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Pastāvēs, kas
pārvērtīsies!
“Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, Pastāvēs, kas
pārvērtīsies”, teica Rainis savā lugā “Zelta Zirgs”. Arī
mēs stāvam pie pārvērtību vārtiem. Ceļā pie lasītājiem
dodas pēdējais Strenču novada pašvaldības informatīvā
izdevuma “Mūsu Novada Vēstis” numurs. Mūsu saruna,
kas caur laiku ritējusi, pieskaroties ar vārdiem, domām,
atziņām, informācijām tagad turpināsies jaunā kvalitātē.
Jūlijā Jūsu pastkastītēs ieguls jaunā Valmieras novada
informatīvais izdevums, kurā tiks informēts par visām
Valmieras novada teritorijām. Būs, ko lasīt! Lai top!
Sirsnīgs paldies visiem par sadarbību! It īpaši tiem, ar
kuriem sapratāmies no pusvārda.

Priecīgus un
līksmus svētkus
Jāņiem, Līgām un
visiem novada
iedzīvotājiem!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Durvis uz nākotni

Valmieras novada vēlēšanās pārliecinoši
uzvar “Valmierai un Vidzemei!”

5.jūnijā norisinājās pirmās Valmieras novada vēlēšanas.
Kopumā no 41 525 balsstiesīgajām personām nobalsojuši
37,83% jeb 15 710 balsstiesīgo.
Ar pārliecinošu pārsvaru 55,02% jeb 8636 balsīm uzvarējusi “Valmierai un Vidzemei”, Valmieras novada domē
iegūstot 12 no 19 domes deputātu vietām.
No “Valmierai un Vidzemei” domē ievēlēti: Jānis Baiks,
Ričards Gailums, Jānis Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis
Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis,
Andris Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks,
Kaspars Kļaviņš.
“Latvijas Zemnieku savienība” ar 17,04% vēlētāju atbalstu
jeb 2675 balsīm Valmieras novada domē ieguvuši 4 deputātu
vietas.
No “Latvijas Zemnieku savienības” domē ievēlēti: Harijs
Rokpelnis, Juris Jakovins, Vugars Ecmanis, Edgars
Grandāns.
“Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”” ieguvusi 11,37 % vēlētāju atbalstu ar
1785 balsīm, Valmieras novada domē iegūstot 2 vietas.
No “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”” domē ievēlēti: Jānis Grasbergs, Mareks
Bērziņš.
“Jaunā Vienotība” ar 902 vēlētāju balsīm ieguvusi 5,75%
vēlētāju atbalstu un 1 vietu Valmieras novada domē.
No “Jaunā Vienotība” domē ievēlēts Jānis Upenieks.

5% atzīmi nav pārvarējušas un domē nav iekļuvušas:
“Latvijas Zaļā partija” (740 balsis jeb 4,71%), “Kustība
“Par!”” (331 jeb 2,11%), “Jaunā konservatīvā partija” (316
balsis jeb 2,01%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
(137 balsis jeb 0,87%), “Latvijas Krievu savienība” (83
balsis jeb 0,53%).
Avots: Centrālā vēlēšanu komisija, https://pv2021.cvk.lv/
pub/valmieras-novads/velesanu-rezultati
Kristīne Melece, Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Absolventi pošas tālāk
Absolventiem mācību gads aiz muguras – gan skolas
solā, gan vienmuļās darba dienās mājās pie ekrāna, gan
individuālās tikšanās skolā, arī āra nodarbībās agrā pavasarī.
Savdabīgā pieredzē un apstākļos jau kopš iepriekšējā mācību
gada marta.
Valsts pārbaudījumi, kuri tika mainīti tikai pēc nosaukuma un laika grafika nevis satura, arī nokārtoti – paši sevi
esam pārbaudījuši. Ne viens vien jau kopš maija vidus
papildus gatavojas iestājpārbaudījumiem individuāli pie
skolotājiem. Kāds cits jau bauda vasaras brīvību, vēl kārto
nepaveikto vai sācis strādāt. Visiem kopīgs tas, ka vēl var
izbaudīt pēdējās skolas dienas ar klasesbiedriem, gaidīt
atestāta saņemšanu un posties kārtot savu dzīvi tālāk
nākamajās skolās – ir sākušies iestājeksāmeni.
Svinīgais skolas nobeigums absolventiem notika 11.
jūnijā plkst. 15.00 skolas pagalmā kopā ar pirmo skolotāju,
klases audzinātājām un ģimenēm. Paldies absolventiem
un vecākiem par skaisto dāvanu skolai – mūsu rododendru
dārzs iet plašumā un briest skaistumā!
Dace Gaigala, skolas direktore

Atsaucoties Valmieras Sajūtu parka aicinājumam
izveidot durvis, caur kurām mēs simboliski ieiesim
jaunajā Valmieras novadā, arī Strenču novada Kultūras
centra darbinieki lika lietā savas mākslinieciskās prasmes
un veidoja savas – Strenču novada īpašās durvis.
Kas gan cits, ja ne Gaujas plostnieki bija pirmais,
kas ienāca prātā šīs idejas realizācijai. Strenči – Gaujas
plostnieku galvaspilsēta, Gauja mūs vieno arī ar jauno
Valmieras novadu. Mūsu novada devīze: “Spēks no
Gaujas smelts!”
Durvju gatavošanas process sakrita ar vecās Strenču
skolas nojaukšanu, tāpēc durvis tika atrastas tieši tur –
vecajā Strenču skolā. Ar seno notikumu atmiņu, mūsdienu interpretācijā, plostnieku stilā tapa mūsu versija
durvīm uz nākotni. Lai to visu paspilgtinātu, plostnieki sasēja arī vienu baļķu plosta pleni. “Plostam jāiet
plosta ceļš!” saka Gaujas plostnieki! Mūsu ceļš ved uz
Valmieru!
Visas novadu durvis iespējams aplūkot Gaujas
stāvo krastu Sajūtu parkā Valmierā.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiek ielu
remonta darbi Sedā

Sedas pilsētā uzsākti ielu seguma sakārtošanas
darbi Dārza ielā un Zaļā ielā. Šīm ielām tiek veikta
asfalta seguma nomaiņa, tādējādi uzlabojot ielu brauktuves stāvokli. Tiks veikta arī lietus ūdens novadīšanas
sistēmas sakārtošana Meža ielā. Remontdarbus veic
SIA “Limbažu ceļi”. Ielu remonts tiek veikts par
pašvaldības finansiālajiem līdzekļiem.
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Par pakalpojumu
saņemšanu

Pēc 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām un 1. jūlijā
stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai,
Valmieras novada iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs
saņemt visus pakalpojumus ierastajās pakalpojumu
sniegšanas vietās un kārtībā.
Jauno Valmieras novada domes sasaukumu gaida
nozīmīgi lēmumi, kas ietekmēs un noteiks turpmākos
Valmieras novada procesus. Par aktuālo un svarīgo,
par visām izmaiņām, ko lems jaunā Valmieras novada
dome, iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi, prioritāri
Valmieras novada mājaslapā www.valmierasnovads.lv.
Realizējot administratīvi teritoriālo reformu, tiek
apvienotas 8 pašvaldības (Beverīnas novada pašvaldība,
Burtnieku novada pašvaldība, Kocēnu novada dome,
Mazsalacas novada pašvaldība, Naukšēnu novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Strenču novada
dome un Valmieras pilsētas pašvaldība), kā rezultātā
Valmieras novads sastāvēs no 31 administratīvās
teritorijas – 5 pilsētām (Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena,
Seda, Strenči) un 26 pagastiem (Bērzaines, Brenguļu,
Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru,
Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu,
Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas,
Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna).

Digitālā mācību un
metodiskā līdzekļa
aprobācija robotikā
Strenču pamatskolā

Strenču pamatskola sadarbībā ar SIA ROBO HUB
šā gada aprīlī un maijā realizēja Eiropas Savienības
fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/011 “Digitālais mācību
un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” digitāla mācību un
metodiskā līdzekļa (DMML) aprobāciju.
Skola nodrošināja DMML aprobācijas aktivitāšu
norisi – pedagogu iesaisti izglītojošā seminārā par
DMML lietošanu, kontaktstundu vadīšanu, iekļaujot
mācību procesā DMML, izglītojamo atgriezeniskās
saites apkopošanu, aprobācijas procesa analizēšanu,
aprobācijas ziņojuma sagatavošanu.
Programmēšanas un robotikas interešu izglītības
programmas agrīnā vecumā – no 1.klases – skola realizē
jau trīs gadus. Atbilstoši profesionālai kompetencei
DMML aprobāciju skolā veica skolotāja Solvita
Tēberga, procesā iesaistījās 22 4.-6.klases skolēni.
DMML katrā nodarbībā skolēniem tiek piedāvāts
programmēšanas uzdevums trīs sarežģītības līmeņos.
Skolēni sasniedz vienādu rezultātu, izmantojot dažādus
programmēšanas blokus. Skolēniem ir iespēja izveidot
arī savus programmēšanas algoritmus LEGO Education
mindstorm lietotnē. Nodarbībās tiek realizēta starp
priekšmetu saikne, piemēram, ar matemātika, dabaszinībām, dizainu un tehnoloģijām. DMML lietotājam
ir iespēja kontrolēt robota konstruēšanas gaitu, patstāvīgi pārejot uz nākamo soli (vai atpakaļ), tādējādi
ietekmējot satura virzību. Skolēni var strādāt sev piemērotā tempā.
Tehnoloģijas ir mūsu ikdienas dzīve. Jau agrīnā
vecumā var mācīties saprast, kā tās strādā, kā tās var
vadīt un attīstīt. Šīs prasmes būs pamatā gandrīz visām
nākotnes profesijām.
Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobācija
norisinājās ar Eiropas Savienības fonda projekta
līdzekļu atbalstu.

Strenču pamatskolas direktore Dace Gaigala
tel. 64715635, dace.gaigala@strencunovads.lv
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Noslēdzies konkurss
“Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Ir noslēdzies Strenču novada pašvaldības izsludinātais
un administrētais atbalsta konkurss iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli 2021”, kurā no nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām tika saņemti 8 projektu
pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējuma summu 7205,64
EUR. Projektu īstenošanai pieejamais kopējais finansējums
konkursa ietvaros – 6 000,00 EUR.
Vērtēšanas komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā
apstiprinātos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un
lēma atbalstīt 6 iesniegtos projektus.
Atbalstītie projekti:
• Iedzīvotāju grupas “Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes
piemiņai” projekts “Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes
piemiņas vietas ierīkošana”
Projekta mērķis: iemūžināt viena no pirmajiem Latvijas
fotogrāfiem – Dāvja Spundes – piemiņu un padarīt Strenčus
atpazīstamākus, popularizējot to kā pilsētu, kas, iespējams,
ir viena no visvairāk fotografētajām pilsētām Eiropā starpkaru periodā un pirmās brīvvalsts laikā. Informēt plašāku
sabiedrības daļu par cilvēku, kas devis būtisku ieguldījumu
fotogrāfijas vēsturē. Piešķirtais finansējums: 1 000,00 EUR.
• Biedrības “Šūpolēs” projekts “Birzītei būt! – II”
Projekta mērķis: aktīvās atpūtas vietā “Birzītē”, Parka
ielā Strenčos, atjaunot nolietotās un bīstamās koka konstrukcijas (volejbola tīkla un basketbola groza balsta stabus,
vertikālās trepes, solus, koka detaļas šūpolēm, kāpnēm uz
upīti), nomainīt šūpoļu stiprinājumus, basketbola groza
tīkliņu u.c. Piešķirtais finansējums: 567,62 EUR.

• Biedrības “Esam Jērcēniem” projekts “Atbalsts
dižākajam un svētākajam”
Projekta mērķis: saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma
un ievērojamā dabas objekta Kaņepju dižozola vitalitāti,
veicināt tā apkārtnes vizuālā skata uzlabošanu un dižkoka
aizsardzību. Piešķirtais finansējums: 939,00 EUR.
• Biedrības “Vēja brāļu ordenis Stakeln” projekts
“Motokluba ēkas pilnveidošana”
Projekta mērķis: pilnveidot motokluba ēku, veicinot tās
veiksmīgu iekļaušanos apkārtējā vidē. Piešķirtais finansējums: 1 000,00 EUR.
• Iedzīvotāju grupas “Mežvijas” projekts “Daudzdzīvokļu namu labiekārtošana”
Projekta mērķis: veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
“Mežvijas”, Jērcēnu pagastā panākt ēkas ekspluatācijas
ilgtspēju un paaugstināt dzīvojamās vides kvalitāti veicot
ārdurvju nomaiņu ieejot kāpņu telpā.Piešķirtais finansējums:
1 000,00 EUR.
• Iedzīvotāju grupas “Labie darbi Plāņiem” projekts
“Koncerti āra terasē BŪS”
Projekta mērķis: atjaunot vecos pamatus un izveidot pie
Plāņu TN terasi, kura kalpos vasaras pasākumiem kā estrāde.
Piešķirtais finansējums: 848,40 EUR.
Apstiprinātie projekti ar Strenču novada pašvaldības
finansiālu atbalstu tiks īstenoti no 2021. gada maija līdz
oktobrim. Informācija par atbalstīto projektu rezultātiem
būs pieejama novembra beigās finansējuma saņēmēju sagatavotajās prezentācijās Strenču novada mājas lapas sadaļā
Sabiedrība ar dvēseli 2021.
Madara Ribozola, konkursa koordinatore

Sporto brīvā dabā

Novada iedzīvotāju fiziskās kustības dažādošanai Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīcas parka teritorijā ir pieejams
universālais sporta laukums, kas ir piemērots tenisa, badmintona, volejbola un basketbola spēlēm. Laukuma košais
segums ir īpašs sintētisks materiāls, kas ir ļoti patīkams un
draudzīgs sportotāju locītavām – sportošanas laikā.
Sporta laukuma pieguļošā teritorija 2020.gada nogalē
ir papildināta ar multifunkcionālu āra trenažieru laukumu.
Pieejami 14 dažādas funkcionalitātes āra trenažieri, ko
iespējams izmantot gan profesionāli, gan arī iesācēju
līmenī. Infrastruktūras papildinājums īstenots par Strenču
psihoneiroloģiskās slimnīcas budžeta līdzekļiem.
Esot praktiskiem, apzinīgiem un atvērtiem, universālā
sporta laukuma un āra trenažieru izmantošana Strenču
psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientiem tiks organizēta
lielākoties darba dienās – dienas pirmajā pusē vai agrā pēcpusdienā, savukārt iedzīvotājiem iespēja piekļūt laukumam
būs darba dienu pēcpusdienās, vakaros un brīvdienās. Sporta
laukumu teritorijā tiek nodrošināta videonovērošana.
Laukuma apmeklētāji aicināti ievērot fizisko distancēšanos, roku higiēnu un valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, lai pasargātu sevi un apkārtējos.
Projekts “Universāla sporta laukuma ierīkošana
Strenčos” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “Lauku
partnerība ZIEMEĻGAUJA” www.zgauja.lv.

Informācija par projekta īstenošanu un sporta laukuma
lietošanu pieejama VSIA Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas mājaslapas sadaļā – Projekti www.strencupns.lv
Projekta attiecināmās izmaksas ir 29960,00 EUR, tai
skaitā ELFLA finansējums ir 26964,00 EUR jeb 90 % no
attiecināmajām izmaksām un VSIA Strenču PNS līdzfinansējums 2996,00 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām. Neattiecināmās izmaksas (VSIA Strenču PNS
līdzfinansējums) – 26812,04 EUR. Kopējās izmaksas veido
56772,04 EUR.
Ilona Rāviete, Projektu vadītāja VSIA “Strenču PNS”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

ZBR Ceļotāju dienas turpinās

Pavasarī jau sākušās un līdz pat augusta izskaņai turpinās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Ceļotāju dienas
2021, kuru ietvaros ceļotāji aicināti iepazīt dabas un kultūrvēstures mantojumu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
teritorijā. Apmeklē tādas vietas kā Sedas purvs, Zilākalna
kultūrvēstures un apmeklētāju centrs, Skaņākalna dabas
parks, Vīsraga dabas taka, Lielezera dabas taka u.c.
Akcijas noteikumi – saņem apceļošanas akcijas bukletu
(pieejami TIC, kā arī www.daba.gov.lv), apmeklē visus

bukletā norādītos tūrisma informācijas punktus, sakrāj
zīmodziņus un piedalies balvu izlozē! Lai būtu drošs, ka
zīmodziņu varēsi saņemt, iepriekš piesakies!
Akcijas bukletu un zīmodziņu iespējams saņemt arī
Strenču novada tūrisma informācijas centrā. Ja vēlies tos
saņemt sestdienā vai svētdienā, lūgums pieteikties vismaz
dienu iepriekš pa tālruni 64715667!
Ceļošanas akciju organizē Dabas aizsardzības pārvalde
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.
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Mācību gads skolā noslēdzies
Nedēļas pirmajā darba dienā “iekrita” mācību gada
noslēgums – neierasti kaut ko beigt sākumā. Patiesībā –
nosvinēt labu nobeigumu. Svinībām der arī pirmdiena!
Ar gandarījumu par to, ko esam sasnieguši katrs, un
ne sarunām par “nenotikušo dzīvi” attālināto mācību dēļ,
centāmies, lai ikviens no mums vasarā iesoļotu ar labu sajūtu.
Viens secīgs posms atkal ir noslēdzies, varam svinēt savas
personīgās uzvaras un plānot, ko tālāk darīsim citādāk.
Skola saka paldies katram skolēnam, kurš savu darbu
darīja pēc labākās sirdsapziņas. Skola ir visi skolotāji
kopā, kuri darīja labāko, ko spēj mainīgajos mācību gada
apstākļos. Katrs skolēns ir ģimenē – paldies katrai ģimenei
par uzticēšanos un sadarbību!
Strenču pamatskolā savu klasi šajā mācību gadā ar “zelta”
un “sudraba” liecību beidza vairāk skolēnu kā ierasts. Kopā
ar skolēniem un viņu ģimenēm priecājamies par 7 “zelta”
liecību saņēmējiem: Džonatans Balodis, Lauma Emīlija
Bičevska, Eduards Palejs, Evelīna Baņņikova, Elīna Ose,
Elīza Ziediņa, Agate Katrīna Cepeļeva.
“Sudraba” liecības mācību gada noslēgumā saņēma 20
jaunieši: Artūrs Davidčuks, Marta Kate Markova, Radions
Tēbergs, Sandijs Gurcevs, Aleksandra Karnāte, Dārta
Magdalēna Kondriča, Dāvis Miza, Sāra Miza, Kristens
Šurma, Mārcis Prauliņš, Marta Zvejniece, Luīze Amanta
Āboltiņa, Jasmīne Jirgensone, Karlīna Nīmane, Laima
Lūcija Dauvarte, Sandris Krastiņš, Marta Marena, Adrians
Nikels, Mārtiņš Ūburgs, Karina Kostjukeviča.
Ar lielām konkursu sponsoru dāvanu somām mājup devās
daļa 7.klases skolēnu, kuri inženierzinību mācību ietvaros
visu gadu konstruēja, modelēja, piedalījās koka auto modeļu

sacensībās, kā arī LU Cietvielu un fizikas institūta konkursā
“Saules kauss”. Tāpat esam lepni, ka pirmo reizi skolu
atklātajā valsts dizaina un mākslas olimpiādē pārstāvēja 8
jaunieši.
Ekselences balvas olimpiādē ieguva 2 finālisti – Evelīna
Baņņikova un Adrians Nikels. Ar jauniešiem kopīgo ceļu
mācību gada laikā gāja un iedvesmoja skolotājs Juris Alps.
Paldies Strenču novada domei par iepriecinājuma
dāvanām godināmajiem!
Skola vēl labu atpūtu vasarā. Tiekamies spēka, prieka un
apņēmības pilni 1.septembrī!
Dace Gaigala, skolas direktore

Papildinājums
Koka skulptūru parkam

15. maijā pie Strenču brīvdabas estrādes norisinājās
Koka skulptūru meistarklase. Dienas garumā bija iespējams
vērot meistaru darbu un skulptūru veidošanas procesu.
Meistarklasē piedalījās Luīze Linde, Guntis Priedīte, Gints
Puriņš un Guntars Briedis. Jāpiemin, ka visi dalībnieki savu
artavu Koka skulptūru parkam ir devuši arī iepriekšējos
gados, radot jaunas skulptūras.
Vakarpusē, kad skulptūras bija pabeigtas, ikvienam bija
iespēja tās aplūkot un nobalsot par, viņaprāt, trīs interesantākajām un skaistākajām skulptūrām. Ņemot vērā komisijas
vērtējumu, kā arī skatītāju balsojumu, tās tika sarindotas
1., 2., 3. un 4. vietā:
1. vieta – skulptūra “Lapsēns”, autors Guntis Priedīte;
2. vieta – skulptūra “Lielais loms”, autors Gints Puriņš;
3. vieta – skulptūra “Ūdensroze”, autors Guntars Briedis;
4. vieta – skulptūra “Tā, kas Gaujas straumi izturēja”,
autore Luīze Linde.
Paldies dalībniekiem!

Madara Ribozola,
Tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja

Strenču novadā izsludina atbalsta
konkursu iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli 2021” 2. kārtu

Pamatojoties uz atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli 2021” nolikuma 6.3. punktu Ja
paredzētais finansējums izsludinātajā atbalsta konkursā
netiek apgūts, Pašvaldība var izsludināt atbalsta konkursa
papildus kārtas, Strenču novada dome izsludina atbalsta
konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli
2021” 2.kārtu.
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.
Šajā kārtā projektu īstenošanai pieejamais kopējais
finansējums konkursa ietvaros ir 644,00 EUR. Projekta
pieteikumu var iesniegt iedzīvotāju grupas un nevalstiskas
organizācijas, kas nepiedalījās konkursa 1. kārtā, kā arī tās

grupas un organizācijas, kas konkursa 1. Kārtā neguva atbalstu. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var piedalīties ar pašfinansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no
citiem finansējuma avotiem.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021.
gada 14. jūlijs plkst. 14.00. Konkursa rezultāti projektu
iesniedzējiem tiks paziņoti līdz 30. jūlijam. 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 64715667 vai
e-pastu: tic@strencunovads.lv.
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Ambulatorie
rentgenoloģiskie
izmeklējumi
Strenču PNS

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” informē,
ka bez rindas pieejami ambulatorie rentgenoloģiskie
izmeklējumi katru nedēļu no otrdienas līdz piektdienai.
Rentgenoloģiskie izmeklējumi tiek veikti ar verificētu Philips Duo Diagnostradiogrāfijas/fluroskopijas
sistēmu, kura spēj nodrošināt rentgenogrāfijas izmeklējumus vienā, divās un 3-4 projekcijās. Papildus
sistēma nodrošina krūšu dobuma orgānu vai barības
vada caurskati ar uzņēmumiem, ieskaitot barības vada
kontrastēšanu un kuņģa 12-pirkstu zarnas un tievo
zarnu kontrastizmeklējums, ieskaitot zarnu pasāžu.
Katra izmeklējuma aprakstu sagatavo ārsts radiologsdiagnosts.
Pacientu ievērībai!
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” rentgenoloģiskos izmeklējumus veic tikai pusaudžiem
no 15 g. vecuma un pieaugušajiem.
Vairāk informācijas par ambulatoro pakalpojumu uzziniet pa tālruņiem 25480566, 64731580.
Alīna Kitnere, Projektu vadītāja VSIA “Strenču PNS”

Bibliotēka
informē

Strenču novada bibliotēkas paplašina pakalpojumu
pieejamību un precizē lietotāju apkalpošanas kārtību.
Ir mainīti noteikumi bibliotēku lietotāju apkalpošanai
Strenču novada bibliotēkās no 10.jūnija:
1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
2. Lasītavas un bibliotēkas datori pieejami individuālam
(vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavas zonās – 1 stunda, pie datora
– 1 stundu dienā. Pirms preses izdevumu lasīšanas
un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē
rokas.
3. Tiek nodrošināti printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
4. Apmeklētāju skaits Strenču novada bibliotēkās –
ierobežots: 2 apmeklētāji vienlaicīgi (līdz 1 apmeklētājam vienlaicīgi interneta lasītavā (pieejams
1 dators), bibliotēkas abonementa zonā līdz 2 apmeklētājiem), ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku
vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls
(izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).
5. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:
5.1. Ienākot bibliotēkā, apmeklētājs dezinficē rokas,
lasītājs ievieto grāmatas norādītajā vietā. Atnestās
grāmatas un citi izdevumi tiek ievietoti karantīnā
uz 72 stundām.
5.2. Pārvietojoties pa bibliotēku apmeklētājs ievēro
2 m distanci un lieki nedrūzmējas.
5.3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz
vietas bibliotēkā atļauta, lasītavas zonā vienlaicīgi
uzturoties 1 apmeklētājam (vai vienai mājsaimniecībai).
5.4. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt
atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas
lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu,
aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas
ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir
nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem.
Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem
aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas
maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra
dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana ik pēc 2
stundām, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas
karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā.
Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas
līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā
protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko
bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā
bibliotēkās uz vietas.
Strenču novada bibliotēkas aicina iedzīvotājus būt
atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot
visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra
ieteikumus!
Sarmīte Kosmane, bibliotēkas vadītāja
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Pasniegti
apbalvojumi

3.maijā Baibai Palejai, Madarai Ribozolai, Violai
Lācei, Lienei Krūmiņai tika pasniegti Strenču novada
domes Atzinības raksti, Sarmītei Caunei un Strenču
Mūzikas skolai – Nacionālā kultūras centra Atzinības
un Jānim Pētersonam Ministru kabineta Atzinības
raksts un Strenču novada Goda pilsoņa nosaukums.
Apbalvojumi tika nosūtīti arī Ievai Vītolai, Terēzai
Vainblatai un Velgai Eglītei. Muzikālos veltījumus
dāvināja mūziķi Valters Pūce un Dainis Tenis.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Vakara pastaigā
gar Gauju

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS

Saulgriežos skanēs
“Gadsimta garākā līgodziesma”

21.jūnijā, vasaras saulgriežos, vairāki simti dziedātāju
Latvijā un visā pasaulē skandēs “Gadsimta garāko līgodziesmu”, ko jau sesto gadu organizē Latvijas Radio 2.
Līgodziesma no saules lēkta plkst. 4.29 līdz saules rietam
plkst. 22.22 ar radio ētera starpniecību vīsies cauri visai
Latvijai. Sekojot saules ceļam, līgošanā secīgi iesaistīsies
kori un folkloras kopas no dažādiem Latvijas reģioniem un
pat kontinentiem.
Līgodziesmu šogad skandēs dalībnieki no Rīgas, Siguldas,
Līgatnes, Salacgrīvas, Jērcēniem, Barkavas, Ciblas, Rēzeknes,
Daugavpils, Līvāniem, Aizkraukles, Baldones, Iecavas,
Tērvetes, Brocēniem, Liepājas, Pāvilostas, Alsungas,
Ventspils, Rojas, Jaunpils, Jaunmārupes un no diasporas –
Grācas Austrijā, Adelaidas Austrālijā, Sentvinsentas un
Grenadīnām Dienvidamerikā. Par katru kolektīvu plašāka
informācija būs aplūkojama arī Latvijas Radio 2 mājaslapā,
kur pieejama īpaša karte ar līgodziesmas skanēšanas
vietām un dziedātājiem. “Sazinoties ar “Gadsimta garākās
līgodziesmas” dalībnieku kolektīviem, esmu ļoti gandarīta,
dzirdot, ka līgošanas tradīcijas un rituāli ir kā spēka avoti
daudziem simtiem latviešu tepat Latvijā un arī tālumā,”
teica Latvijas Radio 2 galvenā redaktore Baiba Palkavniece.
“Radio ēterā dalīsimies ar stāstiem un dziesmām, lai visi
kopā varam aizvadīt neaizmirstamu saulgriežu dienu, smeļoties iedvesmu un enerģiju visam atlikušajam gadam!”
21.jūnijā “Gadsimta garākās līgodziesmas 2021” norise
sāksies saullēktā plkst.4.29, kad rīta agrumā radio ēterā
izskanēs pirmās dziesmas, sagaidot garāko gada dienu.
Turpinājumā līgodziesma no austrumiem uz rietumiem vīsies

cauri visai Latvijai, un latviešu centriem Eiropā, Austrālijā
un citviet pasaulē, ik pusstundu vai stundu uzkavēdamās
katrā nākamajā vietā un 5-7 minūtes skanot tiešraidē Latvijas
Radio 2 ēterā. 7.45 savu līgodziesmu skandēs Jērcēnu
folkloras kopa “Mežābele”.
Saulrietā, plkst. 22.22 līgodziesma izskanēs pašā Rīgas
sirdī, kur to Doma laukumā aizvadīs jauniešu kora BALSIS
koncerts, kas ilgs no plkst. 22.00 līdz plkst. 22.22.
Dienas gaitai varēs sekot līdzi Latvijas Radio 2 ēterā,
mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī lsm.lv.
Daiga Konošonoka, Latvijas Radio Komunikācijas un
multimediju daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākumu un notikumu kalendārs

• 19. jūnijā no plkst. 9.00-13.00 Strenču tirgus laukumā notiks JĀŅU TIRDZIŅŠ. Tirgotājus aicinām pieteikties līdz
17. jūnijam!
• 19. jūnijā no plkst. 20.00 aicinām doties vasaras saulgriežu sajūtu pastaigā pa Jērcēnmuižas parku! Tversim saulgriežu
burvību caur senlatviešu rituāliem un dziesmām kopā ar etno mūzikas grupu OGAS un folkloras kopu MEŽĀBELE.
Smelsim dabas spēku, vīsim vainagus, pavadīsim sauli, kursim jāņuguni! Dosimies vasaras saulgriežu piedzīvojumā!
• 22. jūnijā plkst. 20.00 Strenču estrādē dziesmu spēle ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ – teatrāls, dzīvespriecīgs,
labdabīgi ironisks uzvedums, Režisors J.Kalniņš, mūziku aranžējis V.Zilveris, producente A.Ozoliņa. Ieeja 7 eiro,
izrādes dienā 10 eiro. Darbosies āra terases, būs Līgo ugunskurs, pēc izrādes skanēs Vakara mūzika uz Gaujas.
• 1. augustā plkst. 16.00 Strenčos, pludmalē pie Gaujas BAIBAS SIPENIECES stāvizrāde “Vienreiz jau var!”. Biļetes
iegādājamas Biļešu paradīzes kasēs vai www.bilesuparadize.lv
• 7. augustā plkst. 21.00 Strenčos, pludmalē pie Gaujas DAGAMBA. Biļetes iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv
un Strenču pašvaldības kasē no 10. jūlija. Biļešu cena 15 eiro, koncerta dienā 20 eiro.
Informācija var mainīties, sekojiet precīzākai informācijai uz afišām!

Gaujas plostnieki
15. maijā Strenčos, dodoties vakara pastaigā gar
Gauju, varēja satikt populāru Latvijas mākslinieku
plejādi, apmeklēt pop-up tirdziņu “MULTIMĀKSLA”,
satikt Gaujas plostniekus, iejusties plostnieka lomā,
uzkāpjot uz plosta, iegādāties Strenču novada suvenīrus, nobaudīt garšīgus ēdienus, dzērienus un kārumus,
kā arī vērot muzikālās strūklakas un jauno koka
skulptūru gatavošanas procesu. Lielisks vakars!
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA INFORMĒ
No 12.05.2021. – 14.06.2021. mūžībā aizgājuši:
Jūsma Boicova Strenči 08.04.1952. – 12.06.2021.
Domna Jankauska Seda 25.12.1933. – 02.06.2021.
Nellija Jefimova Seda 19.02.1936. – 19.05.2021.
Jānis Kleins Strenči 04.03.1939. – 12.05.2021.
VarvaraKrutskikh Seda 22.09.1931. – 28.05.2021.
Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

15. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
SEDĀ, Skolas laukumā 2 (pie skolas, iekšpagalmā)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Lūdzam veikt pierakstu “LATVIJAS APTIEKĀ”
Miera ielā 4-7, tālr.: 29600212

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

