūras centrā svinīgais pasākums “Pastāvēt, Izturēt, 
Neizzust…”, kurā sveicām mūsu “Gada cilvēkus 
2015” un “Gada kolektīvus”, muzicēja komponists 
MĀRTIŅŠ BRAUNS un dziedātāja IEVA 
SUTUGOVA. 

Valsts valodas centra organizētās akcijas “Latviešu 
valodai draudzīga vide” laureātu vidū ir arī “Strenču 
aptieka”. Priecājamies un sveicam aptiekas vadītāju 
AGITU BOĶI un viņas vadīto kolektīvu!

 Strenčos, Valkas ielā 1A sāka darboties Auto-
serviss. Frizētava un izšūšanas darbnīca “LIRE” 
pārcēlās uz jaunām, omulīgām telpām Valkas ielā 1.

DECEMBRĪ Jērcēnmuižā notika “Gleznas atdzim-
šanas svētki” – tika atklāta restaurētā V.Šteinertes – 
Bērziņas glezna “Lauku ainava”. Glezna ir simboliska 
dāvana Jērcēnmuižai ceļā uz Latvijas simtgadi. 
Finansējums tika iegūts no Latvijas valsts mežu 
finansētās Vidzemes kultūras programmas.

Adventa un Ziemassvētku pasākumi  – 20. decembrī 
Strenču novada kultūras centrs sadarbībā ar novada 
Sociālo dienestu aicināja uz Labdarības koncertu 
“Atvērsim dvēseles baltākās durvis…”, kocertā vie-
sojās LNSO pirmā vijole RAIMONDS OZOLS un 
trompetists ANDRIS ĀBELĪTE.

Biedrība “Cerības pakāpiens” veiksmīgi realizēja 
“Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas 2015” finansēto projektu “Kultūrvēstu-
riskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide 
Sedā”.

Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu “Latvijas 
Eksportprece 2015” saņēma ZS” Veckūkuri”. 2015. 
gadā zemnieku saimniecība eksporta tirgum izstrādā-
jusi svaigā siera lodītes eļļā ar dažādām garšvielām, 
kas iemieso Latvijas dabas bagātības.

Notikumus apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ginta Gailīte

Vakcīnas pret gripu atkal ir pieejamas 
Līdz ar Latvijā ievestās gripas vakcīnas iekļaušanu 

kompensējamo zāļu sarakstā aptiekām ir tiesības to izplatīt 
mazumtirdzniecībā pret kompensējamo zāļu recepti, tādē-
jādi pacientiem tā ir pieejama ar valsts noteikto kompen-
sācijas apmēru. Tāpat gripas vakcīnas pieejamas arī ārst-
niecības iestāžu vakcinācijas kabinetos. 

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka valsts 50% ap-
mērā kompensē vakcināciju pret gripu šādām iedzīvotāju 
grupām:

•  iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem;
•  personām ar hroniskām plaušu slimībām;
•  personām ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām, 
   neatkarīgi no to cēloņa;
•  personām ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
•  personām ar hroniskām nieru slimībām;
•  personām ar imūndeficītu;
•  personām, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;
•  grūtniecēm. 
Savukārt 100% apmērā gripas vakcinācija tiek nodro-

šināta: 
•  bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem;
•  bērniem līdz 18 gadiem, kas pieder noteiktām 
   veselības riska grupām: 
•  ar hroniskām plaušu slimībām; 
•  ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām, neatkarīgi 
   no to cēloņa; 
•  ar hroniskām vielmaiņas slimībām; 
•  ar hroniskām nieru slimībām; ar imūndeficītu; 
•  ja saņem imūnsupresīvu terapiju; 
•  ja ilgstoši saņem terapiju ar Ac.acetylsalicylicum. 
Par atbilstību kādai no iepriekš minētajām grupām un 

vakcinācijas veikšanas iespējām aicinām interesēties sava 
ģimenes ārsta praksē.

Jau ziņots, ka gripas vakcīnas šajā sezonā straujāk 
beidzās visā Eiropā, kas varētu būt saistīts ar lielāku pie-
prasījumu. Vakcīnas tiek ražotas noteiktai sezonai, ņemot 
vērā prognozēto gripas tipu izplatību, un tām ir salīdzinoši 
īss derīguma termiņš.

Papildināts valsts kompensējamo zāļu klāsts un 
mazinātas zāļu cenas

No šī gada sākuma 80 kompensējamo zāļu sarakstā 
iekļautiem medikamentiem un sešām medicīniskajām ierī-
cēm ir samazināta cena no 1 % līdz 80 %, kas ļaus zāles 
un medicīniskās ierīces saņemt lielākam pacientu skaitam. 
Kompensējamo zāļu saraksts papildināts ar 43 medikamen-
tiem un 20 medicīniskajām ierīcēm, kas palielina izvēles 
iespējas ārstiem un pacientiem.

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas jaunas zāles, kas 
paredzētas noteiktu asinsrites sistēmas slimību, elpošanas 
sistēmas slimību, acu un to palīgorgānu slimību, endokrī-
nās, uztures un vielmaiņas slimību, ādas slimību, infekciju, 
nervu sistēmas slimību un psihisku slimību ārstēšanai. Par 
nepieciešamo zāļu izvēli un kompensāciju jākonsultējas ar 
ārstējošo ārstu.

Turpmāk savlaicīgāk būs iespējams uzsākt zāļu kom-
pensāciju HIV pacientiem. No 2016. gada kompensāciju 
var piemērot jau tiem pacientiem, kuriem CD4 imūnšūnu 
skaits asinīs ir 350 šūnas uz mm3 vai zemāks, līdzšinējo 
≤ 200 vietā. Zāļu saraksts ir papildināts arī ar jaunu zāļu 
kombināciju HIV infekcijas ārstēšanai.

Ar jaunām zālēm ir papildināts medikamentu saraksts 
hroniska C hepatīta ārstēšanai, atkarībā no pacientam kon-

statēta vīrusa genotipa, iepriekš saņemtās terapijas, aknu 
bojājuma pakāpes un citiem rādītājiem. Turklāt no šī gada 
sākuma no 75% līdz 100% ir palielināts kompensācijas 
apmērs zālēm, kas nepieciešamas akūta un hroniska C 
vīrushepatīta un hroniska B vīrushepatīta ārstēšanai.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 50%, 75% 
vai 100% apmērā (atkarībā no kompensācijas apmēra 
konkrētai diagnozei) valsts kompensē lētākās zāles ar 
līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas 
zāles, starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm ir jāsedz 
pacientam pašam. Tāpēc pacienti aicināti pārrunāt ar ārstu 
un farmaceitu lētāku zāļu lietošanas iespēju.

Kopumā kompensējamo zāļu sarakstā no 2016. gada 
1. janvāra ir 1609 medikamenti un 179 medicīniskās ierīces.

Aprīlī – atkal pie mums novadā ciemosies bērnu 
klīniskās slimnīcas autobuss ar šādiem speciālistiem:

•  Acu ārsts
•  Gastroenterologs – sniedz konsultācijas, diagnosticē 
   un ārstē dažādas gremošanas orgānu (barības vada, 
   kuņģa, zarnu trakta, aknu, žultspūšļa, aizkuņģa 
   dziedzera) slimības:

•  barības vada atviļņa slimības;
•  čūlas slimības (barības vada, kuņģa, divpadsmit 
   pirkstu zarnas);
•  gastrīts;
•  polipi;
•  vēdera izejas problēmas (hroniski aizcietējumi, 
   caureja, u.c.);
•  ļaundabīgi audzēji;
•  zarnu disbakterioze;
•  helicobacterpylori diagnostika un ārstēšana u.c.

Aicinu vecākus laicīgi pierakstīt bērnus pie spe-
ciālistiem, Tālr. 29729026 (Sandra, skolas medmāsa).

Jaunumi Strenčos – Valkas ielā 1, frizētavas “LIRE” 
telpās otrdienās un piektdienās pēc iepriekšēja pie-
raksta pa tālruni 27110840 pieņem masiere Ilona, kas 
veic ārstniecisko masāžu, /Pakalpojums pagaidām pie-
ejams līdz aprīlim/

Ilona sertifikātu ir ieguvusi Latvijas fizikālās terapijas 
asociācijā.

Masierei ir noslēgts līgums ar apdrošināšanas firmu BTA, 
klientiem, kuriem ir apdrošināšanas polises, nepieciešams 
norīkojums no ārsta. Ar pārējām apdrošināšanas firmām, 
polisēm arī ir iespējama sadarbība – sīkāka informācija 
zvanot. Apmeklējot masieri bez polises – kvītis der iesnieg-
šanai gada ienākumu deklarācijā.

Izcenojumi, ārstnieciskai-klasiskai masāžai:
Mugura 40 min. – 12-15 EUR
Apkakles zonai 20 min. – 7 EUR
Jostas, krustu daļai 20 min. – 7 EUR
Rokai 15 min. – 5 EUR
Kājai 20 min. – 7 EUR

Vispārējā klasiskā masāža:
Mugura, rokas, kājas 1,5 st. – 25 EUR

Vispārējā relaksējošā masāža: 
Kājas, mugura, krustu daļa, vēders, rokas 1,5 st. – 20 EUR

Vispārējā masāža zīdainim:
Līdz 1,5 gadu vecumam – 7 EUR

Skolēniem atlaide – 20%

Informē: Baiba Kondriča, 
Veselības koordinators Strenču novadā 

Informācija iedzīvotājiem 
veselības aprūpē 

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība (Biedrība) izsludina konkursu “Pagasta bibliotekārs 
– gaismas nesējs“ un aicina pieteikt aktīvus, radošus un 
izcilus lauku bibliotekārus. Konkurss norisināsies devīto 
reizi. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem. 

Ik gadu tiek apbalvoti pieci bibliotekāri – viens no katra 
Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales 
un Rīgas. 

“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir iespēja atrastun 
izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo 
“gaismas piļu” darbiniekus. Pateicoties konkursam, visa 
Latvija var uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri 
palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.

Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs pastastīt par 
saviem bibliotekāriem, kuri ir entuziasma un radošuma 
pilni, rūpējas par saviem lasītājiem, sagaida tos ar smaidu, 
izveidojušu savu bibliotēku par vietējo gaismas pili, organizē 
pasākumus un apmācības, veido pievilcīgu un mājīgu 
bibliotēkas vidi. 

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par 
bibliotekāra aktivitātēm, Biedrība gaidīs līdz 1. martam 
pa pastu (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai epastā 
(gaisma@gaisma.lv). 

Vairāk informācijas
LNB Atbalsta biedrība, 67843767, 

gaisma@gaisma.lv

Konkurss “Pagasta bibliotekārs − gaismas nesējs”
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Jau mēnesi esam aizvadījuši 2016. gadā, plānojam, 
ieceram, kā saturīgāk un interesantāk aizvadīt šo gadu, 
tomēr, lai dotos tālāk, aicinām atskatīties uz aizvadīto 
gadu, kas bijis ļoti intensīvs un bagāts ar daudzveidīgiem 
notikumiem, skaistiem mirkļiem, iedvesmojošiem brīžiem  
un bagātām darbdienām. 

JANVĀRĪ apritēja 24 gadi kopš Latvijas Tautas fron-
tes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas ne-
atkarības aizstāvji no visiem novadiem. Pieminot 1991. 
gada notikumus, Strenču novada vidusskolas pagalmā bija 
uzbūvētas barikādes.

Tika publiskoti pirmie “Latvijas e-indeksa” mērījumu 
rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides 
attīstības līmeni. Pašvaldību vidū augstākos rezultātus 
republikas nozīmes pilsētu grupā uzrādīja Valmiera, lielo 
novadu grupā – Dobeles novads, bet mazo novadu grupā 
– Strenču novads.

Notika gadskārtējais organizācijas “Glābiet bērnus” 
organizētais bērnu karnevāls.

 Lai veicinātu mazo lasītāju interesi par dalību projektā 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”, par tradīciju ir 
kļuvis  projekta nobeigumā doties novada mazo un lielo 
žūrijas ekspertu kopīgā ekskursijā.

Notika 2015. gada Strenču novada čempionāts volejbolā 
sieviešu un vīriešu komandām. 

FEBRUĀRĪ Strenčos svinējām komponista VALTA 
PŪCES jubileju. Koncertā piedalījās novada pašdarbības 
kolektīvi, RENĀRS KAUPERS un RAIMONDA VAZ-
DIKA. 

Pasaules Sniega diena tika atzīmēta arī Strenču novada 
vidusskolā, bet Sedas skola svinēja 60 gadu jubileju, aicinot 
kopā pulcēties bijušos skolas darbiniekus.

Svarīgākā uzmanība, kā allaž, tika pievērsta skolēnu 
mācību priekšmetu olimpiādēm, kurās mūsu skolēni guva 
labus rezultātus un sasniegumus.

Sportiskie skolēni piedalījās  “Lāses kausa” un “Pūre 
Chocolate” skolu komandu volejbola turnīros, Latvijas 
jaunatnes olimpiādē un Latvijas kausa izcīņā pludmales 
volejbolā.

Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē tika aizvadītas 
pirmās spēles bērnu hokeja turnīrā “Zelta ripa 2015”. 
Turnīrā pavisam piedalījās 15 komandas – skolēni, kuri 
dzimuši laika posmā no 2004.-2006. gadam. Par medaļām un 
kausiem cīnījās arī Strenču novada vidusskolas komanda.

Skolēni papildināja zināšanas drošības jautājumos, 
sadarbībā ar VUGD, Valsts policiju, Sarkano krustu un 
dažādām nevalstiskām organizācijām.

Kopš februāra mums ir savs Twitter konts @Strencu_
novads, uzlabojām arī informatīvā izdevuma “Mūsu Novada 
Vēstis” vizuālo izskatu. Tagad pirmā un pēdējā lappuse ir 
krāsaina.

MARTĀ Smiltenē, Trīs pakalnu sākumskolā notika 
Vidzemes novada skate pūtēju orķestriem. Strenču pūtēji 
gan obligātajā programmā, gan defilē programmā, ko darīja 
pirmoreiz, ieguva II pakāpes diplomu. 

Cēsis pieskandināja Vidzemes novada skolu labākie 
vokālie ansambļi, kuri bija izcīnījuši tiesības piedalīties 
konkursa “Balsis 2015” II kārtā. Viņu vidū arī divi Strenču 
novada dziedošie kolektīvi.

Plāņu tautas namā savu 5 gadu jubileju atzīmēja jauk-
tais vokālais ansamblis “Liesma” jubilejas koncertā “Lai 
Liesma liesmo!”

Strenču novadā pirmo reizi notika Lielās dienas “mara-
tons”, kad kopā ar folkloras kopu “Mežābele” tika svinēta 
Lielā diena visā novadā. 

Plāņos, Skolas ielā 4, bijušā bērnudārza telpās, tika at-
vērts pārtikas veikals “Rabarbers”. 

Tika pabeigti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi 
projektā “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā, 2.etaps”.

APRĪLĪ Smiltenē sadancoja skolēnu deju kolektīvi, 
kuri gatavojās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem vasarā. Strenču novada deju kolektīviem – 
I pakāpe. 

Pie mums viesojās Vācijas sadraudzības pilsētas Saidas 
skolēnu un skolotāju delegācija.

Jērcēnmuižas parkā un Mednieku nama šautuvē notika 
Valkas un Strenču jaunsargu atklātais šaušanas čempionāts, 
kurā jaunsargi izcīnīja pirmā Latvijas bruņoto spēku ko-
mandiera pulkveža Daiņa Turlā kausu, bet Strenču novada 
vidusskolā notika volejbola turnīrs jauniešiem “Pavasaris 
2015”. Notika arī Strenču novada atklātais čempionāts 
zolītē.

Visā Latvijā, arī Strenču novadā notika Lielā Talka. 
Strenču novadā strādāja vairāk kā 200 talcinieku. Talci-
niekus darbam uzmundrināja muzikālie dzīvnieki, kuri 
aizmukuši no piesārņotajām pasaules vietām, meklēdami 
tīrāko un zaļāko valsti Latviju.

Jērcēnu tautas namā pasākumā “Manas mājas ir te” 30 
gadu jubileju atzīmēja folkloras kopa “Mežābele”. 

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijā Valkas 
ielā 11 tika atklāts ILZES ŽILIONES podoloģijas un 
manikīra kabinets. 

Pabeigts ierīkot brīvdabas pasākumu vietu pie Jaunklidža 
Saieta nama. Tagad Jaunklidža iedzīvotājiem ir vēl viena 
atpūtas un pasākumu organizēšanas vieta.

MAIJĀ Strenčos notika 18. Gaujas plostnieku svētki. 
Svētku centrālais notikums – Latvijas spēka atlētu 

čempionāts – šovs, ko organizēja AGRIS KAZEĻŅIKS 
un Latvijas spēka atlētu federācija sadarbībā ar Strenču 
novada domi, Valkas novada domi un citiem atbalstītājiem. 
Čempionātā sacentās desmit atlēti un tika uzstādīts jauns 
Latvijas rekords baļķa celšanā. DAINIS ZĀĢERIS (Talsi/
Rīga) pacēla 191 kilogramu. 

Sedas pilsētas kultūras namā notika Smiltenes, Strenču 
un Valkas novadu Grāmatu svētki “Kopīgas vērtības etniskās 
dažādības apstākļos”.

Septiņi 2014./2015.mācību gada Strenču Mūzikas skolas 
absolventi saņēma apliecības par profesionālās ievirzes 
izglītību.

Sveicām LINDU VĒVERI ar II vietu V Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu konkursā.

Žūrija, kuras sastāvu veidoja svētku virsdiriģenti, vēr-
tēja Smiltenes, Valkas un Strenču novada skolu korus –
pavisam astoņus kolektīvus. Strenču novada vidusskolas 
5. - 9. klašu koris, diriģente INESE NIKLAVIČA, koncert-
meistars PĒTERIS STRAUTS B grupā tika novērtēts ar 
I pakāpi un 44,56 punktiem.

Noslēdzās Strenču novada atklātais čempionāts basket-
bolā. Par uzvarētājiem kļuva komanda “Oši”. Pie Strenču 
pilsētas estrādes notika skriešanas seriāls “Gaujmalas 
apļi”. 

Vēl viens Latvijas Amatniecības kameras Meistara 
diploms Strenču novadā – GUNTARAM BRIEDIM. 

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

Jūnijā Strenču novada dome izsludināja projektu kon-
kursu “Sabiedrība ar dvēseli 2015”, kura ietvaros tika 
piešķirts līdzfinansējums 4 sabiedriska labuma projektiem.  
Iedzīvotāju grupa “Senatnes atklājēji” pieteica projektu 
“Numismātikas kolekcijas ceļojošā izstāde Strenču no-
vadā”. Projekts atzīts par vienu no 3 labākajiem Vidzemes 
novadā. Mednieku biedrība “Jērcēni” pieteica projektu  
“Pret rītiem, pret vakariem”, kura rezultātā Jērcēnmuižas 
parkā top gadskārtu ieražu svētku svinēšanas vieta ar 
rituālu laukumu, šūpolēm un pārvietojamiem soliņiem. 
Biedrība “Cerības pakāpiens” īstenoja projektu “Sportisko 
aktivitāšu aprīkojuma iegāde Sedas bērnu rotaļu lauku-
mam”. Biedrība “Šūpolēs” īstenoja projektu “Strenču no-
vada brīvprātīgais 2015”.

JŪNIJĀ Strenču brīvdabas estrādē iebrauca “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, kurā sēdēja pašmāju aktieri. Galvenajā 
lomā lieliski iejutās ANNA LEITE.  Pasākuma goda viešņa 
bija Dailes teātra aktrise OLGA DREĢE.

Strenču skola svinēja 105. jubileju, aicinot kopā pul-
cēties skolas absolventus un bijušos darbiniekus.

Gada īsāko nakti un vasaras skaistākos svētkus gaidot, 
ielīgojām vasaras saulgriežus Jērcēnmuižā.

Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā notika VIII 
Vidējās paaudzes dejotāju svētki “Dievs man deva maizes 
zemi”, kuros piedalījās vairāk nekā 6500 dejotāju no visas 
Latvijas, arī Strenču novada Kultūras centra deju kopa 
“Tīne”.

Strenčos pirmo reizi norisinājās kultūras notikums – 
“Baznīcu nakts”.

Rīgā un Latvijas novados norisinājās VIII Ziemeļu 
un Baltijas valstu Dziesmu svētki, atzīmējot šīs tradīcijas 
20 gadus. Svētkos piedalījās arī Strenču novada Kultūras 
centra jauktais koris “Rītu puse”.

Noslēdzās projekts “Piekļuves iespēju internetam nodro-
šināšana un paplašināšana Strenču novadā”. Projekta ak-
tivitātes skārušas visas novada administratīvās teritorijas.

JŪLIJĀ XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki, kuros piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku no Strenču 

novada. Svētku lielākais panākums – Strenču novada vidus-
skolas 5. - 9. klašu kora nopelnītais Zelta diploms Koru 
Fināla konkursā.

Latvijā notika starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 
2015”. Festivāla norisēs piedalījās arī divi kolektīvi no 
mūsu novada – folkloras kopa “Mežābele” un ansamblis 
“Sudaruška”. Šogad “Baltica” dalībnieku skaits bija 
lielākais festivāla vēsturē – 3500. “Baltica 2015” tēma – 
“Mantojums”. 

Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā viesojās Vjetnamas 
delegācija desmit cilvēku sastāvā.

Visu paaudžu sportiskie uz azartiskie piedalījās Jērcēnu 
pagasta Sporta svētkos . 

Bibliotēku darbinieki guva vērtīgu pieredzi  turpmāka-
jam darbam, piedaloties Latvijas Bibliotekāru Biedrības 
Vidzemes 18. saietā-konferencē Cēsu novadā.

AUGUSTĀ svinējām Strenču novada svētkus “Ir jā-
krāso…” Svētku apmeklētājiem bija iespēja vērot un dzīvot 
līdzi Streetbike Freestyle”Stuntfighters” uguns šovam un 
izbaudīt muzikālās apvienības “Vintāža” koncertu. Biedrība 
“Šūpolēs” arī šogad novada svētkos aicināja piedalīties 
akcijā “Kūku Kūka 2015”. Šogad akcijai 5 gadu jubileja. 

Atjaunotajos smilšu volejbola laukumos notika Strenču 
novada pludmales volejbola kausa izcīņas spēles.

Valmiermuižā tika sumināti uzņēmēji – 2015. gada Vid-
zemes veiksmes stāstu vidū arī Strenču novada uzņēmēja 
LĪGA RIEKSTIŅA.

Latvijas Radio 2 raidījumā “Dzīves virtuve” izskanēja 
intervija par Strenču novada tūrisma iespējām  – par to, ko 
interesantu var atrast Strenču novadā. 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds augustā atbalstīja 
Biedrības “Cerības pakāpiens” iesniegto projektu par admi-
nistratīvo telpu izveidi, piešķirot finansējumu 1 592,89 eiro 
apmērā.

SEPTEMBRĪ Jaunklidža iedzīvotāji svinēja apdzīvo-
tās vietas 335. un Saieta nama 5. dzimšanas dienu.

Gaismas pilī Rīgā balvu “Draudzīgs velosipēdistam” par 
ieguldījumu velokultūras veicināšanā saņēma arī Strenču 
novada dome.

Notika V Birzītes Dārza svētki. Kā jau bija solīts, visas 
dienas garumā varēja piedalīties sportiskās atraktīvās, ak-
tīvās un gastronomiskās nodarbēs. 

Sešos Latvijas kultūras centros, arī Strenčos rudenī 
notika koncerti, kuros skanēja tikai Maestro mūzika. Šie 
koncerti tika organizēti, lai izvēlētos skanīgākos un intere-
santākos priekšnesumus un izpildītājus TV šovam, kas 
notika par godu R. Paula 80. gadu jubilejai. 

Strenču novada vidusskolā šajā mācību gadā jauna 
iespēja – apgūt valsts aizsardzības mācību. 

Notika “Pasaules Futbola dienas” spēles starp skolē-
niem, vecākiem, skolotājiem un domes pārstāvjiem. 

Sedas stadionā notika sacensības bērniem un pieaugu-
šajiem “Mans draugs - velosipēds”.

Pozitīvas emocijas sagādāja kopā atzīmētās  ikgadējās 
Dzejas dienas, Strenčos viesojās IVETA KRŪMIŅA un 
HARDIJS MADZULIS. 

Olimpiskā diena Strenčos. “Olimpiskās dienas 2015” 
devīze Latvijā bija “Nebrīnies. Piedalies!” un tā  veltīta 
Olimpiskā sporta veida – basketbola popularizēšanai. 
Mūsu Olimpiskās dienas vēstnesis – MĀRIS ZIEDIŅŠ.

Bauskas pilsētas apkārtnē norisinājās jaunsargu 
sacensības “Pulkveža Jura Dalbiņa kauss”. 213.vienības 
Strenču un Valkas jaunsargu komanda ierindojās godpilnajā 
3.vietā tikai nedaudz atpaliekot no abām uzvarētājkoman-
dām.

OKTOBRĪ un novembrī astoņās Latvijas pilsētās 
notika aizraujošās piedzīvojumu spēles “Jaunie Rīgas 
sargi: Atceries Lāčplēšus!” pusfināls. Mūsu jaunieši ar no-
saukumu “Strenču kadeti” startēja Valmierā 13. novembrī 
un ieguva 2. vietu. Komanda piedalījās arī fināla spēlē 
Daugavpils cietoksnī.

Arī Strenču novadā darbu uzsāka Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Klientu 
apkalpošanas centrs atrodas Rīgas ielā 7, līdzās Tūrisma 
informācijas centram. 

Bibliotēku darbinieki piedalījās 17. konferences darbā  
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. 

Ordeņu kapituls 2015. gada 22. oktobrī nolēma par 
nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt augstākās – trešās 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni komponistam, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedras docē-
tājam Strenču novadniekam ARTURAM MASKATAM. 

Turpinājums 3.lpp

Atskats uz 2015. gada notikumiem
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STRENČU NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Piešķīra vienreizēju stipendiju EUR 100.00 apmērā 
vienam 10.klases skolēnam, uzsākot mācības Strenču 
novada vidusskolā 2015./2016. mācību gadā.
2. Piešķīra finansējumu EUR 300.00 apmērā 25 dāvanu 
karšu iegādei Strenču novada vidusskolas un Strenču 
Mūzikas skolas audzēkņu sveikšanai, kuru mācību 
sasniegumi 2015./2016.gada I semestrī vērtējami kā 
labi un teicami, ievērojot kritēriju – vidējais sekmju 
vērtējums ir ne zemāks kā 7.5 balles un zemākais 
vērtējums liecībā ir 7 balles.
3. Apstiprināja grāmatvedības noteikumus:

a. “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites 
un norakstīšanas kārtību”,

b. “Noteikumi par finanšu līdzekļu vai mantas 
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un 
izlietošanas kārtību Strenču novada pašvaldībā”,

c. “Noteikumi par skaidrās naudas uzskaiti Strenču 
novada pašvaldībā”,

d. “Noteikumi par debitoru uzskaiti Strenču novada 
pašvaldībā”,

e. “Noteikumi par grāmatvedības iekšējo kontroli”. 
4. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17/2015 “Par 
grozījumiem Strenču novada domes 20.04.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.7/2011 “Sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču no-
vadā””.

Strenču novada domes sēdē 16. decembrī tika izskatīti 
20 jautājumi. Svarīgākie no tiem:

Turpinājums no 2.lpp

Ordenis viņam piešķirts par nopelniem Latvijas 
kultūrā, spilgtu radošo devumu kora un vokālajā 
mūzikā, simfoniskajā un instrumentālajā mūzikā, teātra 
un kino mūzikā.

Noslēdzās projekts “Riverways”, Strenčos tika 
uzstādītas 4 jaunas tūrisma norāžu zīmes uz laivu 
piestātni.

Jērcēnmuiža sagaidīja viesus ikgadējā “Leģendu 
nakts” pasākumā. Īpašie viesi bija dziesminieks 
VALDIS ATĀLS un mūziķis ARNOLDS KĀRKLIS.

NOVEMBRĪ – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, valsts 
svētku pasākumi… 17. novembrī Strenču novada 
kultūras centrā svinīgais pasākums “Pastāvēt, Izturēt, 
Neizzust…”, kurā sveicām mūsu “Gada cilvēkus 
2015” un “Gada kolektīvus”, muzicēja komponists 
MĀRTIŅŠ BRAUNS un dziedātāja IEVA 
SUTUGOVA. 

Valsts valodas centra organizētās akcijas “Latviešu 
valodai draudzīga vide” laureātu vidū ir arī “Strenču 
aptieka”. Priecājamies un sveicam aptiekas vadītāju 
AGITU BOĶI un viņas vadīto kolektīvu!

 Strenčos, Valkas ielā 1A sāka darboties Auto-
serviss. Frizētava un izšūšanas darbnīca “LIRE” 
pārcēlās uz jaunām, omulīgām telpām Valkas ielā 1.

DECEMBRĪ Jērcēnmuižā notika “Gleznas atdzim-
šanas svētki” – tika atklāta restaurētā V.Šteinertes – 
Bērziņas glezna “Lauku ainava”. Glezna ir simboliska 
dāvana Jērcēnmuižai ceļā uz Latvijas simtgadi. 
Finansējums tika iegūts no Latvijas valsts mežu 
finansētās Vidzemes kultūras programmas.

Adventa un Ziemassvētku pasākumi  – 20. decembrī 
Strenču novada kultūras centrs sadarbībā ar novada 
Sociālo dienestu aicināja uz Labdarības koncertu 
“Atvērsim dvēseles baltākās durvis…”, kocertā vie-
sojās LNSO pirmā vijole RAIMONDS OZOLS un 
trompetists ANDRIS ĀBELĪTE.

Biedrība “Cerības pakāpiens” veiksmīgi realizēja 
“Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas 2015” finansēto projektu “Kultūrvēstu-
riskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide 
Sedā”.

Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu “Latvijas 
Eksportprece 2015” saņēma ZS” Veckūkuri”. 2015. 
gadā zemnieku saimniecība eksporta tirgum izstrādā-
jusi svaigā siera lodītes eļļā ar dažādām garšvielām, 
kas iemieso Latvijas dabas bagātības.

Notikumus apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ginta Gailīte

Vakcīnas pret gripu atkal ir pieejamas 
Līdz ar Latvijā ievestās gripas vakcīnas iekļaušanu 

kompensējamo zāļu sarakstā aptiekām ir tiesības to izplatīt 
mazumtirdzniecībā pret kompensējamo zāļu recepti, tādē-
jādi pacientiem tā ir pieejama ar valsts noteikto kompen-
sācijas apmēru. Tāpat gripas vakcīnas pieejamas arī ārst-
niecības iestāžu vakcinācijas kabinetos. 

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka valsts 50% ap-
mērā kompensē vakcināciju pret gripu šādām iedzīvotāju 
grupām:

•  iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem;
•  personām ar hroniskām plaušu slimībām;
•  personām ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām, 
   neatkarīgi no to cēloņa;
•  personām ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
•  personām ar hroniskām nieru slimībām;
•  personām ar imūndeficītu;
•  personām, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;
•  grūtniecēm. 
Savukārt 100% apmērā gripas vakcinācija tiek nodro-

šināta: 
•  bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem;
•  bērniem līdz 18 gadiem, kas pieder noteiktām 
   veselības riska grupām: 
•  ar hroniskām plaušu slimībām; 
•  ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām, neatkarīgi 
   no to cēloņa; 
•  ar hroniskām vielmaiņas slimībām; 
•  ar hroniskām nieru slimībām; ar imūndeficītu; 
•  ja saņem imūnsupresīvu terapiju; 
•  ja ilgstoši saņem terapiju ar Ac.acetylsalicylicum. 
Par atbilstību kādai no iepriekš minētajām grupām un 

vakcinācijas veikšanas iespējām aicinām interesēties sava 
ģimenes ārsta praksē.

Jau ziņots, ka gripas vakcīnas šajā sezonā straujāk 
beidzās visā Eiropā, kas varētu būt saistīts ar lielāku pie-
prasījumu. Vakcīnas tiek ražotas noteiktai sezonai, ņemot 
vērā prognozēto gripas tipu izplatību, un tām ir salīdzinoši 
īss derīguma termiņš.

Papildināts valsts kompensējamo zāļu klāsts un 
mazinātas zāļu cenas

No šī gada sākuma 80 kompensējamo zāļu sarakstā 
iekļautiem medikamentiem un sešām medicīniskajām ierī-
cēm ir samazināta cena no 1 % līdz 80 %, kas ļaus zāles 
un medicīniskās ierīces saņemt lielākam pacientu skaitam. 
Kompensējamo zāļu saraksts papildināts ar 43 medikamen-
tiem un 20 medicīniskajām ierīcēm, kas palielina izvēles 
iespējas ārstiem un pacientiem.

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas jaunas zāles, kas 
paredzētas noteiktu asinsrites sistēmas slimību, elpošanas 
sistēmas slimību, acu un to palīgorgānu slimību, endokrī-
nās, uztures un vielmaiņas slimību, ādas slimību, infekciju, 
nervu sistēmas slimību un psihisku slimību ārstēšanai. Par 
nepieciešamo zāļu izvēli un kompensāciju jākonsultējas ar 
ārstējošo ārstu.

Turpmāk savlaicīgāk būs iespējams uzsākt zāļu kom-
pensāciju HIV pacientiem. No 2016. gada kompensāciju 
var piemērot jau tiem pacientiem, kuriem CD4 imūnšūnu 
skaits asinīs ir 350 šūnas uz mm3 vai zemāks, līdzšinējo 
≤ 200 vietā. Zāļu saraksts ir papildināts arī ar jaunu zāļu 
kombināciju HIV infekcijas ārstēšanai.

Ar jaunām zālēm ir papildināts medikamentu saraksts 
hroniska C hepatīta ārstēšanai, atkarībā no pacientam kon-

statēta vīrusa genotipa, iepriekš saņemtās terapijas, aknu 
bojājuma pakāpes un citiem rādītājiem. Turklāt no šī gada 
sākuma no 75% līdz 100% ir palielināts kompensācijas 
apmērs zālēm, kas nepieciešamas akūta un hroniska C 
vīrushepatīta un hroniska B vīrushepatīta ārstēšanai.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 50%, 75% 
vai 100% apmērā (atkarībā no kompensācijas apmēra 
konkrētai diagnozei) valsts kompensē lētākās zāles ar 
līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas 
zāles, starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm ir jāsedz 
pacientam pašam. Tāpēc pacienti aicināti pārrunāt ar ārstu 
un farmaceitu lētāku zāļu lietošanas iespēju.

Kopumā kompensējamo zāļu sarakstā no 2016. gada 
1. janvāra ir 1609 medikamenti un 179 medicīniskās ierīces.

Aprīlī – atkal pie mums novadā ciemosies bērnu 
klīniskās slimnīcas autobuss ar šādiem speciālistiem:

•  Acu ārsts
•  Gastroenterologs – sniedz konsultācijas, diagnosticē 
   un ārstē dažādas gremošanas orgānu (barības vada, 
   kuņģa, zarnu trakta, aknu, žultspūšļa, aizkuņģa 
   dziedzera) slimības:

•  barības vada atviļņa slimības;
•  čūlas slimības (barības vada, kuņģa, divpadsmit 
   pirkstu zarnas);
•  gastrīts;
•  polipi;
•  vēdera izejas problēmas (hroniski aizcietējumi, 
   caureja, u.c.);
•  ļaundabīgi audzēji;
•  zarnu disbakterioze;
•  helicobacterpylori diagnostika un ārstēšana u.c.

Aicinu vecākus laicīgi pierakstīt bērnus pie spe-
ciālistiem, Tālr. 29729026 (Sandra, skolas medmāsa).

Jaunumi Strenčos – Valkas ielā 1, frizētavas “LIRE” 
telpās otrdienās un piektdienās pēc iepriekšēja pie-
raksta pa tālruni 27110840 pieņem masiere Ilona, kas 
veic ārstniecisko masāžu, /Pakalpojums pagaidām pie-
ejams līdz aprīlim/

Ilona sertifikātu ir ieguvusi Latvijas fizikālās terapijas 
asociācijā.

Masierei ir noslēgts līgums ar apdrošināšanas firmu BTA, 
klientiem, kuriem ir apdrošināšanas polises, nepieciešams 
norīkojums no ārsta. Ar pārējām apdrošināšanas firmām, 
polisēm arī ir iespējama sadarbība – sīkāka informācija 
zvanot. Apmeklējot masieri bez polises – kvītis der iesnieg-
šanai gada ienākumu deklarācijā.

Izcenojumi, ārstnieciskai-klasiskai masāžai:
Mugura 40 min. – 12-15 EUR
Apkakles zonai 20 min. – 7 EUR
Jostas, krustu daļai 20 min. – 7 EUR
Rokai 15 min. – 5 EUR
Kājai 20 min. – 7 EUR

Vispārējā klasiskā masāža:
Mugura, rokas, kājas 1,5 st. – 25 EUR

Vispārējā relaksējošā masāža: 
Kājas, mugura, krustu daļa, vēders, rokas 1,5 st. – 20 EUR

Vispārējā masāža zīdainim:
Līdz 1,5 gadu vecumam – 7 EUR

Skolēniem atlaide – 20%

Informē: Baiba Kondriča, 
Veselības koordinators Strenču novadā 

Informācija iedzīvotājiem 
veselības aprūpē 

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība (Biedrība) izsludina konkursu “Pagasta bibliotekārs 
– gaismas nesējs“ un aicina pieteikt aktīvus, radošus un 
izcilus lauku bibliotekārus. Konkurss norisināsies devīto 
reizi. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem. 

Ik gadu tiek apbalvoti pieci bibliotekāri – viens no katra 
Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales 
un Rīgas. 

“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir iespēja atrastun 
izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo 
“gaismas piļu” darbiniekus. Pateicoties konkursam, visa 
Latvija var uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri 
palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.

Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs pastastīt par 
saviem bibliotekāriem, kuri ir entuziasma un radošuma 
pilni, rūpējas par saviem lasītājiem, sagaida tos ar smaidu, 
izveidojušu savu bibliotēku par vietējo gaismas pili, organizē 
pasākumus un apmācības, veido pievilcīgu un mājīgu 
bibliotēkas vidi. 

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par 
bibliotekāra aktivitātēm, Biedrība gaidīs līdz 1. martam 
pa pastu (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai epastā 
(gaisma@gaisma.lv). 

Vairāk informācijas
LNB Atbalsta biedrība, 67843767, 

gaisma@gaisma.lv

Konkurss “Pagasta bibliotekārs − gaismas nesējs”
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SIA ZAAO nodrošina vairākas iespējas, kā ērti at-
brīvoties no nolietotās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā 
šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo dāvanās saņemtas 
jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām 
nepieciešams atbrīvoties.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma: “Daudzas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas satur gan cilvēkiem, gan dabai kaitīgas vielas, 
piemēram, freonus un smagos metālus, tāpēc ļoti svarīgi, 
lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nenonāktu 
neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs no-
drošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un 
nodota otrreizējai pārstādei.”

Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai 
telefoniska pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc neizjauk-
tu nolietoto sadzīves elektrotehniku, izbraucot uz dzīves-
vietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@zaao.lv, pa mob.
tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra tālruni 64281250.

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos iespējams 
bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra 
elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku 
mazgājamās mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos 
telefonus, pulksteņus, putekļusūcējus, mikserus un citas 

ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām. EKO 
laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, 
Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, 
Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā,
Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā 
“Daibe”.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, 
kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane, 

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Ērta iespēja atbrīvoties 
no nolietotās elektrotehnikas

Pēdējās desmitgadēs populārs ir kļuvis tā dēvētais 
“veselīgais dzīvesveids”, kas ietver veselīgus ēšanas 
paradumus, regulāras sportiskās aktivitātes, uzturē-
šanos svaigā gaisā, kā arī dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanu. Bet vai varam runāt par veselīgu dzīves-
veidu, ja daba mums visapkārt ir piesārņota un cilvēks 
sevī kopā ar pārtiku uzņem veselībai bīstamus ķīmis-
kus savienojumus? 

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, ceturtā 
daļa slimību, kas skar cilvēci, ir saistīta ar ilgstošo vides 
piesārņojumu. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana 
ir viens no galvenajiem iemesliem vides kvalitātes 
pasliktināšanās procesā. Vislielāko kaitējumu nodara
vairāku cilvēku joprojām praktizētā prasībām neat-
bilstoša atkritumu noglabāšana (aprakšana, izmešana 
mežā, pļavā, utt.) vai sadedzināšana. 

Apvienoto Nāciju vides dati apstiprina, ka septiņu 
miljonu pasaules iedzīvotāju nāvēs vainojams gaisa 
piesārņojums, kur zināma atbildība jāuzņemas arī 
atkritumu dedzinātājiem. Eiropā šis skaitlis sasniedz 
400 000. Neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana, rada 
tiešus draudus iedzīvotājiem, jo tiek piesārņots gan 
ūdens, gaiss, pārtika, zeme, kā arī tiek nodarīts posts 
augu valstij. Dabā nonāk tādi smagie metāli kā svins, 
dzīvsudrabs, kadmijs, arsēns, hroms, cinks, niķelis un 
varš, kas izraisa elpceļu un ādas veselības problēmas, 
hematoloģiskās sistēmas traucējumu, nieru mazspēju, 
prostatas un plaušu vēzi, kā arī dažādas skeleta uz-
būves anomālijas. 

SIA ZAAO aicina iedzīvotājus uz aktīvu 
rīcību un iesaka par galvenajām 

prioritātēm 2016.gadam noteikt videi un 
veselībai draudzīgu dzīvesveidu.

Mūsu veselība ir pašu rokās. Katram iedzīvotājam 
jāturpina rūpēties par dabas tīrību un savu veselību, 
to var veikt izmantojot pieejamo atkritumu apsaim-
niekošanas infrastruktūru, arī nošķirojot un nododot 
otrreizējai pārstrādei derīgo iepakojumu EKO punktos, 
EKO laukumos, izmantojot EKO somas, piedaloties 
iepakojuma vākšanas akcijās un tamlīdzīgi. Nekādā 
gadījumā nedrīkst dedzināt atkritumus vai izmest tos 
dabā.

Runājot par veselību, jāatceras arī tas, ka pētījumi 
liecina – fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst 
pavisam vai aizkavēt tādas slimības, kā dažādi vēža 
paveidi, sirds slimības un diabētu, kā arī izārstēt no 
depresijas un uzlabot garastāvokli. Tāpat būtiski ir 
ēst sabalansētu pārtiku un izvairīties no “tukšajām 
kalorijām”, saldumiem un kaitīgajiem ieradumiem.

Sportojot un neliekot dabai cīnīties ar mūsu 
slinkuma un nolaidības sekām, katrs var paveiktlabu 
darbu! Veselīgu un videi draudzīgu Jauno gadu!

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA ZAAO aicina: 
“Vesela vide ir 
vesels cilvēks!”

Sāks darboties 
noziegumos 

cietušo atbalsta 
tālrunis 116006
No 2016. gada 1. janvāra cietušajiem un to 

tuviniekiem ir pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 
“116006”, kasdarbosies katru dienu no plkst. 7.00 līdz 
22.00, nodrošinot iespēju minētajām personām saņemt 
emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī infor-
māciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem. 

Atbalsta tālruņa darbību nodrošinās biedrība 
“Skalbes”, ar kuru Juridiskās palīdzības administrācija 
ir noslēgusi deleģēšanas līgumu. 
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“Detektīvi Minjoni” 
− STRENČOS

Joprojām apkārt pa Latviju ceļo bērnu tik ļoti 
iemīļotie Minjoni – detektīvi Minjoni. Tas ir stāsts 
par to, kā no kalendāriem pazudusi diena – svētdiena. 
Visi pasaules detektīvi to ir bez panākumiem mek-
lējuši it visur un pēdējā cerība ir uz detektīviem 
Minjoniem. Viņi nav paši gudrākie, bet veiksmīgākie 
noteikti. Tikai viņiem izdodas atrast pazudušo nedēļas 
dienu. Kā tas notiek? – Par to stāstīs muzikālā izrāde 
“Detektīvi Minjoni”. 

8. februārī plkst. 14:00. 
Strenču novada kultūras centrā.

Ieejas biļete – 3 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā Strenčos, 

Rīgas ielā 7 pie kasieres.
Izrādes dienā biļetes varēs iegādāties arī 

Strenču novada kultūras centrā.

Izrādes režisors – Imants Strads
Lomās – Valmieras teātra aktieri un Rīgas viesmākslinieki
Izrādes garums – 1 h (bez starpbrīža)
Mērķauditorija – bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Strenču novadā 2015.gadā piedzimuši un deklarēti 17 
bērni. No dzimušajiem ir 8 meitenītes un 9 zēni. Dzimušo 
bērnu skaits Strenči (6), Seda (5), Plāņu pagasts (4) un 
Jērcēnu pagasts ( 2).

Laulībā dzimuši 9 bērni, atzīta paternitāte 8 bērniem.
Pirmais bērns ģimenē 4 gadījumos, otrais – 5, trešais – 5, 
ceturtais – 3.

Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies vārdus – zēniem:
Timurs, Miks, Markuss, Klāvs, Nikolajs, Ričards, Matiass, 
Bertolds, Edvards, meitenēm: Melānija, Elza, Gabriela, 
Margarita, Sofija, Viktorija, Annija.                             

2015. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības. 
No visiem salaulātajiem pāriem 4 bija tādi, kur abi laulībā 
stājas pirmo reizi. Pamatojoties uz tiesas spriedumiem 
un notārupa ziņojumiem, izdarītas 2 atzīmes par laulības 
šķiršanu.

2015.gadā aizsaulē aizgājuši 56 Strenču novada iedzī-
votāji (31 sieviete un 25vīrieši). 

Mirušo vecums 

Pamatojoties uz personu iesniegumiem, reģistrēti 7
ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas 
reģistros izdarīti 8 papildinājumi vēsturiskajos civilstāvokļa 
aktu reģistros un izsniegtas 15 atkārtotas civilstāvokļa  
reģistra apliecības. Pēc ieinteresētās personas pieprasījuma 
no nodaļas arhīva izsniegtas 5 izziņas. Saņemti un reģistrēti  
70 iesniegumi civilstāvokļa reģistra jautājumos.  

Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļas 
apkopotā statistika par 2015. gadu

Strenču 
novada 
pilsēta, 
pagasts

Strenči Seda Jērcēnu  
pagasts

Plāņu 
pagasts

Miršanas  
gadījumu  
(skaits)

21 20 8 7

Gadi 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50

Skaits 2 0 0 2 3

Gadi 51-60 61-70 71-80 81-90 91-97

Skaits 3 12 17 14 3

Gads Iedzīvotāju skaits Strenču novadā 
uz 1.janvāri   

2011. 4203

2012. 4160

2013. 4051

2014. 3922

2015. 3745

2016. 3644

Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes 
debesu gaišumu. Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brī-
žiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga 
griba saprasties, paciest un palīdzēt. 

Būs arī jaunā gadā rūpju stundas garas 
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs! 

                                            /K.Apškrūma/

Vislielāko PALDIES gribu pateikt Strenču novada 
sociālai darbiniecei AMANDAI VILKASTEI par 
palīdzības sniegšanu manai māsai Daigai grūtajā 
dzīves situācijā. Vēlu Jums veiksmi, prieku, mīlestību 
un labu veselību 2016. gadā!

Sarmīte Amatas novadā

PATEICĪBA

ANGĻU VALODAS KURSUS (maksas)
A2 – B1 līmeni

Ceturtdienās no plkst.17:10 – 18:45
Paredzamas 34 nodarbības: februāris, marts, 

aprīlis, maijs.
Pirmā nodarbība bezmaksas – skaidrojums par 

pielietojamām mācību metodēm un angļu valodas 
līmeņa noteikšana.

Mācību materiālus izsniegs uz vietas.
Pirmā nodarbība – 28. janvārī plkst. 17:10.
Informācija bibliotēkā, tālrunis 64715631.

Strenču pilsētas 
bibliotēkā piedāvā
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SIA ZAAO nodrošina vairākas iespējas, kā ērti at-
brīvoties no nolietotās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā 
šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo dāvanās saņemtas 
jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām 
nepieciešams atbrīvoties.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma: “Daudzas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas satur gan cilvēkiem, gan dabai kaitīgas vielas, 
piemēram, freonus un smagos metālus, tāpēc ļoti svarīgi, 
lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nenonāktu 
neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs no-
drošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un 
nodota otrreizējai pārstādei.”

Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai 
telefoniska pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc neizjauk-
tu nolietoto sadzīves elektrotehniku, izbraucot uz dzīves-
vietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@zaao.lv, pa mob.
tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra tālruni 64281250.

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos iespējams 
bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra 
elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku 
mazgājamās mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos 
telefonus, pulksteņus, putekļusūcējus, mikserus un citas 

ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām. EKO 
laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, 
Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, 
Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā,
Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā 
“Daibe”.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, 
kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane, 

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Ērta iespēja atbrīvoties 
no nolietotās elektrotehnikas

Pēdējās desmitgadēs populārs ir kļuvis tā dēvētais 
“veselīgais dzīvesveids”, kas ietver veselīgus ēšanas 
paradumus, regulāras sportiskās aktivitātes, uzturē-
šanos svaigā gaisā, kā arī dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanu. Bet vai varam runāt par veselīgu dzīves-
veidu, ja daba mums visapkārt ir piesārņota un cilvēks 
sevī kopā ar pārtiku uzņem veselībai bīstamus ķīmis-
kus savienojumus? 

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, ceturtā 
daļa slimību, kas skar cilvēci, ir saistīta ar ilgstošo vides 
piesārņojumu. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana 
ir viens no galvenajiem iemesliem vides kvalitātes 
pasliktināšanās procesā. Vislielāko kaitējumu nodara
vairāku cilvēku joprojām praktizētā prasībām neat-
bilstoša atkritumu noglabāšana (aprakšana, izmešana 
mežā, pļavā, utt.) vai sadedzināšana. 

Apvienoto Nāciju vides dati apstiprina, ka septiņu 
miljonu pasaules iedzīvotāju nāvēs vainojams gaisa 
piesārņojums, kur zināma atbildība jāuzņemas arī 
atkritumu dedzinātājiem. Eiropā šis skaitlis sasniedz 
400 000. Neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana, rada 
tiešus draudus iedzīvotājiem, jo tiek piesārņots gan 
ūdens, gaiss, pārtika, zeme, kā arī tiek nodarīts posts 
augu valstij. Dabā nonāk tādi smagie metāli kā svins, 
dzīvsudrabs, kadmijs, arsēns, hroms, cinks, niķelis un 
varš, kas izraisa elpceļu un ādas veselības problēmas, 
hematoloģiskās sistēmas traucējumu, nieru mazspēju, 
prostatas un plaušu vēzi, kā arī dažādas skeleta uz-
būves anomālijas. 

SIA ZAAO aicina iedzīvotājus uz aktīvu 
rīcību un iesaka par galvenajām 

prioritātēm 2016.gadam noteikt videi un 
veselībai draudzīgu dzīvesveidu.

Mūsu veselība ir pašu rokās. Katram iedzīvotājam 
jāturpina rūpēties par dabas tīrību un savu veselību, 
to var veikt izmantojot pieejamo atkritumu apsaim-
niekošanas infrastruktūru, arī nošķirojot un nododot 
otrreizējai pārstrādei derīgo iepakojumu EKO punktos, 
EKO laukumos, izmantojot EKO somas, piedaloties 
iepakojuma vākšanas akcijās un tamlīdzīgi. Nekādā 
gadījumā nedrīkst dedzināt atkritumus vai izmest tos 
dabā.

Runājot par veselību, jāatceras arī tas, ka pētījumi 
liecina – fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst 
pavisam vai aizkavēt tādas slimības, kā dažādi vēža 
paveidi, sirds slimības un diabētu, kā arī izārstēt no 
depresijas un uzlabot garastāvokli. Tāpat būtiski ir 
ēst sabalansētu pārtiku un izvairīties no “tukšajām 
kalorijām”, saldumiem un kaitīgajiem ieradumiem.

Sportojot un neliekot dabai cīnīties ar mūsu 
slinkuma un nolaidības sekām, katrs var paveiktlabu 
darbu! Veselīgu un videi draudzīgu Jauno gadu!

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA ZAAO aicina: 
“Vesela vide ir 
vesels cilvēks!”

Sāks darboties 
noziegumos 

cietušo atbalsta 
tālrunis 116006
No 2016. gada 1. janvāra cietušajiem un to 

tuviniekiem ir pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 
“116006”, kasdarbosies katru dienu no plkst. 7.00 līdz 
22.00, nodrošinot iespēju minētajām personām saņemt 
emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī infor-
māciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem. 

Atbalsta tālruņa darbību nodrošinās biedrība 
“Skalbes”, ar kuru Juridiskās palīdzības administrācija 
ir noslēgusi deleģēšanas līgumu. 
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“Detektīvi Minjoni” 
− STRENČOS

Joprojām apkārt pa Latviju ceļo bērnu tik ļoti 
iemīļotie Minjoni – detektīvi Minjoni. Tas ir stāsts 
par to, kā no kalendāriem pazudusi diena – svētdiena. 
Visi pasaules detektīvi to ir bez panākumiem mek-
lējuši it visur un pēdējā cerība ir uz detektīviem 
Minjoniem. Viņi nav paši gudrākie, bet veiksmīgākie 
noteikti. Tikai viņiem izdodas atrast pazudušo nedēļas 
dienu. Kā tas notiek? – Par to stāstīs muzikālā izrāde 
“Detektīvi Minjoni”. 

8. februārī plkst. 14:00. 
Strenču novada kultūras centrā.

Ieejas biļete – 3 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā Strenčos, 

Rīgas ielā 7 pie kasieres.
Izrādes dienā biļetes varēs iegādāties arī 

Strenču novada kultūras centrā.

Izrādes režisors – Imants Strads
Lomās – Valmieras teātra aktieri un Rīgas viesmākslinieki
Izrādes garums – 1 h (bez starpbrīža)
Mērķauditorija – bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Strenču novadā 2015.gadā piedzimuši un deklarēti 17 
bērni. No dzimušajiem ir 8 meitenītes un 9 zēni. Dzimušo 
bērnu skaits Strenči (6), Seda (5), Plāņu pagasts (4) un 
Jērcēnu pagasts ( 2).

Laulībā dzimuši 9 bērni, atzīta paternitāte 8 bērniem.
Pirmais bērns ģimenē 4 gadījumos, otrais – 5, trešais – 5, 
ceturtais – 3.

Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies vārdus – zēniem:
Timurs, Miks, Markuss, Klāvs, Nikolajs, Ričards, Matiass, 
Bertolds, Edvards, meitenēm: Melānija, Elza, Gabriela, 
Margarita, Sofija, Viktorija, Annija.                             

2015. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības. 
No visiem salaulātajiem pāriem 4 bija tādi, kur abi laulībā 
stājas pirmo reizi. Pamatojoties uz tiesas spriedumiem 
un notārupa ziņojumiem, izdarītas 2 atzīmes par laulības 
šķiršanu.

2015.gadā aizsaulē aizgājuši 56 Strenču novada iedzī-
votāji (31 sieviete un 25vīrieši). 

Mirušo vecums 

Pamatojoties uz personu iesniegumiem, reģistrēti 7
ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas 
reģistros izdarīti 8 papildinājumi vēsturiskajos civilstāvokļa 
aktu reģistros un izsniegtas 15 atkārtotas civilstāvokļa  
reģistra apliecības. Pēc ieinteresētās personas pieprasījuma 
no nodaļas arhīva izsniegtas 5 izziņas. Saņemti un reģistrēti  
70 iesniegumi civilstāvokļa reģistra jautājumos.  

Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļas 
apkopotā statistika par 2015. gadu

Strenču 
novada 
pilsēta, 
pagasts

Strenči Seda Jērcēnu  
pagasts

Plāņu 
pagasts

Miršanas  
gadījumu  
(skaits)

21 20 8 7

Gadi 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50

Skaits 2 0 0 2 3

Gadi 51-60 61-70 71-80 81-90 91-97

Skaits 3 12 17 14 3

Gads Iedzīvotāju skaits Strenču novadā 
uz 1.janvāri   

2011. 4203

2012. 4160

2013. 4051

2014. 3922

2015. 3745

2016. 3644

Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes 
debesu gaišumu. Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brī-
žiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga 
griba saprasties, paciest un palīdzēt. 

Būs arī jaunā gadā rūpju stundas garas 
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs! 

                                            /K.Apškrūma/

Vislielāko PALDIES gribu pateikt Strenču novada 
sociālai darbiniecei AMANDAI VILKASTEI par 
palīdzības sniegšanu manai māsai Daigai grūtajā 
dzīves situācijā. Vēlu Jums veiksmi, prieku, mīlestību 
un labu veselību 2016. gadā!

Sarmīte Amatas novadā

PATEICĪBA

ANGĻU VALODAS KURSUS (maksas)
A2 – B1 līmeni

Ceturtdienās no plkst.17:10 – 18:45
Paredzamas 34 nodarbības: februāris, marts, 

aprīlis, maijs.
Pirmā nodarbība bezmaksas – skaidrojums par 

pielietojamām mācību metodēm un angļu valodas 
līmeņa noteikšana.

Mācību materiālus izsniegs uz vietas.
Pirmā nodarbība – 28. janvārī plkst. 17:10.
Informācija bibliotēkā, tālrunis 64715631.

Strenču pilsētas 
bibliotēkā piedāvā
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MŪSU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 eks.

Par skaitļu un faktu pareizību atbild rakstu autori.
Materiālus apkopoja Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte,

tālr. 64715660, mob.t. 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

No 15.12. 2015. – 18.01.2016. 
Strenču novadā mūžībā aizgājuši:

Bubkovs Gerasims (Strenči) 
10.03.1936. – 17.12.2015.
Zeiļuks Antons (Plāņi) 

29.11.1954. – 22.12.2015.
Čerņenoka Tatjana (Seda) 
16.01.1927. – 29.12.2015.

Mirķe Ilga (Jērcēni)
24.02.1933. – 30.12.2015.

Ezeriņš Armands (Strenči)
16.04.1959. – 05.01.2016.
Gaile Dzintra (Strenči) 

17.07.1949. – 09.01.2016.
Rābants Zigurds (Plāņi) 
21.02.1930. – 11.01.2016.

Dambītis Dzintars (Jērcēni) 
19.01.1964. – 11.01.2016.

Nikolajevs Anatolijs (Jērcēni)
06.03.1939. – 17.01.2016.

Strenču novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

FOTOSTĀSTS

Barikāžu noskaņu vakars pie Strenču novada vidusskolas

“Elegantas brilles” īpašais piedāvājums –
bezmaksas redzes pārbaude

ar iespēju iegādāties optiskās brilles un saulesbrilles
2016.gada. 15. februārī, pl. 14:00

Jērcēnu tautas namā
pārbaudē ietilpst:

•  Acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes 
   noteikšana, vadošās acs noteikšana, redzes 
   funkciju pārbaude tuvumā.
•  Redzes asuma noteikšana.
•  Acs struktūru novērtēšana, lai laikus varētu 
   pamanīt dažādu acs saslimšanu pirmssākumus.
•  Esošo briļļu stipruma noteikšana.

Izbraukumā līdzi ir 150-200 briļļu ietvaru un 
saulesbriļļu.

•  Piedāvājam arī bezmaksas ietvaru kolekciju  
    pasūtot brilles!
•  Brilles pēc pasūtījuma.
•  Acu spiediena mērījums ar bezkontakta 
    tonometru – 5.00 Eiro.

(Glaukomas savlaicīgai atklāšanai, klientiem 
pēc 40 gadu vecuma  acu spiedienu rekomendējam 

mērīt vismaz reizi gadā).

Savlaicīgi pierakstīties pa tālruni 20411444
darba dienās no 10:00-18.00

Biedrības “Glābiet bērnus” organizētais karnevāls bērniem

Pasaules Sniega dienas aktivitātes Strenču novada vidusskolā

Strenču Mūzikas skolas koncerts “Mēs dāvājam prieku jums”

Ko šodien mēs tev sacīt varam,
kad balti sniegi zemi klāj,
kad tava mūža gadu kokam
ir zelta krāsas lapa klāt?
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
lai balta katra diena aust,
lai tavā dzīves zelta kausā 
ir laimes, prieka, saules daudz.

                         /Lauma Daugiša/

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS 
NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJĀS!
Gunārs Zviedris (Plāņi)  4.01. – 70
Jekaterina Leimane (Seda) 29.01. – 70
Jānis Dzeduškevičs(Plāņi)  2.01. – 75
Anna Krucka(Seda) 2.01. – 75
Štirjovs Vadims (Strenči) 5.01. – 75
Aleksandrs Matvejevs (Seda) 10.01. – 75
Dzidra Mihailova (Strenči) 13.01. – 75
Aleksejs Rupičs (Seda) 1.01. – 80
Irina Kvitko (Plāņi) 6.01. – 80
Nikolajs Andrejevs (Strenči) 23.01. – 80
Antoņina Guseva (Seda) 5.01. – 85
Valentina Maksimova (Seda) – 29.01. – 95

APSVEIKUMS

Ziemas saulgrieži Jērcēnmuižā


