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Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pilnīgi nemaz
Šobrīd vairs neesmu
Kopā ar ziemu
Esmu ar pavasari
Un sirds skatās un skatās
Cauri pelēkai debesij
Kļuvusi pilnīgi cita prieka
Citu vēju
Un cita nemiera
Dzirdīga
(Maija Laukmane)
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Bibliotēku
nedēļa no 19.
līdz 25. aprīlim

Balso par kultūras projektiem!
Vidzemes plānošanas reģions aicina līdz 25. aprīlim
balsot par konkursam “Vidzemes kultūras programma 2021”
iesniegtajiem projektiem. Ar balsojuma rezultātiem tiks
iepazīstināta projektu vērtēšanas ekspertu komisija. Balsot
iespējams vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur var iepazīties
ar visiem šogad konkursam iesniegto kultūras projektu aprakstiem. Autorizējoties vietnē ar latvija.lv, ikviens tiek
aicināts balsot par trim dažādiem projektiem (nav iespējams
balsot mazāk par trim projektiem). Balsot var ikviens
iedzīvotājs no 16 gadu vecuma.
Atbalstīsim projektus, kuri tiks realizēti Strenču novadā:
• Tārpeja uz 20. gs. sākuma laiktelpu Strenčos;
• Skroderu dienas no Vasaras Saulgriežiem līdz Adventam;
• Kultūrvides mantojuma saglabāšana un popularizēšana
Valmieras novadā.

“Pavasara EKO pietura” pie Tavām mājām
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Vairāk info
www.zaao.lv

PIETURA

Nodod
pārstrādājamus

atkritumus
EZ
neierobežotā daudzumā B
vēl tuvāk savai dzīvesvietai
makulatūru, kartona
iepakojumu,
plastmasas pudeles
(izņemot pārtikas eļļas
un kečupa) PET, HDPE,PP,
plastmasas kannas,
kastes, spaiņus HDPE, PP,

MA K

SAS

polietilēna plēves
(izņemot skābbarības ruļļu
plēves) - LDPE,
metālu un metāla iepakojumu
(kopā vieglais iepakojums)
UN ATSEVIŠĶĀ TARĀ
stikla iepakojumu
(stikla pudeles un burkas).

IZMANTO IESPĒJU SAMAZINĀT RĒĶINU
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
un taupīt dabas resursus!

Aprīlī un maijā notiks pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “Pavasara
EKO pietura”, kuras laikā pašvaldību apdzīvotās vietās tiks organizēti speciāli brīvdienu maršruti pārstrādei derīgā materiāla
savākšanai. Strenču novadā 2.maijā būs iespēja tuvu mājām atbrīvoties no uzkrātiem pārstrādei derīgiem materiāliem.
02.05.2021. no plkst. 10.20 – 10.35 Plāņu pagasta Jaunklidzī pie autobusu pieturas.
02.05.2021. no plkst. 10.50 – 11.00 Plāņu pagasta centrā pie autobusa pieturas.
02.05.2021. no plkst. 14.30 – 14.40 Jērcēnu pagastā laukumā pie pagasta pārvaldes.
EKO pieturas apkalpos divu atkritumu savācējmašīnu ekipāžas:
• vienā mašīnā varēs nodot stikla pudeles un burkas,
• be totrā – makulatūru, kartona iepakojumu, saplacinātas plastmasas pudeles ar apzīmējumiem PET, HDPE, PP
(izņemot pārtikas eļļas un kečupa pudeles), plastmasas kannas, kastes, spaiņus ar apzīmējumu HDPE, PP, tāpat
polietilēna plēves ar apzīmējumu LDPE (izņemot skābbarības ruļļuplēves), kā arī metāla priekšmetus un iepakojumu.
Izmanto iespēju un iesaisties! Tu vari būt zaļš!

Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

No 19. līdz 25. aprīlim norisinās Latvijas
Bibliotekāru biedrības izsludinātā Bibliotēku nedēļa.
Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – tiek atzīmēta
arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena.
Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes
vīriešiem – grāmatas.
Šajā nedēļā bibliotēkas īpaši uzrunā iedzīvotājus,
aicinot apmeklēt bibliotēkas, lai tie, kas vēl nav izjutuši bibliotēku īpašo auru un gaisotni, pamanītu, ka
bibliotēka šodien – tā ir sakopta un mājīga publiska
telpa.
Strenču novada bibliotēkās Bibliotēku nedēļa ir
laiks, kad gribam pievērst uzmanību sev, savam darbam
un profesijai, kā arī bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Lai
gan esam ierobežoti savās iespējās organizēt Bibliotēku
nedēļas pasākumus klātienē, mēs piedāvājam izmantot
moderno tehnoloģiju iespējas, tādējādi vēl vairāk
demonstrējot bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrībā,
aicinām aktīvi sekot bibliotēkai sociālajos tīklos,
ieskatīties mājaslapā un, protams, lasīt e-grāmatas
www.3td.lv, vai izmēģināt sākt to darīt, piemēram,
piezvanot uz bibliotēku un saņemot autorizācijas datus.
Izmantojiet plašās iespējas, kas pieejamas bez maksas!
Tradicionāli Bibliotēku nedēļas ietvaros, šogad 14.
un 15. aprīlī, tiek rīkots Latvijas Bibliotēku festivāls,
kas šogad izpaliek ar klātienes pasākumiem vīrusa
“Covid-19” izplatīšanās novēršanas noteikumu dēļ.
Toties jau otro gadu gadskārtējie bibliotekāru svētki
notiks tiešsaistes formā “ZOOM” – nevis Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Rīgā. Pirmajā festivāla
dienā notiks Latvijas bibliotekāru 21. konference,
otrajā dienā – Bibliotēku ideju tirgus.
Gan festivāla, gan tam sekojošās Bibliotēku nedēļas
tēma ir “Darīt neticamo!”, tādēļ Strenču pilsētas
bibliotēka šajā nedēļā izsludina akciju “Grāmata iet
pie lasītāja”.
Vēršamies ar aicinājumu pie lasītājiem, kuriem
ikdienā nokļūšana līdz bibliotēkai sagādā grūtības,
zvaniet mums pa tālruni 64715631 un mēs iespēju
robežās nogādāsim grāmatas pie jums mājās!
Bibliotēka saņēmusi arī jaunas grāmatas un aicina
ar tām iepazīties!

Esi vesels
Strenču novadā!
Sākot no 13.04.2021. atsāksies vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā. Nodarbības notiks āra
apstākļos, otrdienās.

• Strenčos no plkst. 17.30 līdz 18.30 Strenču
pamatskolas sporta laukumā
• Jērcēnos no plkst. 19.00 līdz 20.00
asfaltētajā laukumā pie Jērcēnmuižas.
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Jaunieši saņem
ziemā nopelnītās
balvas

Ģenerālim Kārlim Gopperam 2. Aprīlī – 145

Plāņu pagasta bibliotēkā, apskatāma izstāde par ģenerāli
Kārli Gopperu. Tuvinieku atmiņas, viņa māja – fotogrāfijās
un daudzi citi materiāli, kuri atrodas novadpētniecības
plauktā. Ģenerālis ir dzimis Plāņu pagasta “Maskatos” 1876.
gadā.
1941. gada 25. martā, 64 gadu vecumā, tika nošauts
Stūra mājā Rīgā, Brīvības ielā 61 un pēc tam kopā ar citiem
nošaušanā bojāgājušajiem aprakts Ulbrokā masu kapā.
1944. gada maijā tika pārapbedīts Rīgas Brāļu kapos, bet
sirds apglabāta dzimtajā Trikātā (Trikātas kapos).
https://www.historia.lv/personas/goppers-karlis

CVK uzziņu tālrunis

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī,
skolēnu iemīļotākais pasākums ziemā Latvijas skolu
Ziemas festivāls notika pavisam citādā formātā –
virtuāli, skolēniem sacenšoties attālināti un rezultātus
fiksējot ar viedtālruņiem speciāli Ziemas festivālam
izveidotā digitālā platformā. Sacensības notika no 19.
februāra līdz 4. martam.
Skolēni divu nedēļu garumā attālināti sacentās
distanču un kalnu slēpošanā, snovbordā, skriešanā un
iešanā, rezultātus fiksējot ar pašu mobilajiem telefoniem un izmantojot GPS sporta lietotnes. Medaļu
ieguvējus noteica pēc festivāla laikā visvairāk veiktajiem kilometriem visos sporta veidos kopā katrā
skolā, absolūtajā un skolu kopvērtējumā. Festivālā
piedalījās 108 Latvijas skolas, kuras pārstāvēja 1650
skolēni, sadalot vairāk nekā 200 medaļu komplektus.
Ziemas festivālā skolēni kopumā veica 160 000 km.
Absolūtais uzvarētājs puišu konkurencē Alūksnes
vidusskolas slēpotājs Daniela Kodaļevs veica 1192 km,
jauno dāmu konkurencē Daugavpils 16. vidusskolas
audzēkne Zlatas Pancerko noslēpoja 880 km.
Virtuālajās sacensībās piedalījās arī Strenču pamatskolas jaunieši. Godpilnā 1.vieta skolas konkurencē
9.klases skolēnam Mārtiņam ŪBURGAM (172 km).
Mārtiņš kilometrus ‘sakrājis’ skrienot, slēpojot, braucot
ar riteni un slidojot. 2.vietā 3.klases skolēns Jēkabs
ŠVĒDE (99 km), 3.vietā 5.klases skolēns Kārlis
ŠVĒDE (87,6 km). Abi brāļi ar vecāku atbalstu kilometrus sakrājuši, nodarbojoties ar distanču slēpošanu
Siguldā, Cēsu biatlona bāzē Priekuļos un nedēļas
nogalē Smecersila slēpošanas bāzē Madonā.
Godpilnā 1.vieta jauno dāmu konkurencē skolā
4.klases skolniecei Martai ZVEJNIECEI. Marta laiku
ziemas sporta priekiem veltījusi slēpojot.
Pateicības par drosmi un veikumu sacensībā saņēma
Sandris Krastiņš (6.kl.) un Daniels Taube (7.kl.).
Strenču pamatskolas jaunieši sacensībās kopā
veikuši gandrīz 500 kilometrus.
Priecājamies par ikviena personīgajām uzvarām!
Dace Gaigala, Strenču pamatskolas direktore

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes
vēlēšanu kārtību, no 26. marta līdz 6. jūnijam darbosies
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.
Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00,
bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no
plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi
vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu
vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus,
uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu
apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat varēs uzzināt
par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas
kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem
Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes
uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.
5.jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies sešās
valsts pilsētās un 35 novados.
Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo
dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās
strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma,
kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā
pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri
vēlas izmantot iespēju balsot vēlēšanu apgabalā, kurā
viņiem pieder nekustamais īpašums, no 27. marta līdz 27.
maijam jāreģistrējas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.
Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai klātienē
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas
dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību.

Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots
elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā,
5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs,
varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta
balsošanai būs jāpiesakās iepriekš – no 27. marta līdz 24.
aprīlim. Pieteikties varēs Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo
elektronisko adresi. Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties
balsošanai savā atrašanās vietā.
Laura Zaharova, Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja

Barikāžu dalībnieku zināšanai!

2009. gada 30. novembrī svinīgos apstākļos 93 barikāžu dalībniekiem no Strenču, Burtnieku
un Valkas novada Strenču kultūras namā tika pasniegta barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums,
kas izveidots, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus par
1991. gada janvārī parādīto drošsirdību, pašaizliedzību. Šobrīd ir izveidota Barikāžu aizstāvju
Apliecība, kuru saņems visi tie, kuriem piešķirta Piemiņas zīme ar numuru.
Zinot pašreizējo situāciju ar COVID-19 ierobežojumiem, nevaru pateikt, kad varēsim noorganizēt Apliecību pasniegšanu, bet domāju apzināt tos, kam šobrīd ir šī piemiņas zīme.
Lūgums – iepazīstoties ar šo informāciju, savus datus – vārds, uzvārds, pilsēta vai pagasts,
Piemiņas zīmes numurs atsūtīt uz manu e-pastu: velgagrau@inbox.lv, vai piezvanīt, atsūtīt īsziņā
uz telefona nr. 29485861, kā arī savu telefona nr., lai tad, kad notiks Apliecību pasniegšana, es
varētu jums piezvanīt, lai pārliecinātos par to, vai esiet informēti. Pieteikties var arī no pagastiem,
kas atradās Strenču LTF NODAĻAS SASTĀVĀ, BET APLIECĪBAS NAV SAŅĒMUŠI.
Vēlot saulainu pavasari un vasaru, veselību un labu garastāvokli.
Velga Graumane,
bijušās STRENČU LTF nodaļas vadītāja

Iedzīvotājus aicina pieteikties vakcīnai pret Covid–19
Tuvāko nedēļu laikā līdz maija sākumam Latvijā gaidāmas vairāk nekā 236 000 vakcīnu
piegādes. Lai plānotu operatīvu un ģeogrāfiski vienmērīgu vakcinācijas procesu visā Latvijas
teritorijā, iedzīvotāji jau tagad aicināti pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv un pa
tālruni 8989.
Veselības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus pieteikties Covid-19 vakcīnai, lai veidotu
centralizēto vakcinējamo iedzīvotāju rindu. Joprojām iedzīvotāji var izmantot iespēju un pieteikties
arī pie sava ģimenes ārsta.
Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu vakcinācijas tempi palielināsies ne tikai jau atvērtajās prioritārajās
grupās, bet arī raitāk plānots vērt vaļā nākošās iedzīvotāju grupas. Tieši pieteikšanās ļaus operatīvi
plānot vakcinācijas darbu aprīlī un maijā, kad Latvijā plānots saņemt lielāku vakcīnu pret
Covid-19 skaitu nekā iepriekš.
Agnese Strazda, agnese.strazda@vm.gov.lv
Tālrunis: 29149306
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Atgriešanās skolā

Atbilstoši valdības lēmumam, marta beigās arī
Strenču pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni drīkstēja atgriezties skolā, jo Strenču novads bija to 36 Latvijas
novadu skaitā, kuri drīkst mācīties iekštelpās klātienē.
Saņemot šo vēsti jau iepriekšējā nedēļā, gan bērni, gan
vecāki pauda neslēptu prieku un atvieglojumu par novada
domes un skolas lēmumu atsākt mācības klātienē.
Pirmdienas rīts skolā bija pat emocijām bagātāks kā ne
reti satikšanās brīdis 1.septembrī. Jaunāko klašu bērnus
uz skolu pavadīja vecāki, uzkavējās un pauda sajūtas, ka
mulsums, uztraukums un arī prieks ir kā otrreiz mācību gada
laikā piedzīvota Zinību diena.
Darbīguma enerģija sākumskolas klasēs no bērniem
plūda aumaļām visas nedēļas garumā. Protams, prioritāte
sākotnēji bija ne tikai atsākt stundas, bet vairāk domāt par
adaptāciju – saskarsme, skolas režīms, attiecības ar klases
biedriem un skolotājiem. Tāpat īpaša uzmanība tika pievērsta dienas laika sadalījumam, lai masku lietošanas dēļ
būtu vairāk dinamisko paužu, āra nodarbību un pārtraukumu
svaigā gaisā.
2.klases skolēni veicamo darbu sarakstā nedēļai ar savu
iniciatīvu bija iekļāvuši arī “Labo darbu” aktivitāti, lemjot
ieguldīt darbu un sakopt jau šonedēļ skolas rotaļu laukumu.
Strenču pamatskola ir viena no tām izglītības iestādēm
Latvijā, kuras pirmās atsaucās Izglītības un zinātnes
ministrijas aicinājumam rīkot klātienes nodarbības ārtelpās 5.-9.klasēm, ievērojot tā dēvēto “reģionu principu”
mācību procesa organizēšanā.
Skola lēma pieņemt izaicinājumu un uzsākt pakāpenisku
komunikāciju klasēm klātienē. Skolēnu aptaujas pirms
pavasara brīvlaika liecina, ka skolēni ir noguruši no garās
mājmācības, nereti nomākti un ierobežoti iespējās, nobažījušies par saviem mācību darba rezultātiem un saviem
spēkiem tikt ar visu galā līdz mācību gada beigām.
Sākotnēji katra klase (5.-9.posmā) tikās reizi nedēļā.
Nodarbības norisinājās gan pie skolas, gan pilsētvidē.
Prioritātes skolotājiem organizējot procesu – savstarpējā
saskarsme, aktīvs laiks svaigā gaisā un mācību priekšmetos
pielāgoti videi mācību uzdevumi. Metodiski svarīgi, ka
visas nodarbības klasēs vadīja 2 skolotāji – sadarbojoties,
integrējot saturu un sasaistot uzdevumus.
Tā piemēram, 7.klasei audzinātāja dienu sāka ar komandas veidošanas uzdevumiem, lai atraisītu jauniešus. Tālāk
jau sekoja matemātika Gaujmalā, kur pastaigas laikā jauniešiem bija uzdevums padomāt un nosaukt matemātiskos
jēdzienus ar vienu un to pašu alfabēta burtu, galamērķī
noskaidrot to alfabēta burtu, kas sastopams visbiežāk, grupu darbā atrast veidu kā dabā uzzīmēt riņķa līniju, izmērīt
dažādos veidos riņķa līnijas garumu, diametru, aprēķināt
riņķa līnijas garuma attiecību pret tās diametru un atrast
pī skaitli, kuram ir īpaša diena marta mēnesī, no apkārtnē
atrastiem čiekuriem salikt dažādus pieauguša izmēra rakstus
un atrast veidu kā aprēķināt čiekuru skaitu nākamajām
figūrām. Pēc pusdienām klase kopā ar skolotāju Lailu
skolas stadionā realizēja teātra mākslas vingrinājumus – šim
priekšmetam plašums un kustība ir pateicīgākais resurss
mācībām.
Mācības ārpus klases 9.klaseizmantoja vingrinoties
runāšanas prasmēm latviešu valodā un literatūrā. Tas lieti
noderēs dzīvē un palīdzēs veikt monitoringa darbu, 9.klasi
beidzot.

Aicinām iesniegt
jaunatnes iniciatīvu
projektus mācību
motivācijas
palielināšanai

Latvijai īpašo dienu, 25.martu veiksmīgi Latvijas vēstures studijām izmantoja gan 5., gan 6.klase. Tāpat šīs
dienas vēsturiskajos notikumos saturiski iekļāvās arī mūzikas
mācību saturs. Veicot uzdevumus matemātikā, sociālajās
zinībās, mūzikā, klases piestāja arī Birzītē, kur ir dabiska
vide ’zaļajai klasei’ un iespēja iekurt ugunskuru, tādējādi
pasaudzējot sevi no laika apstākļiem.
Šajā dienā Strenču stacijā pie piemiņas akmens 2. un
5.klases, noliekot ziedus un svecītes, dziedāja Latvijas
himnu, 6.klase vienojās dziesmā “Div` dūjiņas gaisā skrēja”.
Skolotāja Solvita: “Mūsu šīs dienas citāts: “Tikai cilvēkam
būt un atvērtu sirdi turēt, kas jūt sava tuvākā sāpes un
raizes… Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes. Atvērtu
atmiņu turēt un neaizmirst, tās daudzās dvēseles…”.
Pēc atkal satikšanās skolēni pārsteidza mūzikas
skolotāju Ingu ar vēlmi vienkārši kopā ar klasi dziedāt.
Iepriekš skolēni bieži labprātāk izvairījās vingrināt balsis.
Pašreiz dziedāšanai telpās ir ierobežojumi, taču ārtelpās tas
ir darāms. Skolotāja Inga labprāt vada stundu dabā – viss
tiek paveikts uzreiz – skolēni ir vingrinājušies, skolotājai
nav jāpavada garas stundas pie datora, caurskatot skolēnu
iesūtītos darbus un rakstot desmitiem atgriezeniskās saites
individuāli katram.
Nedēļu āra nodarbībās noslēdza 8.klase kopā ar klases
audzinātāju un sporta skolotāju. Jauniešiem plānā bija
pārgājiens, kas noder kā laba ieskaite sportā, uzdevumi
ģeogrāfijā un sociālajās zinībās.
Strenču novads var turpināt mācības klātienē. Tāpat
skola izmantos iespējas organizēt stundas svaigā gaisā
vecākajām klasēm. Skolotājiem rodas arvien vairāk idejas
realizēt mācības, kā arī dabīgs ir process ‘neraustīt’ mācību
priekšmetos laiku, bet strādāt kopā. Ja laika apstākļi būs
labvēlīgi, viss notiks.
Paldies pašvaldībai par atbalstu transporta organizēšanā!
Paldies vecākiem par uzticēšanos! Mēs visi esam jaunos
apstākļos, mācāmies pielāgoties.

Skola zina un tic,
ka katrs no mums šajos apstākļos cenšas savas
atbildības paveikt kā labāko, ko pašreiz spējam.
Dace Gaigala,
Strenču pamatskolas direktore

Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Strenču novada dome izsludinājusi atbalsta konkursu
iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”, kura
ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma
projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai
sabiedrībai vai kādai tās daļai.
Konkursa mērķis – uzlabot dzīves vides kvalitāti
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Strenču novadā, veicināt
Strenču novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu
dzīves vidi.
Konkursa prioritātes:
• publiski pieejamu objektu, vietu, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;
• namu kopīpašuma labiekārtošana;
• Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu
pašdarinātu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības
kolektīviem, komandām, nevalstiskajām organizācijām, u.c.
Projektu realizācijai pieejamais kopējais finansējums
konkursa ietvaros šogad ir 6000,00 EUR. Maksimālais
finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam,
ir 1000,00 EUR. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt
tikai vienu projekta pieteikumu. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī
piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.
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Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021.
gada 26. aprīlis plkst. 14.00. Apstiprinātie projekti jāīsteno
Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2021. gada
31. oktobrim.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un citi
dokumenti pieejami Strenču novada pašvaldības mājas lapā
www.strencunovads.lv, sadaļā “Sabiedrība ar dvēseli 2021”.
Papildus informācija pa tālruni 22411816 vai e-pastu:
tic@strencunovads.lv.
Aicinām ikvienu, kam ir vēlme uzlabot savu un vietējās
sabiedrības dzīves vides kvalitāti, piedalīties konkursā ar
savām iniciatīvām!

Strenču novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 1.aprīļa
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.
Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes
jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda
projekta “PuMPuRS” ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem
skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti
arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši
nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības
turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības
veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa –
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz
12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās
izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši
jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas,
biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni,
arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu
jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 %
tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem.
Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa,
ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta
iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera
apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri)
un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto
personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 20.maijam.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 10.jūnijam. Plānotais projekta
uzsākšanas laiks – no 01.06.2021. līdz 31.12.2021.,
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
• personīgi Strenču novada domē Valkas ielā 16,
Strenčos, Strenču novadā;
• pasta sūtījumā, adresējot Strenču novada domei
Valkas ielā 16, Strenčos, Strenču novadā, LV-4730;
• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu:
dome@strencunovads.lv .
Dokumenti un informatīvie materiāli atrodami
Strenču novada mājaslapā www.strencunovads.lv sadaļā
Projekti.
Zaiga Auniņa
Tālrunis: 64715657; 26373938
E-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31.
decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo
skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.
Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests
sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.
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ZAAO EKO LAUKUMOS NODOD:
Elektriskos un elektroniskos atkritumus
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Strenču novada
Kultūras centrs aicina

24. aprīlī Lielā Talka visā Latvijā

Šī gada 24. aprīlī Latvijā norisināsies ikgadējā pavasara
Lielā Talka. Talcinieki ir aicināti ievērot visas valstī noteiktās
piesardzības prasības, būt apzinīgiem un iesaistīties Latvijas
sakopšanā un labiekārtošanā. Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir
“Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no
mums var dot savu artavu, lai Latvijak ļūtu par zaļāko un tīrāko
valsti pasaulē.
Kā talkot COVID-19 laikā?
• SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas
mājas apkārtni;
• DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet
droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
• ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas
mājsaimniecības pārstāvjiem.
Strenču novada talkotājus aicinām strādāt vides labiekārtošanā, sakopjot savas mājvietas
apkārtni vai sabiedriskās vietas visā novada teritorijā. Ne jau tikai atkritumu vākšana ir
talkas uzdevums. Pēc ziemas dabā ir lapas, koku zari, kurus arī ir nepieciešams savākt.
Savam un citu priekam vienmēr var iestādīt kādu koku vai ierīkot puķu dobi.
Ja kādam tomēr ir nepieciešamība lasīt atkritumus, tad iesakām tos šķirot. Maisus atkritumu
šķirošanai varēs saņemt pie Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
vadītāja vietnieces Ineses Kārkliņas.
Lielā Talka aicina par saviem zaļajiem darbiem rakstīt arī talkas@talkas.lv un
projects@talkas.lv vai arī dalīties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus:
• #LielaTalka2021 • #Espiederunakotnei • #sakopsavusetu

Turpināsim baudīt koncertus un izrādes! 2014. gada 21.februārī Strenču novada
Kultūras centrā notika komponista Ulda Marhileviča radošā darba vakars “Gaismas
atgriešanās”. Sagaidot pavasari, aicinām to vēlreiz noskatīties!
Bet godu Starptautiskajai Teātra dienai un arī turpmāk ir iespēja vēlreiz noskatīties
teātra izrādi “Vella kalpi”, kas tika izspēlēta Strenču brīvdabas estrādē 2016.gada 22.
jūnijā. Komēdija ar dziedāšanu, spēlēšanu, dejošanu, pārģērbšanos un mānīšanos, ar
intrigām un mazliet mistikas…
Šos jaukos notikumu atradīsiet Strenču novada mājaslapā sadaļā Jaunumi/ Kultūra
vai Kultūras centra Facebook lapā.

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ –
MĒS ATBILDAM

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, loģiski ir iedzīvotāju jautājumi par to, kas notiks un kādas pārmaiņas
gaidāmas Strenču novadā. Skaidrojot situāciju, varam teikt, ka ejot uz šī gada pašvaldību vēlēšanām ir
jauna, nebijusi situācija gan mums, gan jaunajam
Valmieras novadam, tāpēc atbilstoši jāpielāgojas un
jāpārkārtojas.
No Strenču novada pašvaldību vēlēšanās startēs
divi kandidāti Reinis Muižnieks un Jānis Kaucis. Tā
kā vēlētāju apvienība “Nākotnes vārdā jau šodien”
vēlēšanās nepiedalās, tad startam šī gada pašvaldību
vēlēšanām kā savu, Strenču novada pārstāvi virza gados
jaunu, bet jau sabiedriskajā dzīvē, darbā, politikā un
uzņēmuma vadīšanā pieredzējušu novada iedzīvotāju,
Strenču novada domes priekšsēdētāja vietnieku Reini
Muižnieku. Apvienība ir pārliecināta, ka iespējamā
sadarbība ar patreizējo domes priekšsēdētāju, kā
Strenču novadā uz vietas paliekošu un strādājošu darbinieku, ir labākais risinājums Strenču novadam jaunajā
situācijā, zinot, ka Reinis Muižnieks ievēlēšanas
gadījumā godam pārstāvēs Strenču novada intereses,
dos savu ieguldījumu jaunā novada attīstībā, stiprinās
un labi papildinās jaunā novada komandu.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Aicina darbā Saimnieku – remontstrādnieku
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē
“Minkāns” un Strenču Mūzikas skolā.
CV lūdzam iesniegt personīgi (vadītājai), pa pastu
(adrese: Rīgas iela 8b, Strenči, Strenču novads, LV-4730)
vai elektroniski uz e-pastu sandra.akere@strencunovads.lv
vai muzikas.skola@strencunovads.lv .
Tālruņi – 26330551; 26463317.

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA INFORMĒ
No 11.03.2021. – 14.04.2021. mūžībā aizgājuši:
Vitālijs Boicovs Strenči 05.04.1950. – 16.03.2021.
Juris Bružs Seda 25.07. 1962. – 14.03.2021.
Jānis Lūsis Strenči 02.08.1938. – 15.03.2021.
Laimonis Maļinovskis Jērcēnu p. 18.01.1947. – 10.04.2021.
Viktors Utlovs Plāņu pag. 15.03.1954. – 06.04.2021.
Alfons Undzenko Strenči 17.09.1943. – 15.04.2021.
Anna Znosko Seda 22.03.1937. – 15.04.2021.
Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Strenču pilsētas
kases darba laiks
Strenču pilsētas kases darba laiks – katras nedēļas
otrdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30
līdz 16.00.

Latvija UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajam
sarakstam kopā ar 5 valstīm piesaka plostnieku amata prasmes

Gaujas plostnieku amata prasmes sevī ietver zināšanas
par baļķu sagatavošanu, plostu siešanu un pludināšanu pa
Gauju, izmantojot upes straumi un labi pazīstot tās plūduma
raksturu pavasarī.
Lai arī mūsdienās plostniecība ir zaudējusi savu sākotnējo funkciju, lai nodrošinātu plostnieku amata prasmju
saglabāšanu, tālāk nodošanu un šī nemateriālā kultūras
mantojuma ilgtspēju, biedrība “Gaujas plostnieki” ik gadu
maija trešajā nedēļā Gaujas krastā netālu no Spicu tilta sien
plostu un māca to darīt arī citiem. Nākamajā dienā pēc plosta
sasiešanas sākas tā pludināšana pa Gauju līdz ceturtās dienas
rītā tas tiek svinīgi “noarts” Gaujas krastā Strenčos un sākas
Gaujas plostnieku svētki. Līdztekus biedrības aktivitātēm,
arī Strenču novada pašvaldība aktīvi iesaistās plostniecības
tradīciju uzturēšanā un popularizēšanā, ikgadēji organizējot
Gaujas plostnieku svētkus, koka skulptūru izzāģēšanas
konkursu, kura laikā top dažādas skulptūras par godu
plostniekiemu tml.
2018.gada nogalē Gaujas plostnieku amata prasmes
tika iekļautas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā. Tas bija biedrības “Gaujas plostnieki” pirmais solis,
lai pievienotos plostnieku biedrībām no Eiropas un kopīgi
sāktu darbu pie multinacionālās nominācijas plostnieku
amata prasmju iekļaušanai *UNESCO Cilvēces nemateriālā
kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā.

Nominācijas sagatavošanas process ilga vairāk kā 2
gadus.
Šajā laikā norisinājās gan starptautiskas klātienes tikšanās, kad tas vēl bija iespējams, kā arī tiešsaistes tikšanās,
lai darbi sekmīgi virzītos uz priekšu. Kopīgi ar kolēģiem no
Austrijas, Čehijas, Polijas, Spānijas un Vācijas plostnieku
biedrībām tika sagatavota nominācija, izvēlēti plostnieku
amata prasmju raksturojoši foto, kā arī izveidots kopīgs
video par plostniecības tradīciju.
24. marta rītā multinacionālās nominācijas iesniegumu
no Latvijas puses, ietverot tajā Gaujas plostnieku amata
prasmes, parakstīja kultūras ministrs Nauris Puntulis
platformā “Zoom”, klātesot Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam, UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas ģenerālsekretārei Baibai Moļņikai, biedrības
“Gaujas plostnieki” pārstāvjiem un valdes locekļiem Ivo
Laktiņam un Jānim Vāverem, un tradicionālās kultūras
pētniecei Ievai Vītolai.
Marta izskaņā nominācija tika iesniegta UNESCO
Sekretariātā izvērtēšanai un iespējamai iekļaušanai *UNESCO
Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā
sarakstā 2022.vai 2023. gadā. Ceram uz izdošanos!
Foto autors Oskars Upenieks
Madara Ribozola,
tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja
*Par UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma
reprezentatīvo sarakstu
Nemateriālajam kultūras mantojumam ir būtiska loma
kopienas identitātes un piederības sa jūtas veidošanā un
stiprināšanā, turklāt tas ir avots radošumam un pasaules
kultūras daudzveidībai. Lai veicinātu izpratni par nemateriālā kultūras mantojuma nozīmību, kā arī lai nodrošinātu
vienotu nostāju par to, kādas vērtības un elementus saprot
ar šo mantojuma veidu, tiek izveidots UNESCO Cilvēces
nemateriāla kultūras mantojuma reprezentatīvais saraksts.
Pamatojoties uz starptautiski noteiktiem kritērijiem, sarakstā
tiek iekļautas izcilākās pasaules liecības par nemateriālā
kultūras mantojuma izpausmēm: mutvārdu tradīcijas un
izpausmes, tajā skaitā valoda kā mantojuma nesējs, paražas,
rituāli, spēles, svētki, tradicionālās amatniecības prasmes
un zināšanas par dabu un Visumu.
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