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Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums

5. jūnijs – Valmieras novada
pašvaldības vēlēšanas
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Iecirkņa Nr.

Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies
pašvaldību vēlēšanas, kas notiek reizi četros gados jūnija
pirmajā sestdienā. Tās būs īpašas Valmieras pilsētas,
Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas,
Rūjienas, Strenču novadu pašvaldību iedzīvotājiem, jo
atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai, būs jāizdara sava izvēle un jāievēl 19 Valmieras novada pašvaldības domes deputāti. Līdz šim 8 pašvaldību domēs
bija ievēlēti 94 deputāti.
Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām ir iesniegti
9 saraksti ar 154 deputātu kandidātiem.
Uz vēlēšanām līdzi jāņem pilsoņa pase vai personas
apliecība (eID) ar spēkā esošu termiņu.
Ierodoties uz vēlēšanām jāievēro epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai:
1. Jāievēro distance – vismaz 2 metri;
2. Jādezinficē rokas;
3. Jāierodas ar sejas aizsargmasku;
4. Ieteicams līdzi ņemt zilas tintes lodīšu pildspalvu.

Vēlēšanu iecirknis

Adrese

886

SEDAS KULTŪRAS NAMS

Parka iela 21, Seda, Strenču nov.

889

STRENČU KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču nov.

895

ĒVELES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

“Ēveles klubs”, Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov.

897

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS

“Jērcēnmuiža”, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.

902

PLĀŅU TAUTAS NAMS

“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.

905

TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS

Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.

910

VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS

Rīgas iela 10, Valmiera

911

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Semināra iela 2A, Valmiera

912

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zvaigžņu iela 4, Valmiera

913

VALMIERAS SKOLU DIENESTA VIESNĪCA

Ausekļa iela 25B, Valmiera

914

VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 3, Valmiera

915

VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 11, Valmiera

916

VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA

Meža iela 12A, Valmiera

917

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.

918

RŪJIENAS KULTŪRAS NAMS

Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.

919

BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE

“Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

920

BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE

“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.

921

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.

922

DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

“Straumes”, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

923

IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE

“Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov.

924

JERU PAGASTA PĀRVALDE

“Jeru Skola”, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov.

925

BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA

“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

926

KOCĒNU KULTŪRAS NAMS

Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

927

KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS

Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

928

ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE

“Zirgu pasta stacija”, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.

929

LODES PAGASTA PĀRVALDE

“Lieplejas”, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov.

930

MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov.

931

NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

“Putniņi”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

932

RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

“Jaunķīši”, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

933

RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.

934

SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE

“Sēļu Muiža”, Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.

935

SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

936

VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS

Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

937

VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.

938

VECATES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.

939

VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastmāja”, Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.

940

ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS

Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

*Aktualizēts 19.04.2021.

Kandidātu saraksti 2.lpp

Maijs 2021
Šodien manī kāds
Kastanis zied.
Baltajās svecēs rīts
Aizdedzis liesmas.
Izaudis cauri
Dvēselei stīgas –
Nu skanu akordos
Daudzbalsīgos!
Tu arī, tu arī
Tā skanēt vari,
Ja vien tev ziedu
Pilni zari.

Iededzām
“Gaišos logus”!

Jau vairāk nekā gadu kultūras iestāžu logi vakaros
galvenokārt ir tumši, jo epidemioloģiskā situācija valstī
liedz tām strādāt ar savu apmeklētāju klātienē. Tomēr,
apzinoties savu misiju, iestādes ne mirkli nav aizmirsušas par savu skatītāju, apmeklētāju, veidojot un
dažādojot savu piedāvājumu gan vidē, gan attālināti,
gan digitāli. Joprojām tiek domāts par Latvijai svarīgu
tradīciju, notikumu un svētku noturību ar ticību par
drīzu atkal satikšanos.
Alūksnes novada kultūras darbinieki aicināja Latvijas
kultūras iestādes 4. maijā vienoties kopējā akcijā “Gaišie
logi”, vakarā iededzot gaismu kultūras iestāžu logos.
Domā baltas domas, dari baltus darbus, saki baltus
vārdus Latvijai un līdzcilvēkiem!
Vienoti ar kultūras iestādēm visā Latvijā, pievienojāmies tautas, kultūras un saieta namu baltajai akcijai
“Gaišie logi”. Paldies Alūksnes novadam par ideju!
Vairosim gaismu!
Strenču novada Kultūras centrs

Jaunieši gatavojas
SAULES KAUSA
izaicinājumam

Strenču pamatskolas jaunieši ar skolotāja Jura Alpa
profesionālo padomu blakus esot, gatavojas “Saules
kausam 2021”.
2021. gada 22. maijā Rīgā (āra apstākļos) notiks
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU
CFI) konkurss “Saules Kauss 2021”. Konkursa mērķis
ir veicināt un attīstīt skolēnu zināšanas par energoefektīviem risinājumiem un to nozīmi mūsdienu pasaulē.
Interaktīvu apmācību un prakses procesā skolēni demonstrē savas prasmes energoefektīvu energoresursu
izmantošanā, izstrādājot modeļus, kuri darbojas izmantojot alternatīvās enerģijas resursu – Saules enerģiju.
Strenču pamatskola dalībai konkursā pieteikusi 6
komandas (komandā 2-3 jaunieši). Pašreiz norit aktīvs
darbs pie izgatavoto modeļu pabeigšanas.
Ja epidemioloģisko apstākļu dēļ sacensības alternatīvās enerģijas modeļiem nevarēs notikt, modeļi tiks
nogādāti Rīgā un sacensības veiks žūrijas eksperti.
Skola plāno izgatavoto modeļu paraugdemonstrējumus maija izskaņā “Strenču pamatskolas koka auto
modeļu izaicinājuma kausa” laikā. Plānots, ka šajās
sacensībās piedalīsies skolu komandas no dažādiem
Latvijas novadiem. Pasākums notiks āra apstākļos.
Nelabvēlīgas epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākums
tiks pārcelts uz rudeni.
Skolas direktore Dace Gaigala
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Strenču pamatskola
aicina topošos pirmklasniekus!
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ZIEMEĻGAUJA
izsludina mazo
projektu – pasākumu
konkursu

Lūdzam pieteikties vecākus
individuālam skolas apmeklējumam!
Kontakti saziņai: 64715635 (direktore), 64715636 (lietvedība)

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt vairāk
par skolas gaitu uzsākšanu,
kā arī noformēt nepieciešamos uzņemšanas dokumentus!
Pēc dokumentu iesniegšanas jūnijā
topošās 1.klases skolotāja satiksies individuāli ar katru ģimeni,
lai pārrunātu visu mācību procesu un sagatavošanos tam.

STRENČU NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 2021. gada 21. aprīlī
izskatīti 39 jautājumi, svarīgākie no tiem:
1. PIEŅEMT zināšanai SARC “Seda” 2020.gada darbības
rezultātu pārskatu.
2. VEIKT grozījumus Strenču novada domes Amatu vienību
sarakstā Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļā ar 01.05.2021., izveidot amata vienību
speciālists ar amata likmi 1 un atalgojumu 1060 EUR
mēnesī); izslēgt amata vienību traktora vadītājs ar amata
likmi 1 un atalgojumu 684 EUR mēnesī.
3. ATSAVINĀT pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Pulkveža Zemitāna ielā 31A, Strenči, sastāvošu no viena
zemes gabala 1.0236 ha platībā, kura pašreizējais zemes
lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo māju apbūves
zeme, kods 0600. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu
EUR 11 300.00. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas
veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. ATSAVINĀT pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Avoti”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā, sastāvošu no
vienas zemes vienības 2.56 ha platībā, kura pašreizējais
zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 7 400.00. Noteikt
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
5. ATSAVINĀT pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Stacijas ielā 5,Strenči, sastāvošu no viena zemes gabala
3561 m2 platībā, kura pašreizējais zemes lietošanas mērķis
ir neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700.
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 4 500.00.
Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

6. ATSAVINĀT pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas iela 29A, Strenči, sastāvošu no viena zemes gabala
2092 m2 platībā, kura pašreizējais zemes lietošanas mērķis
ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu
EUR 4 600.00. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas
veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
7. PIEŠĶIRT finansējumu 20 371,18 EUR (t.sk. 21 % PVN)
Strenču pamatskolas sporta zāles un ēdināšanas bloka ventilācijas sistēmas pārbūvei. Finansējumu piešķirt no 2021.
gada budžeta nesadalītiem līdzekļiem.
8. IZSNIEGT bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” smiltsgrants un smilts atradnei “Seda II” 527. kvartāla iecirknis,
kas atrodas Strenču novada, Plāņu pagastā līdz 2031.gada
30.aprīlim. Saskaņot un piekrist derīgo izrakteņu ieguves
vietas rekultivācijas veidam – izveidot ūdenstilpi un sagatavot apmežošanai. Nosūtīt Akciju sabiedrībai “Latvijas
valsts meži” rēķinu nodevas nomaksai par bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju 71,15 EUR apmērā.
9. PIEŠĶIRT domes priekšsēdētājam Jānim PĒTERSONAM atvaļinājumu no 05.05.2021. līdz 18.05.2021. Domes
priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja
amata pienākumus pildīs domes priekšsēdētāja vietnieks
Reinis MUIŽNIEKS.
10. PIEŠĶIRT papildus finansējumu 30 000 EUR (t.sk.
21 % PVN) apmērā laukuma labiekārtošanas (skvērs Rīgas
iela 11, Strenčos) darbiem. Finansējumu piešķirt no Strenču
novada domes 2021.gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Starpposms mājturības dizaina olimpiādē
Š.g. 30 aprīlī tiešsaistē Zoom platformā norisinājās
valsts atklātā mājturības dizaina olimpiāde, kurā Strenču
pamatskolas jaunieši piedalījās pirmo gadu.
Olimpiādi organizēja Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību, Valsts
izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi
metodisko centru, SIA Profline, SIA Stokker.
22. atklātā tehnoloģiju dizaina olimpiāde “Latviešu tautas
pasaka – Eža kažociņš” ar platformas ZOOM starpniecību,
norisinājās citādā formātā – attālināti. Dalībnieki olimpiādes
uzdevumu pildīja katrs savā, iepriekš izvēlētā un iekārtotā
darba vietā. Olimpiādei sākoties visus dalībniekus uzrunāja
koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājs Arvīds
Verza, atgādinot galvenos uzdevumus un mērķus. Pirms
darbu sākšanas katras klašu grupas pārstāvji tika iepazīstināti ar iepriekš nezināmo detaļu, kuru darba procesā
bija nepieciešams iekļaut darba izpildē. Viss olimpiādes
darba process tika uzraudzīts no komisijas locekļu puses.
Olimpiādes darba izpilde tiešsaistē (uz katru dalībnieka darba
rokām bija vērsta kamera) norisinājās gandrīz 6 stundas.
Olimpiādes noslēgumā jaunieši prezentēja savus darbu
parādot to funkcionalitāti un izmantotos materiālus. Tika

apkopoti rezultāti un tie, kuru vērtējums pārsniedza 50 %
atzīmi, ir aicināti savus darbus nogādāt RMMT detalizētākai novērtēšanai līdz 7. maijam.
Olimpiādes dalībnieki 6.-7.klašu grupā veidoja savu
tematisko kompozīciju plaknē. Savu pirmo dalību šajā grupā
pieteica Jana Vendija Avotiņa (7.kl., materiāls – tekstils),
Adelīna Ampermane (7.kl., materiāls – stikls), Elīna Ose
(7.kl., dabas materiāli), Evelīna Baņņikova (7.kl., dabas
materiāli), Adrians Nikels (7.kl., materiāls – koks), Daniels
Taube (7.kl., materiāls – koks).
Olimpiādes dalībnieki 8.-9.klašu grupā veidoja trīs
dimensiju funkcionālā dizaina objektu (priekšmets, izstrādājums ar pielietojumu). Šajā grupā savu galda lampu
žūrijas vērtējumam piedāvāja Mārcis Millers (8.kl.) un
Dāvids Ķilpis (9.kl.).
Starp labākajiem dalībnieku darbiem valstī tālākam vērtējumam iekļuva Evelīnas Baņņikovas un Adriana Nikela
darbi. Visi dalībnieki saņem žūrijas komisijas pateicības
rakstus par drosmi, uzdrīkstēšanos un labu darbu. Skolēnus
olimpiādei sagatavoja skolotājs Juris Alps. Lepojamies ar
visu mūsu jauniešu un skolotāja darbu!
Skolas direktore Dace Gaigala

Lauku partnerība “Ziemeļgauja” izsludina
pieteikšanos tradicionālajam mazo projektu –
pasākumu konkursam. Pieteikumu iesniegšanas
termiņš – 2021. gada 4. jūnijs.
Konkursa nolikums atrodams
www.strencunovads.lv

Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija
2021 ir klāt!

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas
veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras
centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums.
Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un,
kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas
robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa
un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie.
Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.
Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās
ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus.
2018. gadā programmā bija ap 20 000 lasītāji no 630
Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu
diasporas centriem citās pasaules valstīs. Programmas
mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām,
vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām,
sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
Lasi un vērtē!
Strenču novada bibliotēkas

Nacionālā
“Skaļās lasīšanas”
sacensība turpinās

Daudzas aktivitātes tiek atceltas vai pārceltas, bet
“Skaļās lasīšanas” sacensības notiek.
Piedaloties “Skaļās lasīšanas” sacensībās, skolēniem
tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu
un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts
līmenī. Valsts fināls šogad plānots 25. septembrī
Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas
čempions. Šogad iespēja dalībai konkursā dota 5. klasei.
Strenču pamatskolas skolēni, sadarbībā ar Strenču
pilsētas bibliotēku, šajā konkursā piedalās jau trešo
gadu. Šogad “Skaļās lasīšanas” sacensības atlase
reģionālajam finālam notika 28. aprīlī Strenču pilsētas
bibliotēkā. Piedalījās 8 labākie lasītāji no mūsu skolas
5. klases: Evita Smirnova, Jasmīne Jirgensone, Luīze
Amanta Āboltiņa, Alise Delviņa, Annija Kondratjeva,
Alise Jeremejeva, Gabriela Līga Puksta, Karlīna
Nīmane.
Sagatavoties meitenēm palīdzēja latviešu valodas
un literatūras skolotāja Lāsma Vāvere.
Lasīšanai skolēni bija izvēlējušies saistošus fragmentus no dažādām interesantām grāmatām. Dalībnieki
bija gatavojušies ļoti nopietni, un bija apņēmības pilni
parādīt savu labāko sniegumu.
Konkurence bija ļoti spēcīga un gala rezultātu
pieņemt bija grūti. Skaļās lasīšanas sacensībās reģionālajā finālā mūsu skolu pārstāvēs Alise Delviņa, Evita
Smirnova un Luīze Amanta Āboltiņa. Tagad meitenēm
jānofilmē 3 minūšu video un jāiesūta žūrijas vērtējumam
reģiona koordinatorei Unai. Lai veicas, turam īkšķus!
Paldies skolēniem par iesaistīšanos Skaļās lasīšanas
sacensībā, skolai un skolotājai paldies par ieinteresētību
un atbalstu!
Sarmīte Kosmane,
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja
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No 26. aprīļa – ugunsnedrošais laikposms.
Valsts meža dienests nosaka, ka 26. aprīlī sākas
meža ugunsnedrošais laikposms. Visiem iedzīvotājiem, meža īpašniekiem, mežizstrādātājiem šajā laikā
jāievēro papildu ierobežojumi, uzturoties vai veicot
saimniecisko darbību mežos un purvos.

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS

Aicina pieteikties darbam vasarā

No 13.maija Strenču novada pašvaldība aicina skolēnus
pieteikties darbam vasarā – 2021. gada jūlijā. Vasaras nodarbinātības programmā aicināti pieteikties jaunieši vecumā
no 15 līdz 19 gadiem. Skolēnu nodarbinātības programmas
mērķis ir radīt iespēju apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, lietderīgi pavadot
vasaras brīvlaiku.
Nodarbinātības programmai aicināti pieteikties:
• 15 – 19 gadus veci Strenču vai citu novadu / pilsētu
izglītības iestāžu skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta
Strenču novada administratīvajā teritorijā;
• 15 – 19 gadus veci skolēni, kuri mācās Strenču
pamatskolā.
Lai pieteiktos darbam, interesentiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kura jāiesniedz no 13. līdz 25. maijam,
lietvedībā, Valkas iela 16, Strenči.
Pieteikuma anketu-iesniegumu 2021 meklējiet novada
mājaslapā www.strencunovads.lv
Vasaras nodarbinātība tiks organizēta jūlija mēnesī.

Skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem varēs strādāt līdz
3.5 stundām dienā (līdz 17.5 h nedēļā), savukārt pilngadīgajiem jauniešiem būs iespēja strādāt līdz 4 h dienā (ne
vairāk kā 20 h nedēļā).
Jāņem vērā!
Ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā norādīts, ka
skolēnu veselības stāvoklis atļauj strādāt algotu darbu,
būs jāiesniedz brīdī, kad tiks noslēgts darba līgums.
Būtiski, lai skolēnam ir bankā atvērts norēķinu konts,
kurā varētu pārskaitīt darba algu (nederēs bērna likumiskā
pārstāvja norēķina konts, kā arī netiks veikta algas izmaksa
skaidrā naudā), un ar skolēnu tiks slēgts darba līgums. Pēc
līguma noslēgšanas, konkrētajā darba vietā, jaunietis tiks
instruēts par darba drošību un pienākumiem. Mainoties
epidemioloģiskajai situācijai saistībā ar Covid-19 izplatību,
ir iespējamas izmaiņas skolēnu vasaras nodarbinātības programmas organizācijā. Pašvaldība aicina būt saprotošiem un
sekot līdzi aktuālajai informācijai www.strencunovads.lv

Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu
projekts MĀKSLA IZAUGT tiek pagarināts
Mūžībā devusies
DZINTRA LEZDIŅA

Mūžībai Labi ir tad,
ja, aizejot mūžības ceļā,
Pēdas vēl zied.
Labi ir tad, ja, dzīvības saulei norietot,
Siltums vēl paliek.
Labi ir tad,
Ja dzīvība paliek un dzīvo
Aiz tevis vēl. /K. Apšukrūma/

2021. gada 2. maijā mūžības ceļos devusies
DZINTRA REGĪNA LEZDIŅA. Atvadīšanās no krietnā
cilvēka Dzintras, kas nodzīvojusi godīgu un bagātu
mūžu, notika Mātes dienā, 9. maijā Kocēnu kapu
kapličā, bet guldīšana zemes klēpī notiks 14. jūnijā
Strenču pilsētas kapos pēc Atmiņu brīža represēto
piemiņas vietā pie Jērcēnmuižas. Sakopojuši atmiņu
stāstus, tiksimies Dzintras dzimšanas dienā, 11. septembrī,
Jērcēnmuižas parkā, aicina Dzintras meita Antra.
Dzintras Lezdiņas veikums ir nenovērtējāms, viņas
ieguldījums vadot un organizējot Strenču represēto
biedrības darbu, ir dziļas cieņas un pateicības vērts.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un paturēsim Dzintru
gaišā piemiņā!

LĪDZJŪTĪBA

spoža gaisma atspīd
mirkļos, kurus krājam…
dvēsele mirdz bezgalīgi,
ceļš aizvijas tur pamalē…
plūst Miers…
dziļā Mīlestībā… /Lauris Valters/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, sērojošiem draugiem un Sedas iedzīvotājiem ilggadīgo Sedas kultūras
nama direktori ALLU VASIĻJEVNU JAKOVČICU
mūžībā aizvadot.
Strenču novada Kultūras centrs,
Sedas pilsētas kultūras nams

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA INFORMĒ
No 19.04.2021. – 12.05.2021. mūžībā aizgājuši:
Oļegs Bogdanovs Seda 22.05.1969. – 30.04.2021.
Genādijs Fadejevs Seda 29.09. 1939. – 28.04.2021.
Alla Jakovčica Seda 13.05.1942. – 30.04.2021.
Guntars Rasa Strenči 02.08.1964. – 27.04.2021.
Modris Stankevičs Seda 26.07.1965. – 19.04.2021.
Modris Vītiņš Strenči 05.12.1957. – 30.04.2021.
Nikolajs Volkovs Strenči 09.11.1952. – 09.05.2021.
Jānis Kleins Strenči 04.03.1939. – 12.05.2021.
Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Kā jau iepriekš tika ziņots, sākot ar 2020. gada septembri,
biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar PROJEKTU
“PuMPuRS”, Strenču novada pašvaldību un Strenču pamatskolu uzsāka realizēt projektu “MĀKSLA IZAUGT”,
kura ietvaros divdesmit četriem Strenču pamatskolas (gan
Strenčos, gan Sedā) 5.-9. klašu skolēniem (5.-6. klašu grupa,
7.-9. klašu grupa) tiek piedāvāta iespēja apmeklēt 4 iekšējās
izaugsmes grupas nodarbības (katrai grupai) un 2 individuālas
nodarbības katram jaunietim. Izaugsmes nodarbību mērķis
vērsts uz pusaudžu sociālo prasmju attīstību, pozitīva pašvērtējuma, iekšējās izaugsmes veicināšanu un emocionālās
inteliģences prasmju paaugstināšanu, gan pašiem veidojot
radošus darbus, gan analizējot un reflektējot par citu radīto,
tai skaitā – darbs muzejos vai mākslas izstādēs ar jau gataviem mākslas darbiem, veidojot savu izpratni par mākslas
interpretāciju. Izaugsmes grupu vadītāja – sertificēta mākslas
terapeite Ilze Plūme.
Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus,
kopš 2020.gada decembra šī projekta darbs tika uz laiku
apturēts. Sākot ar 2021. gada martu, ievērojot valstī noteiktās
pulcēšanās vadlīnijas, projekta darbība ir atsākusies. Spītējot
šī pavasara vēsajiem un skarbajiem laikapstākļiem, pamatā
darbs notiek brīvā dabā. Galvenais fokuss tiek vērsts uz
radošo procesu, komandas darbiem un diskusijām pēc darba
veikšanas, jo jaunieši ir noilgojušies pēc klātienes komunikācijas vienam ar otru, un labprāt dalās ar savām izjūtām un
emocijām par attālināto mācību ietekmi uz viņu labizjūtu.
Šobrīd īpaši labi redzama šādu jaunatnes iniciatīvu projektu
pozitīvā loma jauniešu socializēšanās prasmju, emociju
izpratnes un radošuma veicināšanā.

7.-9. klašu grupa savu darbu uzsāks ar 2021.gada septembri. Plānots, ka projekts “MĀKSLA IZAUGT” tiks
realizēts līdz 2021.gada 31. decembrim.
Jaunatnes iniciatīvas projektu “MĀKSLA IZAUGT”
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/
16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).

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

Strenču novadā īsteno projektus
ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai Sedā un Plāņos
Lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību un tehnisko nodrošinājumu, Strenču novadā tiek
īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti, kas paredz infrastruktūras un tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanu Nātras Ingas ģimenes ārsta prakses
vietā Sporta ielā 4-30, Sedā un Ineses Veršelo ģimenes ārsta
prakses vietā Skolas ielā 2, Plāņos, Plāņu pagastā.
Nātras Ingas ģimenes ārsta prakses vietā Sporta ielā 4-30,
Sedā projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē”
Nr. 9.3.2.0/20/A/047 ietvaros plānots iegādāties jaunu medicīnisko tehnoloģiju un iekārtas. Projekta kopējās izmaksas
plānotas 4080,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums
ir 3468,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 367,20 euro,
pašvaldības budžeta finansējums ir 244,80 euro.
Ineses Veršelo ģimenes ārsta prakses vietā Skolas ielā 2,
Plāņos, Plāņu pagastā projekta “Primārās veselības aprūpes
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes

ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/048 plānots iegādāties jaunu
medicīnisko tehnoloģiju un iekārtas, skapi pacientu kartiņām
un portatīvo datoru. Projekta kopējās izmaksas plānotas
8160,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 6936,00
euro, valsts budžeta finansējums ir 734,40 euro, pašvaldības
budžeta finansējums ir 489,60 euro.
Projekti tiek realizēti darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes Plānošanas un
attīstības nodaļas projektu vadītāja, tel.64715667
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