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Strenču novada
Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā
Strenču novadā 2020. Gadā piedzimuši 20 bērni. No
dzimušajiem ir 12 meitenes un 8 zēni. Dzimušo bērnu skaits
Strenčos – 6, Sedā – 6, Plāņu pagastā – 4 un Jērcēnu pagastā – 4. Visvairāk bērni piedzimuši jūnijā – 4. Laulībā
dzimuši 9 bērni, atzīta paternitāte (vecāki nav laulībā) 11
bērniem.
Vecāki jaundzimušajiem izvēlējušies vārdus: zēniem –
Jēkabs, Ričards, Eduards, Dāvids, Jānis, Georgs, Emīls,
meitenēm – Alise, Sofija, Stefānija, Marta, Izabella, Dārta,
Elija, Anastasija, Ronja, Rada, Everita Keita, Elizabete
Lea, Keita. Divi vārdi doti 2 bērniem. Pašvaldība ģimenei
dāvina karotīti ar Strenču novada ģerboni un izglītojošu
grāmatu “Mūsu bērns”. Vecākiem tiek piešķirts bērna
piedzimšanas pabalsts 100.00 EUR. Pabalstu piešķir, ja
viens no vecākiem un jaundzimušais deklarēts Strenču
novadā, kā arī patstāvīgi dzīvo Strenču novadā.
Dzimtsarakstu nodaļā 2020. Gadā reģistrētas 5 laulības.
No visiem salaulātajiem pāriem 3 pāri bija tādi, kuri abi
laulībā stājas pirmo reizi.
Reģistrēti 3 laulības šķiršanās gadījumi.
2020.gadā aizsaulē aizgājušo novada iedzīvotāju skaits –
56 (28 sievietes un 28 vīrieši).
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Inese Zvirbule, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Uzstādīti āra trenažieri

Lai veicinātu fiziskās aktivitātes iedzīvotāju vidū, Strenčos
papildināta pieejamo sporta aktivitāšu infrastruktūra. Sporta
laukumā aiz Strenču pamatskolas, kurā jau atrodas hokeja
laukums, publiskā slidotava, 3 pludmales volejbola laukumi
un rotaļu laukuma konstrukcijas, uzstādīti 5 āra trenažieri.
Tie sniedz iespēju būt aktīviem svaigā gaisā, trenējot, attīstot
un stiprinot dažādas muskuļu grupas, kā, piemēram, kāju,
gūžu, roku, muguras, krūšu, plecu joslas un vēdera preses
muskuļus. Trenažieri piemēroti lietotājiem no 12 gadu vecuma.
Jaunākiem bērniem ieteicams tos lietot pieaugušo klātbūtnē.
Āra trenažieru uzstādīšanu, tirgus izpētes rezultātā, veica
SIA “Go Play”.
Trenažieri tika iegādāti un uzstādīti ar Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu
projekta “Āra trenažieru uzstādīšana sporta aktivitāšu pilnveidošanai Strenčos” ietvaros.

Projekta vadītājas asistente
Madara Ribozola
Tel. 64715667, e-pasts: tic@strencunovads.lv

Dzīvība, kas ledū iesala,
Dzīvība, kas sniegos dusēja,
Pamostas no zīles skaņās balss:
“Dzirdiet! Ziemas varai nu ir gals!”
Siltums pārvērš sniegu ūdeņos...
Saule zemei jaunu spēku dod,
Un, kur bija nesen sniegā viss,
Galvu izslej sniega pulkstenis…

Par veselības
aprūpi Strenčos

No 19. janvāra Strenču ambulancē primārās
veselības pakalpojumi otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 8.00 – 16.00.
Ģimenes ārste Inese Veršelo pieņem otrdienās no
plkst. 8.00 – 13.00 un ceturtdienās no plkst. 13.00
– 16.00.
Par pierakstiem pie ārsta vai citiem jautājumiem
zvanīt pa tālruni 28642065 Dzintra Stomere.
Ārpus šiem darba laikiem zvanīt ārsta palīgam
Valentīnai Sveikatei.

Ziemas prieku
baudīšana
Strenčos

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Projekta kopējās izmaksas ir 6180,29 EUR, no kuriem (90%) 4361,44 EUR ir ELFLA finansējums,
(10%) 484,61 EUR Strenču novada domes līdzfinansējums un 1334,24 EUR papildu finansējums.

Aktīvi arī attālināti!

Apzinoties problēmu, ka daudzi no vecākās un pat vidējās
paaudzes cilvēkiem ierobežo savu iespēju būt aktīviem
darbā un sabiedriskajā dzīvē, kam par iemeslu ir zināšanu
trūkums jomā, ko šajā sakarā piedāvā jaunās tehnoloģijas –
viedierīces, programmas, platformas u.c., mēs Sedas pilsētas biedrība “Cerības pakāpiens”, kas esam atbildīgi par
daudznacionālās mērķauditorijas iesaisti sabiedriskajā
dzīvē, ar Valmieras novada fonda atbalstu, pateicoties LR
Kultūras ministrijas finansējumam, realizējām projektu
Aktīvi arī attālināti! Fokusējoties uz krievvalodīgo mērķauditoriju, gada nogalē tika organizētas apmācības, tiešsaistes platformu lietošanā digitālajās ierīcēs. Apmācības
vadīja Strenču bibliotēkas bibliotekāre Antra Else. Respektējot valstī noteiktos ierobežojumus, apmācības sākotnēji
notika individuāli, apmācot tieši atsevišķus biedrības
biedrus klātienē. Iesaistot vēl kopumā 10 apmācāmos,
nodarbības notika tiešsaistē ar katru dalībnieku atsevišķi,
konsultējot tos telefoniski, pēc tam, izmantojot digitālo
platformu ZOOM. Lai pārliecinātos par to, vai jauniegūtās

zināšanas apmācītie spēj pielietot praksē, visi dalībnieki
tika aicināti uz projekta noslēguma pasākumu “Satikšanās
ziemā jeb Зимняя встреча” tiešsaistes platformā ZOMM.
Noslēguma pasākumā dalībnieki bija aicināti sniegt brīvas
izvēles priekšnesumu atbilstoši katra spējām un sajūtām un
izteikt savas pārdomas un vēlējumus gadu mijā.

Šī projekta ietvaros tika izveidots arī profils
tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietne Facebook
https://www.facebook.com/ceribas.pakapiens.7
Iveta Ence, Biedrība “Cerības pakāpiens”

Kamēr vēl ziema stabili turas savās pozīcijās, ikvienam ir iespēja izmantot pozitīvas enerģijas pārpilnu
aktīvo atpūtu pie dabas. Viens no ierastākajiem un
aizraujošākajiem veidiem, kā aktīvi atpūsties ziemā, ir
došanās slēpot. Šie sportiskie ziemas prieki pieejami
arī pie mums, Strenču novadā. Tas ir iespējams, pateicoties slēpošanas entuziastam JĀNIM ZVEJNIEKAM,
kurš brīvprātīgi izveidojis un uztur rūpi par slēpošanas
trasi Slāžu mežā. Trase ir 1,9 km gara un atrodas valsts
mežu masīvā autoceļa Strenči – Smiltene labajā pusē
pirms autobusa pieturas “Slāži”.
Savukārt sporta un atpūtas uz ledus cienītājiem pie
Strenču pamatskolas pieejami 2 ledus laukumi, kurus,
kā ik gadu aprūpē AIVARS KALNIŅŠ. Ja vienu no
laukumiem aizņēmuši hokeja entuziasti, tad otrs ir
pieejams ģimenēm ar bērniem.
Paldies ziemas sportisko aktivitāšu entuziastiem
Aivaram Kalniņam un Jānim Zvejniekam! Būsim
atbildīgi un atpūtīsimies, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus!
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Noderīga
informācija

Valdība 5. februārī veikusi grozījumus MK rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
pieņemot lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim. Kādas drošības prasības
būs spēkā arī turpmāk, lai mazinātu iespējamo
kontaktu skaitu?
Izglītībā:
• 1.–12. klašu skolēni turpinās mācīties attālināti.
• Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un
bērnudārzi.
• Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos u. tml. nodarbības
drīkst notikt tikai attālināti.
• Klātienes konsultācijas individuāli būs pieejamas
skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riskam, un 12. klašu un profesionālās
izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu
audzēkņiem, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi.
• Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkst notikt
tikai attālināti.
Sportā:
• Kamēr epidemioloģiskā situācija neuzlabosies,
amatieru sporta treniņi drīkst notikt tikai ārpus
telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves).
Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus
telpās: nestrādās trenažieru zāles, un nevarēs doties
uz klubu trenēties individuāli.
Kultūrā:
• Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā
arī nedrīkst organizēt gadatirgus.
• Bibliotēkas drīkst izsniegt grāmatas uz mājām.
• Apmeklētājiem slēgtas muzeju telpas, bet turpina
darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās
jānodrošina cilvēku vienvirziena kustība, jānovērš
plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru
distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties
var arī dabas takas.
Pakalpojumi:
• Pagaidām nestrādās visa skaistumkopšanas nozare
(tajā skaitā arī frizieri).
• Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkst sniegt
tikai ārpus telpām.
• Nenotiek fotosesijas, un netiek sniegti citi foto
pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
• Nenotiek dzinējmedības.
Tirdzniecībā:
• Sākot ar 8. februāri, atsevišķas tirdzniecības vietas
ir tiesīgas darboties bez preču grupu ierobežojumiem:
– grāmatnīcas;
– veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no
preču sortimenta;
– veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā
70% no preču sortimenta. Joprojām saglabāsies
iepriekšējie ierobežojumi un klātienē turpinās
darboties:
• aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);
• optikas preču veikali;
• degvielas uzpildes stacijas;
• tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču
grupas: pārtikas preces; higiēnas preces; pirmās
nepieciešamības saimniecības preces; mobilo telefonu priekšapmaksas kartes; tabakas izstrādājumus,
augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; dzīvnieku barību un
preces; preses izdevumus; sabiedriskā transporta
biļetes; mutes un deguna aizsegus un individuālos
aizsardzības līdzekļus; mājražotāju lauksaimniecības produkciju; ziedus.
Papildus atļauts tirgot šādas preču grupas:
• stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas;
• substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus;
• elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus);
• līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai. Preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.
Darbavietās:
• Tāpat kā līdz šim, ikvienam, kuram darba speciﬁka
atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara,
un darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie
nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un
pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem.
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STRENČU NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 2020.gada 20. janvārī
izskatīti 26 jautājumi, svarīgākie no tiem:
1. UZSĀKT Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam izstrādi. Izveidot izstrādes
vadības grupu, izvirzot tās sastāvā Strenču novada pašvaldības pārstāvjus:
• Jāni PĒTERSONU – Strenču novada domes priekšsēdētāju,
• Ivetu ENCI – Strenču novada domes Plānošanas un
attīstības nodaļas vadītāju.
2. APSTIPRINĀT Strenču novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.gadam
aktualizēto īstermiņa Investīciju plānu 2020.-2023.gadam.
3. APSTIPRINĀT degvielas izmantošanas limitus ar
01.01.2021. 32 pašvaldības amatu vienībām.
4. Apstiprināt izmaksu limitus personīgā īpašumā esošajiem mobilajiem tālruņiem mēnesī ar 01.01.2021. 10 amatu
vienībām.
5. NODOT atsavināšanai izsolē un apstiprināt izsoles noteikumus 4 pašvaldības nekustamiem īpašumiem (zemes)
Strenčos un Jērcēnu pagastā.
6. APSTIPRINĀT Strenču novada domes 2020.gada
budžeta izpildi:
• ieņēmumi
5 002 651 EUR;
• izdevumi
3 965 597 EUR;
• aizņēmumi
245 259 EUR;
• budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās
3 259 921 EUR.
7. APSTIPRINĀT saistošos noteikumus Nr.1/2021 “Par
Strenču novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”:
• ieņēmumi
3 520 055 EUR;
• izdevumi
6 196 808 EUR;
• finansēšanas daļa -2 676 753 EUR:
• naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 304 396 EUR;
• naudas līdzekļu atlikums gada beigās 386 483 EUR;
• budžeta aizņēmumu atmaksa
241 160 EUR.
8. IZDARĪT grozījumus Strenču novada domes 2020.gada
19.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2020 “Par materiālo
atbalstu audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem”.

9. IZDARĪT grozījumus Strenču novada domes 2015.gada
18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2015 “Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un
sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā”.
10. IZDARĪT grozījumu Strenču novada domes 2015.gada
28.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2015 “Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Strenču novadā”.
11. APSTIPRINĀT nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Beverīnas ielā 3B, Strenčos, Strenču novadā, 2021.
gada 6.janvārī notikušās izsoles rezultātus.
12. PIEŠĶIRT stipendiju 15.00 EUR mēnesī 2020./2021.
mācību gada II semestrī 2 Strenču pamatskolas 9.klases
skolēniem, kuriem sekmju vidējais vērtējums 2020./2021.
mācību gada I semestrī ir 7.5 balles un augstāks.
13. SADALĪT valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 2021.
gadam 2 408 EUR apmērā, tai skaitā darba samaksai – 1 949
EUR, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
– 459 EUR, laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz
2021.gada 30.jūnijam.
14. REALIZĒT projektu “Satiksmes drošības uzlabošana
Pulkveža Zemitāna ielā Strenču pilsētā” trīs kārtās, sākot
no 2021.gadaun plānojot pabeigt 2023.gadā. Nodrošināt
finansējumu projekta 1. un 2.kārtai – no pašvaldības budžeta
2021.gadā – 528 115 EUR apmērā; projekta 3.kārtai ņemot
aizņēmumu valsts kasē.
ŅEMT aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 1 500 000 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto
gada aktuālo procentu likmi pašvaldības investīciju projekta
“Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā
Strenčos” 3.kārtas īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot pēc
3 gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības
budžetu. Aizņēmumu ņemt valsts kasē 2021. un 2022.gadā.
Aizņēmumu ņemt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no
Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas.
Dace Janīte,
Kancelejas vadītāja

Izglītojoši materiāli
bērniem par drošību ziemā
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
statistika liecina, ka ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku
ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un
bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.
Šajā ziemā no Latvijas ūdenstilpēm izcelti jau 10
bojāgājuši cilvēki, kuri bija ielūzuši ledū, bet vēl vairāki
cilvēki tika izglābti. Situāciju pasliktina tas, ka, redzot
pieaugušos uz nedrošā ledus, bērni un jaunieši seko viņu
piemēram un dodas uz aizsalušām ūdenstilpēm slidot un
pastaigāties.
Sagatavoto materiālu mērķis ir izglītot un atgādināt
bērniem un jauniešiem par drošību ziemā. Materiālos pieejama izglītojoša informācija par bīstamību atrasties uz
ledus, kā arī padomi par to, kā rīkoties, ja redz ledū ielūzušu
cilvēku un ko darīt, ja pašam sanāk ielūzt ledū. Šīs zināšanas
noderēs ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem
un pedagogiem.
Informatīvie materiāli – prezentācijas, darba lapas, testi
– sagatavoti divām vecuma grupām:
1. – 4. klašu audzēkņiem, kā arī 5.klašu skolēniem un
vecākiem bērniem un jauniešiem.

Sagatavotie materiāli interesantā veidā ļaus izprast
svarīgu informāciju, kas saistīta ar drošību ziemā.
Visi informatīvie materiāli ir pieejami VUGD tīmekļa
vietnes sadaļā Noderīgi – Materiāli par drošību ziemā
https://www.vugd.gov.lv/lv/drosiba-ziema.
Lai interesants un noderīgs laiks, kas pavadīts uzzinot
vairāk par drošību ziemā! Lai drošiem piedzīvojumiem
bagāta ziema!
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel.: 27899657, 67075871, prese@vugd.gov.lv

Strenču pilsētas
viesu ērtībai
Lai pilsētas viesiem, kuri Strenčos ierodas ar autobusu, būtu vieglāk orientēties pilsētā, autobusu pieturas
nojumē Valkas un Pulkveža Zemitāna ielas krustojumā
izvietota Strenču pilsētas karte A2 formātā ar norādi
Jūs atrodaties šeit.

Informē Strenču TIC
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Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Covid-19 pandēmijas laikā

Ar devīzi
“Esi vesels
Strenču novadā!”

Uzsākot 2020./2021.mācību gada 2.semestri, jārēķinās
ar ārkārtas stāvokli Latvijā saistībā ar koronavīrusa slimības
Covid-19 izplatību. Tā kā 5-9.klašu skolēni mācības uzsāka
jau ar 2021.gada 4.janvāri, mācības notiek attālināti. Līdz
ar to arī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ieplānotās konsultācijas notiek
attālināti, pārsvarā Microsoft Teams platformā. Mācības
un konsultācijas šādā režīmā notiks tik ilgi, līdz uzlabosies
epidemioloģiskais stāvoklis Latvijā un valdība pieņems
lēmumu par tiešsaistes mācību atsākšanu. Iespējams, ka,
izvērtējot situāciju valstī, valdība pieņem kādu ārkārtas
lēmumu par sociālā riska grupām paredzēto konsultāciju
norisi klātienē. Tad projektā paredzētās konsultācijas varēs
ieplānot atbilstoši paredzētajam grafikam. Sekosim līdzi
jaunākajām aktualitātēm un darbosimies atbilstoši valdības
nolēmumiem.
Konsultācijas paredzētas projekta “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros kā atbalsts
Strenču novada vidusskolas izglītojamo no 5. līdz 9.klasei
specifiskā atbalsta mērķa grupai. Projekta specifiskā atbalsta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Specifiskā
atbalsta darbības ietver: individuālo atbalstu un atbalstu
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas
izveidei.
Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ietvaros 2020.gada septembrī tika uzsākts
projekts “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, lai sasniegtu šādus
mērķus:
1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
2. iesaistīt riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu
un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta atbalsta 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, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie.
Biedrība “Māksla labsajūtai” uzsāka projekta “Māksla
izaugt” realizāciju. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu
sociālās prasmes, veicināt viņu pozitīvu pašvērtējumu,
iekšējās izaugsmes un emocionālās inteliģences prasmju
paaugstināšanos. Projektu paredzēts realizēt no 2020.gada
septembra līdz 2021.gada aprīlim.
Sakarā ar Covid-19 izplatību Latvijā arī šī projekta
aktivitātes ir apstājušās. Tās atsāksies tikai, tad, kad valdība
pieņems lēmumu atsākt klātienes mācības vai nodarbības
skolās. Projekts tiek realizēts darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība,
prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.
Zaiga Auniņa, Strenču novada domes
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja,
tel.64715667

2020. gada tūrisma sezonas apskats

Strenču novada tūrisma informācijas centrā 2020. gadā
klātienē apkalpoti 55 tūristi, kas ir gandrīz uz pusi mazāk
nekā 2019. gadā. Savukārt, Jērcēnmuižā viesu skaits nedaudz pat audzis. Kopā ar gidu muižu, tās parku un Medību
namu izstaigājis un interesantus stāstus klausījies 241 viesis.
Tikpat vai pat vairāk cilvēki, kā novērots, Jērcēnmuižas
kompleksu un netālu esošo Kaņepju dižozolu apmeklējuši
arī individuāli. Sedas kultūras namu un kultūrvēsturiskā
mantojuma ekspozīciju apmeklējuši aptuveni 200 cilvēki,
bet Jaunklidža saieta namā viesojušies 42 cilvēki –
salīdzinoši ar 2019. gadu apmeklētāju skaits ir samazinājies
abās vietās.
Vasaras sākumā tika atjaunots marķējums Gaujas dabas
takā (oranžs, zils).Vasarā pabeigta arī garās distances pārgājiena maršruta Mežtaka marķēšana (balts-oranžs-balts),
kas Strenču novadā vijas pa Gaujas dabas taku un Gaujas
kultūrvēsturisko taku. Kā 2020. Gadā, tā arī pašlaik esam
novērojuši, ka būtiski pieaugusi cilvēku interese doties dabā.
Tāpēc aicinām iedzīvotājus un viesus būt atbildīgiem un
ievērot distanci dabas takās!
Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācija ir sākusi darbu
pie Sv. Jēkaba ceļa izveides Latvijā – Kurzemē tas jau ir
nomarķēts, bet Vidzemē vēl top. Maršruts tā gājējus vedīs
arī cauri Strenču novadam. Šogad plānots sākt darbu pie šī
posma marķēšanas, lai tuvākajā laikā tas būtu nomarķēts
visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība
ar dvēseli 2020” konkursa ietvaros Strenču psihoneiroloģiskās
slimnīcas teritorijā tika uzstādīti 3 vēsturisko fotogrāfiju
stendi, papildinot brīvdabas foto ekspozīciju“Divi gadsimti
vienotā rakursā”, un 2 informācijas stendi, kuros atspoguļota
Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vēsture un šodiena
(arī angļu un krievu valodā), tā pilnveidojot Strenču pilsētā
publiski pieejamo kultūrvēsturiskās un tūrisma informācijas
infrastruktūru. Paldies projekta īstenotājiem!
Vasarā norisinājās divas tūrisma akcijas – sadarbībā ar
Valmieras TIC “Iepazīsti savējos!”, kuras ietvaros aicinājām

Turpinās projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā”. Laikā,
kad valstī noteikto ierobežojumu dēļ sportiskās aktivitātes speciālista pavadībā nav iespējamas klātienē,
tās veiksmīgi var norisināties virtuālajā vidē. Šāda
iespēja jau kopš 22.10. 2020. tiek piedāvāta jogas
cienītājiem.
Jogas nodarbības notiek katru ceturtdienu no plkst.
18.00 – 19.30 tiešsaistes platformā ZOOM.
Lai piedalītos nodarbībās tiešsaistē, ir vajadzīgs
dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, kam ir
uzstādīta ZOOM CloudMeetings aplikācija.
To varat lejupielādēt ar www.strencunovads.lv
palīdzību, atrodot nepieciešamās saites mājaslapā.
Lūdzu, uzstādiet vajadzīgo aplikāciju jau pirms
nodarbības sākuma.
Lai viss darbotos pareizi, ir jādod atļauja piekļuvei
mikrofonam un kamerai. Tos pēc tam var ieslēgt un
izslēgt pēc vajadzības. Iesakām to izmēģināt pirms
nodarbības. Piekļuves saite vienmēr būs nemainīga.
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, droši zvaniet
un jautājiet jogas nodarbību vadītājai Ingunai Baranovskai, tālr. 26565725.
Nodarbības notiek bez maksas. Projektu finansiāli
atbalsta Eiropas Sociālais fonds.

Iveta Ence,
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Sniegavīru
konkurss
apceļot Valmieru un tās apkārtējo novadu interesantākās
vietas, un Strenču TIC organizētā akcija “Pamāj Strenču
novadam!”, kuras ietvaros aicinājām apmeklēt Strenču novadā gan labi zināmus, gan vēl neatklātus tūrisma objektus.
Paldies visiem, kuri iesaistījās!
Lai veicinātu Gaujas plostnieku amata prasmju saglabāšanu un tālāknodošanu, un popularizētu Gaujas plostnieku
tradīciju, ar “Latvijas valsts mežu un Valsts 10 kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020”
finansējumu tika organizēta meistarklase “Plosta siešana”.
Ikviens interesents bija aicināts, kā piedalīties meistarklasē,
tā arī klausīties bijušā kokmateriālu pludināšanas aroda
praktizētāja Māra Anša Mitrevica atmiņu stāstos par plostniecību.
Jāpiemin, ka kopš vasaras,- draugu kompānijām, ģimenēm, makšķerniekiem – visiem, kuriem patīk rāmi plūst
pa upi, nu ir lieliska iespēja iznomāt laivas arī Strenčos.
Aktuālākā informācija par tūrisma jaunumiem Strenču
novadā facebook.com/StrencuTIC un pašvaldības mājaslapas tūrisma sadaļā.
Sagatavoja Madara Ribozola
tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja

Turpinoties attālinātām mācībām, turam līdzsvaru
skolēnu laikam darbā tiešsaistēs un viedierīcēs pret
iespēju izmantot iepriecinošo ziemas dabas piedāvājumu. Kamēr sniegs līp, jaunāko klašu skolēniem
uzdevums sportā – uzcelt sniegavīru. Skolēnu darbus
var aplūkot www.strencunovads.lv foto galerijā.
Informē Strenču pamatskola
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Mūsu
apņemšanās –
būt kopā!
Strenču novada Kultūras centrs 2020. gadā darbojās, piedāvājot kultūras pasākumus un daudzveidīgas
atpūtas iespējas Strenču novadā. Kultūras centrā aizvadītajā gadā norisinājās 28 dažāda veida pasākumi
un aktivitātes. Pašdarbnieku svētki februāra mēnesī
Strenčos, ziemas pavadīšanas svētki “Masļeņica’’ Sedā,
mazo vokālistu konkurss “Pavasara cīrulītis 2020’’
e-vidē, vasaras saulgrieži Jērcēnmuižā, Līgo svētku
koncerts ar Andri Baltaci Strenčos, vasaras koncerts
ar meiteņu trio Strenčos, Jērcēnu diena ar noslēguma
koncertu, kurā piedalījās dziedātājs J.Šteinhauers,
grupas Carnival Youth koncerts Strenčos, Plāņu diena
Jaunklidža estrādē ar dziedātāja K.Markševica jeb
Cash koncertu dienas noslēgumā, citādie Plostnieku
svētki, kuros izskanēja U.Marhileviča un grupas
koncerts pie Gaujas, romantiskā un iespaidīgā vakara
mūzika ar Ziedu duetu no koncertaģentūras Bravissimo
Strenčos, I.Busuļa un Abonementa orķestra koncerts
Strenčos, Sedas pilsētas diena, A.Andrejevas pirmā
septembra svētku koncerts un grupas Pērkons koncerts
pie Strenču novada Kultūras centra, Leģendu nakts
Jērcēnmuižā ar aktieri un dziesmu izpildītāju Mārtiņu
Vilsonu. Ar pieciem braucieniem laivā pa Gauju,
izskanēja arī Vakara mūzika uz Gaujas, bet pasākumus
noslēdzām ar Ziemassvētku stāstu par Rūķi Kārummici
Strenčos. Sakarā ar izsludināto situāciju valstī nenotika daudzi plānotie pasākumi. Tādēļ arī kultūras dzīve
nebija tik krāsaina un bagāta kā citus gadus. Sakarā ar
to, ka nenotika vairāki lieli pasākumi, vasarā varējām
atļauties vairākus profesionālo mākslinieku koncertus
par maksu. Savukārt apmeklētāju interese par šiem
maksas koncertiem bija ļoti liela, jo pavasara pandēmijas dēļ cilvēki bija noilgojušies pēc kultūras pasākumiem.
Kolektīvu darbība arī šogad nebija tik ražīga, kā
plānots, bet kolektīvi iespēju robežās darbojās. Dejotāji
darbojās viens pret vienu un iestudēja jaunus deju
soļus. Pūtēju orķestris, darbojoties attālināti, un viens
pret vienu iestudēja skaņdarbu, kas tika atskaņots kopā
ar Vislatvijas pūtēju orķestri. J.Ziemeļnieka Strenču
Tautas teātra režisors veidoja scenāriju pēc A.Zeibota
grāmatas “Krauklis’’. Tika veikts arī lomu sadalījums
aktieriem. Iespēju robežās strādāja režisors ar aktieri
– viens pret vienu. Tika uzsākts arī izrādes muzikālā
noformējuma projekts, kuru veica mūziķis E.Zilberts.
Koris “Rītu puse’’ piedalījās projektā “Ceļā ar Baronu’’
un dziedāja kopā ar mūziķi R.Kauperu Tartu universitātē Igaunijā. Koris paspēja padarboties arī vasaras
nometnē Rucavas pusē. Pašdarbības kolektīvi koncertēja arī Plostnieku svētkos Strenčos un Sedas pilsētas
dienā.
Klāt jauns gads un jaunas iespējas. Katram no
mums ir savas tradīcijas, kā iesākt jaunu gadu, tomēr
visiem vai vismaz lielākajai daļai ir arī kas kopīgs –
tās ir apņemšanās…
Mēs šogad gribam apņemties ATKAL satikties,
lai Strenču novada kultūras un tautas namu klusajās
sienās atkal ir dzirdamas dziesmas, dejas un smiekli!
Gribam apņemties BŪT KOPĀ! Strenču novada
kultūras centra kolektīvi ir kultūras sirds un dvēsele.
Ticam un ceram, ka arī kolektīvu dalībniekiem nav
rimusi spēcīgā darboties griba mūsu novada amatiermākslas kolektīvos.
Vēlot visiem veselību un možu garu –
Liene, Sarmīte, Ginta un Arta!

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA INFORMĒ
No 09.01.2021. – 11.02.2021. mūžībā aizgājuši:
Sandra Pugeja Seda 14.02.1968. – 09.01.2021.
Gaida Ancviesule Plāņu p. 09.12.1935. – 03.02.2021.
Ziedonis Jākobsons Jērcēnu p. 24.05.1942. – 28.01.2021.
Gunārs Jurjāns Plāņu p. 13.05.1930. – 08.02.2021.
Ainis Paleonītis Seda 04.02.1935. – 02.02.2021.
Kira Markova Seda 18.07.1961. – 09.02.2021.
Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

LIETOŠANAI DERĪGU

www.zaao.lv

TEKSTILU UN APAVUS
NODOD ZAAO EKO LAUKUMOS

ŠĶIROŠANAI DER:
krekli, bikses, jakas, mēteļi, šalles, cimdi, cepures, dvieļi, aizkari,
jostas, somas, gultas veļa, pārklāji, spilveni, segas, kā arī
valkāšanai derīgi apavi
(izņemot gumijas un speciālie ziemas sporta apavi − slidas,
slēpju zābaki).

50 l

Uz EKO laukumiem apģērbi, apavi un mājas tekstils jānogādā
MAKSIMĀLI CAURREDZAMOS LĪDZ 50 L TILPUMA MAISOS.

EKO LAUKUMI ATRODAS
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MALIENAS reģ.
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TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI 64281250

VIDUSDAUGAVAS reģ.
RĪGAS reģ.
AUSTRUMLATGALES reģ.

Ziemeļblāzmas akadēmija

Strenču novada Kultūras centra darbinieki atsaukušies
Rīgas pilsētas kultūras pils “Ziemeļblāzma” izveidotās
“Ziemeļblāzmas akadēmijas” piedāvājumam, kuras uzdevums
ir praktisku sarunu un semināru veidā meklēt atbildes uz
aktuāliem jautājumiem, dalīties pieredzē un izcilu meistaru
vadībā uzzināt, kā ar ļoti ierobežotiem finanšu resursiem
varam realizēt radošus projektus ap savām kultūras telpām.
Vērojot ieilgušo pandēmiju un meklējot radošus, praktiskus
un nedārgus risinājumus kultūras funkciju nodrošināšanai,
iesaistīsimies praktisku un radošu padomu semināros, kas
būs lielisks palīgs šī brīža situācijas risinājumu meklēšanā.
Semināri notiks tiešsaistes platformā Zoom.
Jau noklausīti pirmie divi semināri 10. februārī par
tēmu “Kā pārvarēt bailes un radoši izmantot projektoru
interesantiem risinājumiem kultūras centra logos un vidē
ap kultūras centru?” un 11. februārī par tēmu “Izstāžu
iekārtošana kultūras centru un iestāžu logos: problēmas
un risinājumi.” Radušās arī jaunas un interesantas idejas
kultūras dzīves bagātināšanai.
Nākošie semināri notiks martā, aprīlī un maijā.

Grāmatu jaunumi Strenču novada bibliotēkās
Strenču novada bibliotēkās iegādātas jaunās grāmatas. Lasāmviela dažādām gaumēm. Ar grāmatu jaunumiem
varat iepazīties bibliotēkā vai bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, izvēloties konkrētu bibliotēku. Reģistrētie
lietotāji, kuri ieguvuši piekļuves datus, savu izvēlēto grāmatu var pasūtīt un tad sev izdevīgākajā laikā ierasties pēc
grāmatas bibliotēkā. Lai katram izdodas atrast sev interesējošo literatūru!
MŪSU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 2000 eks.
Par skaitļu un faktu pareizību atbild rakstu autori.
Materiālus apkopoja Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte,
tālr. 64715660, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

