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Konkurss “Izgaismosim Strenču novadu!”

Strenču novada dome decembra nogalē aicināja radīt
svētku sajūtu kopā, izsludinot skaistāko Ziemassvētku
noformējumu konkursu “Izgaismosim Strenču novadu!”
Konkursā kopīgi meklējām skaistāk izrotātos objektus
Strenču novadā. Fotogrāfijās fiksētos objektus aicinājām
vērtēt Tūrisma informācijas centra Facebook kontā. Paldies
visiem, kuri iesaistījās šajā aktivitātē! Konkurss ir noslēdzies.
71 balsi ieguvusi Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca.
Staltie rūķi, krāšņi rotātās egles un krāsainie akcenti pie
nodaļām iepriecināja gan pacientus, gan slimnīcas viesus.
Paldies Agnijai Strautai par iesūtītajām fotogrāfijām!
50 balsis ieguvusi Andersonu ģimene Pulkveža
Zemitāna iela 17, Strenčos. Viņu mājas logos mītošie
mīlīgie rūķi un krāšņā eglīte priecēja ikvienu garāmgājēju.
48 balsis ieguvusi Grietenu ģimene Gaujas ielā 2,
Jaunklidzī. Viņu mājas zeltaini mirdzoši izrotātā apkārtne
pamanāma jau no krietna attāluma.
46 balsis ieguvusi Beišu ģimene Slimnīcas ielā 14a,
Strenčos. Tādam krāšņumam grūti paiet garām, jāapstājas
un jāpapriecē acis.
34 balsis ieguvusi Liene Apsīte Rīgas ielā 16, Strenčos.
Šī krāšņi rotātā māja un lampiņām izgaismotais žogs
iepriecināja ikvienu garāmgājēju un Strenču pilsētas viesi.

Dienas drūmas un pelēkas,
Dienas, kad negribas celties?
Vērīgāk apkārt sev apskaties,
Bezgala, spēku kur smelties.

Paldies skaisti izrotāto īpašumu saimniekiem! Paldies
visiem balsotājiem, kuri palīdzēja šo īpašumu saimniekiem
nopelnīt dāvanu kartes!
Agnijas Strautas foto
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par vienreizēju pārtikas karšu
izsniegšanu skolēniem

Strenču novada dome 23.09.2020. sēdē lēma “Par
ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Strenču
novada izglītības iestādēs” un noteica Strenču novada izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātām viena
audzēkņa ēdināšanas izmaksām dienā ar 01.10.2020. Strenču
pamatskolā 5. – 9.klašu izglītojamiem t.i. 0.83 EUR dienā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu
Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā spēkā
esošajiem grozījumiem mācības notiek attālināti 7.-9.klašu
izglītojamiem un ar 07.12.2020. 5.-9.klašu izglītojamiem.
Ņemot vērā noteikto finansējumu, kas tika paredzēts
ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Strenču

novada izglītības iestādēs 5.-9.klašu izglītojamiem, domes
priekšlikums finansējumu novirzīt vienreizēju pārtikas karšu
izsniegšanai 10 EUR vērtībā Strenču pamatskolas 5.-9.klašu
izglītojamiem, kuriem ēdināšanas maksa netiek nodrošināta
no citiem finanšu avotiem (valsts, projektu u.c.).
Pamatojoties uz iepriekšminēto, Strenču novada dome
22.12.2020. sēdē nolēma: IZSNIEGT pārtikas kartes 10 EUR
vērtībā Strenču pamatskolas 5.-9.klašu izglītojamiem,
kuriem ēdināšanas maksa netiek nodrošināta no citiem
finanšu avotiem. Noteikt, ka pārtikas kartes izmantojamas
produktu iegādei SIA “Firma Madara 89” veikalā “top!”
Strenčos. Finansējumu pārtikas karšu iegādei piešķirt no
Strenču novada domes 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem.

Ceriņu ziedi vēl pumpuros?
Saplauks drīz, smaržīgi tvanēs.
Bērzu birztalās zaļajās
Dzeguzes priecīgi skanēs.
Saule mākoņos slēpusies?
Uzzīmē sauli sev pats!
Vērīgāk apkārt sev apskaties,
Prieku sajust nav grūti.
Dace Ābeltiņa
/Oskara Šmeliņa foto/

Mākslinieks
uzglezno “Jaunklidža
gaismas pili”

Par atbalstu iedzīvotājiem Covid-19 krīzes laikā

Aktuālā informācija par atbalsta saņemšanas iespējām
Covid-19 izplatības izraisītās ārkārtējās situācijas laikā.
Aicinām iedzīvotājus skatīties vietni www.covid19.gov.lv,
kurā vienuviet ir pieejama aktuālā informācija par dažādiem
jautājumiem saistībā ar Covid-19, vai nepieciešamības gadījumā zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni
8345.
Labklājības ministrijas mājaslapā sadaļā Covid-19
(https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19) tiek
ievietota aktuālā ministrijas rīcībā esošā sociālās nozares
informācija, tajā skaitā šajā sadaļā ir redzama apkopota
informācija par psihoemocionāla atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem) Covid-19 laikā,
regulāri tiek publicētas un atjaunotas vadlīnijas sociālo

dienestu un sociālo pakalpojumu sniedzēju darbam ārkārtējā
situācijā, ka arī ir pieejamas vadlīnijas par rīcību situācijā,
kad vecāks ir saslimis ar COVID-19 un ir nepieciešams
nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos.
“Valsts noteikusi, ka pašvaldības palīdz iedzīvotājiem,
piešķirot pabalstu krīzes situācijā. Tiem klientiem, kas ir
izvērtēti un saņem trūcīgas vai maznodrošinātas personas,
saņem garantētā minimālā ienākuma pabalstu (GMI), COVID
izraisītās krīzes laikā nav jāierodas Sociālajā dienestā, lai
tiktu pārvērtēti, dienesta darbinieki pagarina statusu un pabalstu saņemšanas periodu. Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ir tiesības saņemt maskas, kas jau lielākoties ir
izdalītas, ” skaidro Strenču novada Sociālā dienesta vadītāja
Inguna Ozola.

Pirms Ziemassvētkiem Strenču pamatskolā

Ar citām sajūtām un iespējām būt kopā ikdienā, izpaliekot lielajiem svētku uzvedumiem un godinājumiem plašas
sabiedrības priekšā, sekojot skolas vērtībām un tradīcijām,
Ziemassvētku gaidīšanas prieks Strenču skolā nebija atcelts.
Pēdējā mācību dienā pie skolas Adventa vainaga tikās
klātienē esošās klases un skolēni, kuri tika godināti ar
Strenču novada domes pateicības rakstiem par labām un
teicamām sekmēm mācībās un skolas atzinības rakstiem par
mērķtiecīgu darbu, cildināmu attieksmi mācībās un lojalitāti
pret skolu.
Tikšanās bija individuālas. Mūsu lielākais ieguvums ir
katram personīgi atvēlētais laiks un uzmanība, lai pateiktu
labus vārdus.

Mākslinieks Leons Sevastjānovs, viesojoties Jaunklidža bibliotēkā, bija sajūsmināts un iedvesmots,
solot uzgleznot Jaunklidža bibliotēku – saieta namu.
Darbs ir paveikts un patreiz gan atsūtīts fotogrāfijā, bet
pati glezna “Jaunklidža gaismas pils” (Eļļa, audekls,
400×500 mm) vēl ir ceļā uz Jaunklidzi.
Vēl joprojām aicinām Jaunklidža bibliotēkā –
saieta namā apskatīt mākslinieka
Leona Sevastjānova gleznu izstādi!

Informācija Jērcēnu
veselības punkta
apmeklētājiem
Jērcēnu veselības punkts – Trešā māja,
Jērcēnu pagasts, vadītāja Līga Svarinska 2021.
gadā strādās katru darba dienu no plkst. 8.00 –
12.00. Informācija pa mob. tālruni: 26387447.
Jērcēnu veselības punkta telpās Ģimenes
ārste A. Šakare pieņems pacientus ceturtdienās
8.00 – 12.00.
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STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS

Bibliotēkas
atsāk grāmatu
izsniegšanu

STRENČU NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 2020.gada 22. decembrī
izskatīti 39 jautājumi, svarīgākie no tiem:

pārbūves darbu sagatavošanai un veikšanai Pirmsskolas
izglītības iestādes “Minkāns” telpās Rīgas ielā 8A, Strenčos.
7. PAREDZĒT finansējumu Strenču novada domes 2021.
gada budžetā līdz 25 500 EUR (t.sk. 21% PVN) remontdarbu veikšanai Strenču pilsētas pirts sieviešu blokā.
8. PAREDZĒT Strenču novada domes 2021.gada budžetā
finansējumu līdz 100 000 EUR gājēju pārejas pāri
dzelzceļam ierīkošanai Strenčos aiz Trikātas ielas 1A
savienojumā ar Gaidu ielu.
9. IEKĻAUT Strenču novada domes 2021.gada budžetā
finansējumu līdz 15 000 EUR un PVN 3 150 EUR apmērā
gājēju celiņa apgaismojuma uzstādīšanai Valkas ielā,
Strenčos posmā no Valkas ielas 25 līdz Valkas ielai 18.
10. PIEŠĶIRT finansējumu četru aviobiļešu iegādei līdz
1 200 EUR apmērā Strenču novada iedzīvotāju Līvas
VĀVERES, Alvīnes KRUMHOLCES, Justīnes KLEINAS
un viņu treneres Gitas BRĀLĒNAS atbalstam – dalībai
Pasaules skolu čempionātā pludmales volejbolā Bat Yam
pilsētā Izraēlā, pārstāvot Latviju, no 2021.gada 4.maija
līdz 11.maijam.
11. ATĻAUT Latvijas Motosporta Federācijai un biedrībai
“Moto piedzīvojumu klubs apPasaule” rīkot motosporta
sacensības Enduro svētki “Strenči 2021” 2021.gada
3.-4.jūlijā Strenču pilsētā un tās apkārtnē. Nodrošināt
līdzfinansējumu līdz 1 000 EUR apmērā sacensību
sanitāro un drošības pasākumu īstenošanai (mediķu klātbūtne, tualetes, nožogojums un apsardze) no Strenču
novada domes 2021.gada budžeta līdzekļiem.
12. VEIKT grozījumus Strenču novada domes Amatu
vienību sarakstā ar 01.01.2021.
• Centrālās administrācijas struktūrvienībā Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa;
• iestādē Strenču Mūzikas skola;
• iestādē Strenču novada Kultūras centrs;
• iestādē Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Minkāns”;
• iestādē Strenču pamatskola.
13. IZDARĪT Strenču novada domes amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā grozījumus ar 01.01.2021.
14. Par pašvaldības dzīvokļa Miera ielā 5 (dzīvokļu Nr.1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Sedā, Strenču novadā atsavināšanas
uzsākšanu.
15. APSTIPRINĀT pašvaldības kustamās mantas – četru
transportlīdzekļu izsoles rezultātus.
16. ATZĪT par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no
grāmatvedības uzskaites datiem parādniekus mirušas personas par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem
pakalpojumiem ar parādu kopējo summu pēc stāvokļa
uz 31.10.2020. 3 466.18 EUR apmērā. Aprēķināto nokavējuma naudu dzēst izslēgšanas dienā.

1. APSTIPRINĀT maksu par nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Strenču novadā 20.47 EUR
(bez PVN) apmērā par 1 m3 ar 01.01.2021.
2. PIEDALĪTIES Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā 2021. gadam aktivitātē
“Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” atbalstāmās aktivitātes 2.3. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana
ĪADT apakšaktivitātē 2.3.1. Esošās tūrisma infrastruktūras
objektu atjaunošana un uzlabošana, iesniedzot projekta
“Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā” pieteikumu.
Nodrošināt projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu: 2 340,00 EUR, tai
skaitā:
attiecināmās izmaksas 2 340,00 EUR, t.sk. PVN 21%, no tā:
- publiskais finansējums (90%)
2 106,00 EUR,
- pašvaldības līdzfinansējums (10%) 234,00 EUR.
Finansējumu nodrošināt no Strenču novada domes 2021.
gada pamatbudžeta līdzekļiem.
3. PIEDALĪTIES Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā 2021.gadam aktivitātē
“Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” atbalstāmās aktivitātes 2.3. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana
ĪADT apakšaktivitātē 2.3.1. Esošās tūrisma infrastruktūras
objektu atjaunošana un uzlabošana, iesniedzot projekta
“Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas
dabas takā” pieteikumu. Nodrošināt projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu
29 688,16 EUR apmērā, tai skaitā attiecināmās izmaksas
29 688,16 EUR, t.sk. PVN21%, no tā:
- publiskais finansējums (90%)
26 719,34 EUR,
- pašvaldības līdzfinansējums (10%) 2 968,82 EUR.
Finansējumu nodrošināt no Strenču novada domes 2021.
gada pamatbudžeta līdzekļiem.
4. NODROŠINĀT biedrībai “ESAM JĒRCĒNIEM”
projekta iesnieguma “Apmeklētāju uzskaites iekārtu uzstādīšana Sedas purva dabas liegumā” apstiprināšanas
gadījumā pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1000 EUR
apmērā.
Līdzfinansējumu nodrošināt no Strenču novada domes
2021.gada pamatbudžeta līdzekļiem.
5. IZSNIEGT pārtikas kartes 10 EUR vērtībā Strenču
pamatskolas 5.-9.klašu izglītojamiem, kuriem ēdināšanas
maksa netiek nodrošināta no citiem finanšu avotiem.
Noteikt, ka pārtikas kartes izmantojamas produktu iegādei
SIA “Firma Madara 89” veikalā “top!” Strenčos.
6. PAREDZĒT finansējumu Strenču novada domes 2021.
gada budžetā līdz 18 000 EUR (t.sk. 21 % PVN) apmērā

No 12. janvāra darbu atsāk Strenču novada bibliotēkas, grāmatu izsniegšanai. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas.
Savu apmeklējumu būtu vēlams pieteikt pa tālruni
vai e-pastu:
▪ Strenču pilsētas bibliotēka:
Tālruņi: 64715631(bibliotēka); 64715633(vadītāja)
e-pasts: biblioteka@strencunovads.lv
▪ Sedas pilsētas bibliotēka:
Tālrunis: 64715646
e-pasts: sedasbibl@strencunovads.lv
▪ Plāņu pagasta bibliotēka:
Tālruņi: 26303781 vai 28313862
e-pasts: daina.rezgale@strencunovads.lv
▪ Jērcēnu pagasta bibliotēka-informācijas centrs:
Tālrunis: 28645054
e-pasts: ilvija.kimse@strencunovads.lv
▪ Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka:
Tālrunis: 64715658
e-pasts: liga.rabante@strencunovads.lv
Lūdzu ievērot visus noteikumus.
Būsim atbildīgi un saudzēsim viens otru!

Dace Janīte, Kancelejas vadītāja

Noderīga informācija

Valdība 7. janvārī, veicot grozījumus Ministru kabineta
rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
vēl līdz 25. janvārim pagarinājusi spēkā esošās drošības
prasības, kas vērstas uz to, lai ikviens no mums satiktu pēc
iespējas mazāk citu cilvēku ārpus savas mājsaimniecības.
Kādas drošības prasības ir spēkā līdz 25. janvārim, lai
mazinātu iespējamo kontaktu skaitu?
Izglītībā:
▪ Līdz 22. janvārim 1.–4. klašu skolēniem pagarināts
ziemas brīvlaiks.
▪ 5.–12. klašu skolēni no 11. janvāra mācās attālināti.
▪ Klātienē darbojas speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.
▪ Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas
tikai attālināti.
▪ Arī profesionālajā un 10 augstākajā izglītībā, dažādos
kursos u. tml. nodarbības drīkst notikt tikai attālināti.
▪ Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkst notikt
tikai attālināti.
Sportā:
▪ Tāpat kā līdz šim, amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot
ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems
klientus iekštelpās: 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 cilvēku plūsmu
sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās.
Ar šādiem nosacījumiem darboties var arī dabas takas.
Pakalpojumi:
▪ Nestrādā visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī
frizieri).
▪ Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkst sniegt tikai
ārpus telpām.
▪ Nenotiek fotosesijas, un netiek sniegti citi fotopakapojumi, izņemot foto dokumentiem.
▪ Ēdieni un dzērieni pieejami tikai līdzņemšanai.
Tirdzniecībā:
▪ Līdz 25. janvārim pagarināts līdzšinējais tirdzniecības
režīms, taču paplašināts tirdzniecībā pieejamo preču
saraksts, iekļaujot tajā arī preces, kas nepieciešamas
ziemas apstākļos. Tas nozīmē, ka vēl līdz 25. janvārim
klātienē darbosies tikai: – 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
smēķus, 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. Preču tirdzniecība
internetā nav ierobežota. Tirdzniecības vietām joprojām
jāievēro stingras prasības: vienam apmeklētājam jāno-

drošina ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības
(neskaitot platību, ko aizņem plaukti, iekārtas u. tml.),
apmeklētāju veikalā nedrīkstēs būt vairāk kā pieejamo
ratiņu un groziņu, uz veikalu drīkst doties tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecumam).
Darba vietās:
▪ Tāpat kā līdz šim, ikvienam, kuram darba specifika atļauj
strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja
pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan
uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem
uzņēmumiem. Valdība arī noteikusi, ka mājsēde no
plkst. 22 līdz 5 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki
ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības
dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi.
Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus
personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt
pasei vai ID kartei. Šāds nosacījums ir spēkā līdz 25.
janvārim. Rīkojumā precizēts, ka ārkārtējās situācijas
laikā nepilngadīgiem bērniem ir tiesības satikt klātienē
vecākus, kuri dzīvo citur.
Jāpiebilst, ka līdz 25. janvārim iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes var nodot bez ārsta nosūtījuma.
Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot: tālrunis
centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai –
8303; Centrālā laboratorija – 8330; E.Gulbja laboratorija
– 67801112; MFD laboratorija – 66164606; NMS laboratorija – 67144015; Valsts zinātniskais institūts “BIOR”
– 28369560 Analīžu nodošanas vietas un informāciju par
katru no tām iespējams atrast interaktīvajā kartē: “Covid-19
analīžu nodošanas vietas Latvijā”.
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Realizēts projekts “Mēs un māla burvība”
Biedrība “Cerības pakāpiens”, pateicoties LR Kultūras ministrijas finansējumam un Valmieras novada fonda atbalstam oktobra nogalē uzsāka keramikas
nodarbību ciklu Sedas pilsētā, iesaistot dažādu tautību iedzīvotājus kopīgam
radošam darbam. Projekta “Mēs un māla burvība” nodarbības vadīja divas
Vidzemes keramiķes:
Keramiķes Zanes Melnaces – Priednieces divās nodarbībās, katra dalībniece
veidoja savu māla bļodiņu, ziepju trauciņu un īpašus trauciņus ar vāciņu.
Keramiķe šos traukus apstrādās melnajā, svēpētajā keramikas apdedzināšanas
veidā. Tā no brūnā māla iegūs melnus traukus. Darbiņus saņemsim pirms
Ziemassvētkiem.
Keramiķes Intas Kalniņas vadībā notika divas glazēto māla trauku gatavošanas nodarbības. Dalībnieki izgatavoja dekoratīvus dažādu formu šķīvjus
un bļodiņas. Keramiķe šos traukus divas reizes dedzināja un glazēja, ievērojot
katra dalībnieka vēlmes.
Decembra nogalē Sedas bibliotēkā izveidosim māla izstrādājumu izstādi,
ko varēs apskatīt digitāli. Tas radīs jaukus brīžus un neaizmirstamas atmiņas
par māla radīto burvību.
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Saņemti
portatīvie datori
mācību darba
nodrošināšanai

Biedrības “Cerības pakāpiens” vārdā – Ulla Grīnberga

Projekts “Vides labiekārtošana Jaunklidzī”
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidzī zemnieku
saimniecība “Vīcepi 1” sadarbībā ar biedrību “Lauku
partnerība Ziemeļgauja”, Lauku atbalsta dienestu un SIA
“Dumperi” realizēja LEADER projektu Nr. 19-09-AL12A019.2201-000003 “Vides labiekārtošana”.
Projekta rezultāts paredz jaunu tūrisma infrastruktūru,
kura būs pieejama Jaunklidža ciema un Strenču novada
iedzīvotājiem, kā arī plašākai sabiedrībai. Tas ir jauns,
mūsdienīgs, ilgtermiņa projekts. Publiska vieta, kur novada
un citi iedzīvotāji varēs atpūsties.
Projekta ideja – iztīrītā, sakoptā vidē pie dīķa ikviens
varēs kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Vasarā – peldoties,
makšķerējot, pasēžot pie ugunskura, vai vienkārši palasīt
grāmatu mierīgā lauku vidē. Ziemā – slidojot, protams,
ievērojot drošību atrodoties uz ledus. Projekta mērķis ir –
radīt iespēju lauku dzīvesveida un atpūtas popularizēšanai

Latvijas laukos. Attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un ilgtspējīgu
lauku teritoriju Plāņu pagastā, ar ērtu piekļūšanu, kā arī
ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsēju vajadzībām.
Informē: Tīna Cepīte, z/s “Vīcepi 1”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam un Ministru kabineta atbalstam līdzekļu
piešķiršanai portatīvo datoru iegādei un tālākai nodošanai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībām, izmantošanai izglītības procesā, tai skaitā attālinātu mācību
nodrošināšanai, Izglītības un zinātnes ministrija ir
veikusi portatīvo datoru iepirkumu, kura rezultātā
pasūtīta 6261 portatīvā datora iegāde Latvijas skolām.
Iegādātie datori būs aprīkoti ar MS Windows 10 PRO
programmatūru.
Izglītības un zinātnes ministrija ir sarūpējusi datorus
arī Strenču novada pamatskolai. Tie tika saņemti
Strenču novada domē un ir nodoti Strenču pamatskolas
mācību darba nodrošināšanai.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par smēķēšanu
koplietošanas
telpās

Sasniegums mācību priekšmetu olimpiādē
2020. gada 10.decembrī tiešsaistē norisinājās vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posms.
Kopumā olimpiādē piedalījās 1742 skolēni no visas Latvijas. Pēc dalībnieku skaita 8. un 9.klašu posmā –
768 skolēni, savukārt 10.-12.klašu posmā 974 skolēni.
Strenču pamatskolu olimpiādē pārstāvēja 9.klases skolēni Mārtiņš ŪBURGS un Roberts MARENIS.
Sveicam Mārtiņu ŪBURGU ar iegūto atzinību Valmieras pilsētas un novadu apvienības konkurencē!
Mārtiņš mērķtiecīgi olimpiādē pozitīvas atbildes sniedza 90,5% uzdevumu.
Darbam tika atvēlēts laiks līdz 240 minūtēm. Mārtiņu un Robertu olimpiādei sagatavoja skolotāja Sarmīte
KRŪZE.

Ne reti sabiedrībā tiek runāts par smēķēšanas
aizliegumu koplietošanas telpās, piemēram daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās, taču cilvēki cenšas šos
aizliegumus ignorēt. Nav patīkami dzīvot blakus smēķējošiem kaimiņiem, kuri ignorē visus aizliegumus un
aizrādījumus.
Vietas, kur aizliegts smēķēt, ir uzskaitītas Tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma
(Tabakas aprites likums) 10. panta otrajā daļā. Tajā
norādīts, ka smēķēt ir aizliegts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās
koplietošanas telpās (Tabakas aprites likuma 10. panta
otrās daļas 6. punkts) – šajās vietās smēķēt ir aizliegts
jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai kādam ir vai nav
iebildumu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka vieta pie
ieejas daudzdzīvokļu ēkā ir uzskatāma par publisku
vietu, līdz ar to uz smēķēšanu pie ieejas daudzdzīvokļu
ēkā ir attiecināms Tabakas aprites likuma 10. panta otrās
daļas 16. punkts, kas nosaka, ka ir aizliegts smēķēt
jebkurā citā 10. pantā neminētā publiskā vietā
citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.
Likuma mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, tostarp
cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar smēķēšanai
paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas
produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas
ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē. Pašvaldības policija
aicina iedzīvotājus būt iecietīgākiem un saprotošākiem pret saviem līdzcilvēkiem, lai nenāktos nonākt
konfliktsituācijās un piemērot naudas sodus.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

VALST

SU

U

eM
SI

A
J

Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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Nikolajs Andrejevs Strenči 23.01.1936. – 11.01.2021.
Anatolijs Kudinovs Plāņu p. 26.10.1960. – 28.12.2020.
Jānis Lezdiņš Seda 16.07.1944. – 29.12.2020.
Indra Skrudere Seda 07.12.1969. – 13.12.2020.
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SIA ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumi
turpina ikdienas darbu, nodrošinot iedzīvotājiem dažādu
pārstrādei derīgu materiālu nodošanu.
Klientu konsultācijas iespējamas tikai EKO laukumu āra teritorijās, jaunus līgumus iespējams slēgt
tikai attālināti, sazinoties ar Valmieras biroju pa tālr.
64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv
Apmeklējot EKO laukumus obligāti jālieto medicīniskā vai higiēniskā maska vai respirators! Visi
materiāli jānodod ieturot 2 m distanci no EKO laukuma pārziņa un nosaucot nepieciešamos reģistrācijas
datus.
Zane Leimane,
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Par EKO
laukumu darbu

SD ZĒSĪBAS

DI

23. decembrī Strenčos, centra parkā uzslējās
brīnumains ledus stikla namiņš, kurā rosījās Rūķis
Gardummice. Krāšņā gaismu un skaņu performance
ielīksmoja mazus un lielus garāmgājējus.
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ĀBŠANAS

Rūķa svētku
jampadracis

Iestājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus
uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu
apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti
degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centa prognozes liecina, ka
brīvdienās un nākamajā nedēļā gaisa temperatūra būtiski
pazemināsies, tādēļ VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību apsildot mājokļus!
Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi!
Svarīgākais gada aukstajos mēnešos, kurinot vietējās
apkures ierīces, ir ievērot elementāru piesardzību. Aizliets
izmantot bojātus dūmvadus un krāsnis, kā arī tās pārkurināt.
Ja mājokļa apsildīšanai tiek izmantota malka, jāpārliecinās,
ka pagales nepārsniedz kurtuves izmērus. Savukārt kurināmajam un citiem degtspējīgiem materiāliem jāatrodas
vismaz 1,2 metru attālumā no kurtuves atveres. Apkures
iekārtas virsmai jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem,
piemēram, uz tās nedrīkst žāvēt drēbes un apavus. VUGD
aicina, apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkures krāsnis
un katlus, ja vien to tehniskās ekspluatācijas noteikumi neparedz citādi.
Iztīri sodrējus no skursteņa!
Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500
izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebkuram
cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti,
samazina apkures ierīces darbības efektivitāti un var izraisīt
intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa
mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot,
tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz
degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var
izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.
VUGD aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus no
dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk
izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki
prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, to var veikt paši.
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem
ierasti tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim).
Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas
dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas
laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).Reizi
piecos gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa
novērtējums, ko var veikt speciālists.
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Lai kaut mazliet iepriecinātu mūsu novadā dzīvojošos vientuļos pensionārus, Strenču novada Sociālais
dienests Ziemassvētku laikā sagatavoja paciņas vientuļajiem pensionāriem – tiem, kuriem ir vairāk kā 75
gadi. Šogad apsveikumus mūsu senioriem gatavoja
Strenču novada bērnudārza audzēkņi savu skolotāju
vadībā. Paldies bērniem, paldies saldā cienasta sarūpētājiem – ZS Mežvijas. Paciņas vientuļajiem pensionāriem nogādāja Sociālā dienesta darbinieki.

Par drošību, apsildot mājokļus
N

Vientuļie
pensionāri saņēma
Ziemassvētku
paciņas
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Apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto
gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi
veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi.
Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem,
jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas
kanālu pārbaude.
Ievēro piesardzību, izmantojot elektriskos sildītājus!
Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju
instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem,
piemēram, neapklāt sildierīces vai uz tās žāvēt apģērbu,
kā arī neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un
kontaktligzdas pat tad, ja bojājums šķiet nenozīmīgs.
Dūmu detektors var glābt dzīvību
Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki guļ
un nepamana aizdegšanos. Tādēļ mājoklī ir jāuzstāda dūmu
detektors, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos, dodot iespēju izglābties un
izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.
Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības,
tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku
dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!
Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu lasiet:
www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573par-dumu-detektoriem
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama
operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani
uz tālruņa numuru 112!
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Aktīvo iedzīvotāju fonds aicina
piedalīties Projektu dienās

Janvāra mēnesī Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina
piedalīties 15 Projektu dienās visos Latvijas reģionos, lai
pilsoniskās sabiedrības organizācijas plānotu aktivitātes,
kuras ir vērstas uz organizācijas attīstību un izaugsmi.
Vidzemē projektu dienas notiks 25., 27. un 29. janvārī
no plkst.10:00 līdz 16:00 tiešsaistē.
Pieteikšanās – https://ej.uz/Kapac_projektu_Dienas
līdz 22. janvārim plkst.14.00.
Projektu dienā īpaši tiek aicināti pieteikties interesenti,
kam ir neliela projektu rakstīšanas pieredze un kas vēlas
labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus, kā arī
kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu
konkursa iesniedzēju nosacījumiem. Pirms projektu dienas
aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un noskatīties
informatīvo semināru interneta vietnē: http://www.vnf.lv
Projektu dienu laikā kopīgi izpratīsim AIF projektu
rakstīšanas pamatprincipus – konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un
projekta radīšanas procesu kontekstā ar jūsu organizācijas
kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 15. februāris plkst.14.00.
Ja vēlaties saņemt konsultāciju par sava projekta ideju,
aicinām pieteikties individuālai konsultācijai par konkursu
un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie AIF reģionālajiem
koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemes informācijas
punkts atrodas Valmieras novada fonda telpās, Valmierā
(Garā iela 10). Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš,
rakstot uz e-pastu gundega.silina@vnf.lv vai zvanot pa tālr.
20025820 (Gundega).
Jau ziņots, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt

projektu pieteikumus AIF Kapacitātes projektu konkursā.
Konkursa mērķis – stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības
sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un
kapacitāti.
Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas
uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas
attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas
vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz
nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk
un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.
Viena projekta finansējums ir 6 000 – 20 000 eiro, ilgums
ir 6 – 24 mēneši. Kopējais konkursa budžets ir 1 060 000
eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 60 projektus. Plašāka
informācija par konkursu atrodama fonda mājaslapā.
Gundega Siliņa, VNF projektu vadītāja
AIF reģionālais koordinators – konsultants Vidzemē
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