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STRENČU NOVADS 

 Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes upju pērles Gaujas krastos atrodas Strenču novads, 
kas apvieno Strenču un Sedas pilsētas un Jērcēnu, Plāņu pagastus. 

 Attālums no Strenčiem līdz Rīgai- 142 km, līdz Valmierai- 20 km, līdz Latvijas- Igaunijas 
robežai- 30 km.  

 Kopējā platība: 375,93 km2 

 Iedzīvotāju skaits uz šī gada 1.janvāri- 3 444 

 Strenču novada Tūrisma informācijas centrs visbiežāk uzņem viesus no Vācijas un 
Igaunijas. Iecienīts tūrisma objekts- Jērcēnmuižas komplekss. 



IR VĒRTS APMEKLĒT 

Gaujas plostnieku svētki- katru gadu maija trešajā sestdienā Strenčos 

Leģendu nakts- katru gadu oktobra pēdējā sestdienā Jērcēnmuižā 

Strenču novada svētki- katru gadu augusta pirmajā sestdienā 

Sedas pilsētas svētki- katru gadu augusta trešajā sestdienā 

Saulgriežu svētki- saulgriežu laikā Jērcēnmuižā 

 

Gaujas plostnieku svētki 

Leģendu nakts 

Saulgriežu svētki 



RAŽOTS STRENČU NOVADĀ 

z/s «Veckūkuri»- zīmols «Mans Piens» 
 
 
 
 
 
  

z/s «Puntiņi» 

Smukcepures 

p/s «Laurīši» 

Platino 



SEDA 

 Kompaktas apbūves mazpilsēta ar spēcīgu 
pagājušā gadsimta elpu- starveida ielu 
plānojums, regulāri kvartāli, perimetrālu 
apbūvi.  

 Sedas kultūras nams uzcelts 1954.gadā, 
2012.gadā tas daļēji rekonstruēts.  

 Kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija 
iepazīstina ar Sedas apkārtnes attīstības 
vēsturi. 

 Dabas liegums «Sedas purvs» - gandrīz 
neapdzīvota teritorija. Kūdras izstrādes 
vajadzībām tiek izmantots šaursliežu 
dzelzceļš.  



STRENČI 

 Gaujas plostnieku galvaspilsēta, viena no 
Eiropas starptautiskajām plostnieku 
pilsētām. 

 Plostnieku svētku norises vieta, pārējā laikā 
vietējiem iedzīvotājiem iecienīta atpūtas 
vieta un viens no apskates objektiem 
Strenčos- Gaujmala ar tajā esošo koka 
skulptūru parku. Skulptūras uzstādītas par 
godu plostniekiem, lai nezustu atmiņas par 
šajās vietās tik izplatīto, bet grūto 
plostnieka amatu.  

 Gaujas dabas takā apskatāmas nozīmīgas 
dabas vērtības, kas mijas ar 
kultūrvēsturiskām vietām. 



STRENČI 

 Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas 
ūdenstornis- dūmenis paceļas pāri slimnīcas 
teritorijai. Tas ir 35 m augsts un ir iekļauts 
Latvijas Industriālā mantojuma aizsargājamo 
kultūrvēsturisko objektu sarakstā. 

 Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīcas 
komplekss atklāts 1907.gadā, sastāv no 
vairākām paviljona tipa ēkām slimniekiem un 
saimniecības kompleksa. Slimnīcas teritorijā 
atrodas muzejs, kurš atvērts 2011.gadā.  

 Tilts pār Gauju pie Strenčiem- otrs vecākais 
daudzlaidumu dzelzbetona tilts Latvijā, 
pabeigts 1909.gadā. Tilta garums- 95,5 m, 
brauktuves daļu klāj trīs veidu segumi- 
betons, bruģis un koks. Tilta platums- 4,5 m. 

  



JĒRCĒNMUIŽA 

 Muižas kompleksu veido «freileņu» māja, 
muižas klēts un muižas stallis. 

 «Freileņu» mājas iekštelpu interjerā vairāki 
elementi liecina par baltvācu muižnieku 
grezno dzīvi. 

 Mednieku namā (bijušajā muižas klētī) 
iespējams apskatīt medību putnu un dzīvnieku 
izbāžņus un dažādas izstādes. 

 Kaņepju dižozols- otrs lielākais ozols Latvijā un 
Baltijā. Ekskursijas laikā Jērcēnmuižā tiek 
piedāvāta Dižozola zīļu dzēriena (dzēriens par 
godu varenajam kokam) degustācija. 



JAUNKLIDŽA SAIETA NAMS- BIBLIOTĒKA 

 Viena no 59 Latvijas mazajām «gaismas pilīm» 

 Vienstāva saieta nams atgādina senlatviešu riju, kurā latviskās būvtradīcijas un 
proporcijas pārnestas no vēsturiskās Vidzemes rijas ar tām raksturīgo arhetipu. 

 Par prototipu izmantots 1785.gadā celtais saieta nams Plāņu pagasta 
«Jaunmežuļos», kurš kā kultūrvēsturiska vērtība kopš 1940.gada atrodas Latvijas 
Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. 



 

 

 

 

Uz tikšanos Strenču novadā! 


