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25.marts – latviešu tautas sēru diena

Par tevi, māte Latvija, mēs gājām moku ceļus,
No tēvu zemes pavarda sirds sāpēs spēku smeļotAr tevi kopā dalījām mēs smago verga jūgu,
Lai atdzimšanas rītausmā tu balta, skaidra būtu.
Es sveicu tevi, Latvija, ar atdzimšanas prieku,
Ar tautas gara atmodu, ko pagalvī sev lieku.
Es sveicu tevi, Latvija, ar varavīksnes tiltu
Kur gāju putni atgriežas ar ticību un spītu. /Anna Rode/

Tā ir diena, kad pieminam 1949. gada deportācijas upurus,
kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti
daudzi tūkstoši latviešu. Daudzi no viņiem, tostarp sievietes,
sirmgalvji un bērni dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos. Uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.
25. marta dienā aizvien karogus rotā sēru lentes, bet
izsūtīto radinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie, kuriem bija lemts
atgriezties, kā arī pārējie iedzīvotāji piemin baigos notikumus un tajos cietušos tautiešus un viņu sūros likteņus.

Marts 2021

Starojām, lai
tumsu padarītu
krāsaināku

Ikviens, kam svešumā zudis kāds radinieks vai draugs,
vai kuru aizskar tautiešu skarbais liktenis, 25. martā ir
aicināts pieminēt Latvijas vēsturē tik traģiskos notikumu,
nolikt ziedus un iedegt sveces piemiņas vietās.

Pārcelti NĪN samaksas termiņi

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli sakarā
ar Covid-19 izplatību un Ministru kabineta izdoto 2020.
gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.punktu, valstī ir noteikta virkne būtisku
ierobežojumu kultūras, izklaides, ēdināšanas, tūrisma,
sporta, skaistumkopšanas, tirdzniecības un citās jomās, kas
ietekmējuši lielāko daļu mājsaimniecību un dažādu nozaru
uzņēmumus.
Lai atbalstītu Strenču novada iedzīvotājus un uzņēmējus
un palīdzētu viņiem pārvarēt COVID-19 krīzes radītās
sekas, dome 17. februārī nolēma PĀRCELT nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus uz 15.11.2021.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana

No 1.marta Latvijas iedzīvotāji var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) gada ienākumu deklarācijas par 2020.gadu.
Vēlamies informēt par klientu iespējām iesniegt deklarācijas.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ, VID klientus klātienē ne-apkalpo.
Strenču klientu apkalpošanas centrs pieņem gada ienākumu deklarācijas – tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Strenču klientu apkalpošanas centra kontaktinfor-mācija: Tālr: 66954852; 26576932; e-pasts: strenci@pakalpojumucentri.lv
Informāciju sagatavoja: Klientu apkalpošanas centra speciāliste Simona Kalniņa

Ja tu mirdzi, tad ko gan tev var padarīt tumsa?
Ieslēdz savu gaismu un nekad to neizslēdz!
Februāra sestdienā, kad bija paredzēts Strenču novada pašdarbības kolektīvu vakars kopā ar komponistu
Imantu Kalniņu un solistiem Martu Kristiānu Kalniņu
un Kristīni Kārkli-Kalniņu, krāsainās gaismās un
lāzera staros iemirdzējās kultūras centra logi. Kā
atgādinājums, ka mēs vēl esam, ka ilgojamies pēc
saviem pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, viņu soļu
dipoņas un balsu čalas kultūras centrā, ka ceram uz
drīzu atgriešanos un tikšanos kopīgos, skaistos pasākumos! Tiksimies drīz!
Strenču novada Kultūras centrs

Mainīti tālruņa
numuri

• Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas telefona
nrumurs: +371 25716062
• Santa Neļķe, sociālā darba organizatore –
telefona numurs: +371 256906

Uzsākta Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde
Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2021.
gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§)
ir uzsākta jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums,
kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Valmieras
novadu veidos sekojošas teritoriālās vienības: Bērzaines
pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts
un Zilākalna pagasts (Kocēnu novada pašvaldība); Brenguļu
pagasts, Kauguru pagasts un Trikātas pagasts (Beverīnas
novada pašvaldība); Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts,
Matīšu pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts un
Vecates pagasts (Burtnieku novada pašvaldība); Rūjienas
pilsēta, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas
pagasts (Rūjienas novada pašvaldība); Valmieras valstspilsēta (Valmieras pilsētas pašvaldība); Naukšēnu pagasts
un Ķoņu pagasts (Naukšēnu novada pašvaldība); Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts,
Sēļu pagasts un Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novada
pašvaldība); Strenču pilsēta, Sedas pilsēta, Plāņu pagasts
un Jērcēnu pagasts (Strenču novada pašvaldība).
Jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra
datiem, – Valmieras pilsētas pašvaldība.
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks
noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija),
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija,
kā arī telpiskās attīstības perspektīva.

Valmieras novada attīstības programmā tiks noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Valmieras
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādē, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās,
sabiedriskajās apspriešanās.
Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks
publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs www.valmiera.lv,
www.koceni.lv, www.beverinasnovads.lv, www.burtnieku
novads.lv, www.mazsalaca.lv, www.strencunovads.lv
www.naukseni.lv, www.rujiena.lv, Lūdzam sekot līdzi
informācijai.
Priekšlikumus iespējams iesniegt:
• nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša
ielā 2, Valmierā, LV-4201;
• nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot
pasts@valmiera.lv;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
https://geolatvija.lv
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrādes vadītājs Valmieras pilsētas
pašvaldības Izpilddirektora vietnieks / Attīstības pārvaldes
vadītājs Sandis Svarinskis.
Ar lēmumu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumiem var iepazīties Valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geo
latvija.lv.
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STRENČU NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 2020.gada 17. februārī
izskatīti 28 jautājumi, svarīgākie no tiem:
1. PIEŠĶIRT ēdiena pakas Strenču pamatskolas 1.-4.klašu
izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā, kad
mācības notiek attālināti, par periodu no 25.01.2021. līdz
mācību uzsākšanai klātienē.
IZSNIEGT pārtikas kartes 5.-9.klašu izglītojamiem, kuriem
ēdināšanas maksa netiek nodrošināta no citiem finanšu
avotiem, attālinātā mācību procesa norises laikā:
• 7.-9.klasēm par periodu no 04.01.2021. līdz 28.02.2021.
30 EUR apmērā;
• 5.-6.klasēm par periodu no 11.01.2021. līdz 28.02.2021.
25 EUR apmērā.
2. PĀRCELT nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņus uz 15.11.2021.
3. PRECIZĒT redakcionāli Strenču novada domes 2020.
gada 23.septembra saistošos noteikumus Nr.5/2020 “Saistošie
noteikumi par Strenču novada sabiedrisko kārtību”.
4. IZDARĪT grozījumus noteikumos “Par Strenču novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”.
5. NODROŠINĀT projekta “Primārās veselības aprūpes
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta
ģimenes ārsta praksē” iesnieguma apstiprināšanas gadījumā
tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu:
kopējās projekta izmaksas 8 160 EUR, tai skaitā, attiecināmās
izmaksas 8 160 EUR, no tām:
- ERAF finansējums (atbalsta intensitāte 85 %) 6 936 EUR;
- Valsts budžeta finansējums (atbalsta intensitāte 9 %)
734,40 EUR;
- pašvaldības līdzfinansējums (atbalsta intensitāte 6 %)
489,60 EUR.
6. NODROŠINĀT projekta “Primārās veselības aprūpes
tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes
ārsta praksē” iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu:
kopējās projekta izmaksas 4 080 EUR, tai skaitā, attiecināmās
izmaksas 4 080 EUR, no tām:
- ERAF finansējums (atbalsta intensitāte 85 %) 3 468 EUR;

Aicinām piedalīties
Digitālajā Nedēļā
2021!
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2021. gadā
no 22. līdz 26. martam organizē Eiropas Digitālo
nedēļu Latvijā.
Kā katru gadu Digitālā nedēļa aptver visdažādākās
intereses. Šogad domāts par to, kā pasākumus padarīt
pieejamākus plašākai auditorijai.
Digitālā nedēļa 2021 tiks organizēta kā tiešsaistes
pasākumu kopums. Nedēļas laikā tiks organizēti gan
centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz
interneta tiešraidēs, gan arī TV24 pārraidēs.
Digitālās nedēļas 2021 tematiskās dienas
▪ Pirmdiena, 22. marts
Digitālo zināšanu rokasgrāmata. Kā mainīt
sabiedrības paradumus un izmantot esošās iespējas?
▪ Otrdiena, 23. marts
Digitālās iespējas ikdienai: E-pakalpojumu izmantošana tikai 2 minūšu attālumā – mācies un turpmāk
izmanto e-pakalpojumus neejot uz iestādēm klātienē
▪ Trešdiena, 24. marts
Digitālās prasmes uzņēmējiem
▪ Ceturtdiena, 25. marts
Digitālās identitātes un drošības diena.
Kibernakts 2021
▪ Piektdiena, 26. marts
Tava profesija tehnoloģiju nozarē
Digitālās Nedēļas pārraides TV24 būs vērojamas
22. martā plkst. 15.00
23.-26.martā plkst.10.00-11.00
Informācija par tiešsaistes pasākumiem:
https://eprasmes.lv/tiešraides
“Aicinu izmantot dotās iespējas, jo digitālās
prasmes jau labu laiku ir kļuvušas par mūsu
pamatprasmēm,” teic Strenču pilsētas bibliotēkas
vadītāja Sarmīte Kosmane.

- Valsts budžeta finansējums (atbalsta intensitāte 9 %)
367,20 EUR;
- pašvaldības līdzfinansējums (atbalsta intensitāte 6 %)
244,80 EUR.
7. IZNOMĀT īstermiņa SIA “Trikātas doktorāts”, reģ.
Nr.40003429637, nedzīvojamās telpas Pulkveža Zemitāna
ielā 5, Strenčos, ar kopējo platību 36,10 m2 uz laiku līdz
2021.gada 31.augustam.
8. NORAIDĪT biedrības “Jērcēnmuiža”, reģ. Nr.40008302303,
lūgumu nodot nomā Jērcēnmuižas kompleksa ēku “Garāža”/
Mednieku nams, jo pašvaldība izmanto ēku pašvaldības
funkciju izpildei. Izvirzīt priekšlikumu biedrībai “Jērcēnmuiža” iespējamo aktivitāšu vai pasākumu organizēšanai
izmantot telpas atbilstoši Strenču novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas nolikuma nosacījumiem (bez maksas).
9. NODROŠINĀT vēlēšanu komisiju darbību Strenču
novadā 4 (četros) iecirkņos:
Iecirkņa Iecirkņa nosaukums
numurs
886.
SEDAS KULTŪRAS
NAMS
889.
STRENČU
KULTŪRAS CENTRS
897.
JĒRCĒNU TAUTAS
NAMS
902.

PLĀŅU TAUTAS
NAMS

Iecirkņa adrese
Parka iela 21, Seda,
Strenču nov.
Baznīcas iela 2,
Strenči, Strenču nov.
“Jērcēnmuiža”,
Jērcēni, Jērcēnu pag.,
Strenču nov.
“Muiža”, Plāņi, Plāņu
pag., Strenču nov.

10. APSTIPRINĀT viena audzēkņa mācību izmaksas mēnesī
Strenču novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem ar 2021.gada 1.janvāri:
• Strenču pamatskolā
77.57 EUR;
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē
“Minkāns”
140.19 EUR.
11. IZNOMĀT SIA ”Latvijas Mobilais Telefons” “Ūdenstornis”, Jērcēni, Strenču novads, ēkas daļu – neapdzīvojamo
telpu ar kopējo platību 15 m2 jumta daļu un 5 m2 platībā

blakus ūdenstornim, publisko elektronisko sakaru tīkla
nodrošināšanai un antenu izvietošanai, uzturēšanai un
apsaimniekošanai.
12. LIKVIDĒT Strenču pilsētā adresi Valkas iela 11H,
Strenči, Strenču novads.
13. VEIKT nekustamajam īpašumam Ugunsdzēsēju ielā 9-6,
Strenčos, Strenču novadā tehnisko inventarizāciju, izveidot
dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz Strenču
novada domes vārda.
14. VEIKT nekustamajam īpašumam Ugunsdzēsēju ielā 9-8,
Strenčos, Strenču novadā tehnisko inventarizāciju, izveidot
dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz Strenču
novada domes vārda.
15. VEIKT nekustamajam īpašumam Stacijas ielā 2-3,
Strenčos, Strenču novadā tehnisko inventarizāciju, izveidot
dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz Strenču
novada domes vārda.
16. VEIKT nekustamajam īpašumam “Trešā māja” – 5,
Jērcēnos, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā tehnisko inventarizāciju, izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz Strenču novada domes vārda.
17. VEIKT nekustamajam īpašumam “Trešā māja” – 15,
Jērcēnos, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā tehnisko inventarizāciju, izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz Strenču novada domes vārda.
18. PRECIZĒT domes 2021.gada 20.janvāra sēdes
lēmumu, prot. Nr.1 26.§, “Par aizņēmumu ielu investīciju
projektam”.
19. APSTIPRINĀT Strenču novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Pamatojoties uz Ministru
kabineta 10.11.2020. noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales
kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 23.punktu, 23.1 punktu./Pašvaldības īpašumu
un saistību uzskaitījuma saraksti pieejami Strenču novada
mājaslapā www.strencunovads.lv, sadaļā Pašvaldība –
Budžets/
Dace Janīte, Kancelejas vadītāja

Par pārtikas paku un karšu
piešķiršanu skolēniem

Strenču novada domes sēdē 17. februārī tika pieņemts
lēmums piešķirt ēdiena pakas Strenču pamatskolas 1.-4.
klašu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā,
kamēr mācības notiek attālināti, par periodu no 25.01.2021.
līdz mācību uzsākšanai klātienē. Kā arī apstiprināja ēdiena
pakas izmaksas personai 1.60 EUR dienā, ko veido valsts
budžeta dotācija 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai 0.71 EUR
dienā personai un pašvaldības budžeta līdzfinansējums.
Savukārt 5.-9.klašu izglītojamiem, kuriem ēdināšanas
maksa netiek nodrošināta no citiem finanšu avotiem, attālinātā mācību procesa norises laikā tiks izsniegtas pārtikas
kartes:
• 7.-9.klasēm par periodu no 04.01.2021. līdz 28.02.2021.
30 EUR apmērā;
• 5.-6.klasēm par periodu no 11.01.2021. līdz 28.02.2021.
25 EUR apmērā.
Domes sēdē arī tika noteikts, ja attālinātais mācību
process 5.-9.klasēm turpinās arī pēc 2021.gada februāra
mēneša, domes izpilddirektors ar rīkojumu organizē pārtikas
karšu piešķiršanu 5.-9.klašu izglītojamo ēdināšanai.
Tika nolemts, ka ēdiena paku sagatavošanu un pārtikas
karšu saņemšanu no veikala “Top!” organizē Strenču novada
Sociālais dienests, savukārt, skola organizē ēdiena paku un
pārtikas karšu izsniegšanu izglītojamo ģimenēm.

Sociālā dienesta darbinieki sakomplektēja pārtikas pakas un nekavējoties tās tika nogādātas skolēnu ģimenēm.
Pārtikas paku saturs bija bagātīgs un daudzveidīgs, sākot
no pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un neaizmirstot
arī veselīgos produktus un kādu našķi, ko likt uz kārā zoba.
Paldies Sociālā dienesta darbiniekiem par operatīvu un
čaklu darbu pārtikas paku komplektēšanā!

Aptauja projektā
“Kopā, tālāk, plašāk!”

Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem Beverīnas, Strenču
un Burtnieku novados! Aicinām Jūs aizpildīt aptauju!
Sniegtie vērtējumi ļaus mums kopīgi veidot jauniešiem
atbilstošu un atbalstošu vidi mūsu pašvaldībās, lai turpmāk
būtu vēl labāk!
Aptaujas saite: https://ej.uz/jauniesi_bbs
Tas neaizņems vairāk par 10-15 minūtēm Jūsu laika!
Aptauja tiek īstenota projekta “Kopā, tālāk, plašāk!”
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” un
1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros.
Projekta nr. VP202/1.2-11
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Deputātu kandidātu sarakstu
iesniegšana pašvaldību vēlēšanām

Valmieras novada vēlēšanu komisijas depozīta konts
drošības naudas iemaksai par kandidātu sarakstu Valmieras
novada domes vēlēšanām atvērts:
Luminor bank AS
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.LV94 RIKO 0002 0130 9868 0
Saņēmējs: Valmieras novada vēlēšanu komisija
Maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta nosaukums –
drošības nauda pašvaldības vēlēšanās.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada
5.jūnija Valmieras novada domes vēlēšanām notiks:
Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 2,
Valmierā, 1 stāva zālē.
Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta vēlēšanu
komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš savlaicīgi piesakoties pie Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Ilzes Polkas,
tālrunis 29107921, (izņemot pēdējo kandidātu sarakstu
iesniegšanas dienu (2021. gada 6. aprīlis), kad sarakstus
pieņems iesniedzēju ierašanās secībā).
Darba laiki:
Trešdien, 17. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
Piektdien, 19. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00
Pirmdien, 22. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
Trešdien, 24.martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00
Piektdien, 26.martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00
Pirmdien, 29.martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00
Trešdien, 31.martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00
Otrdien, 6. aprīlī no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām
noteikta 15 euro par katru ievēlējamo deputātu.
Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu
komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti
iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā
formā – lietojumprogrammā.
Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Valmieras
novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu
saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu (Lāčplēša ielā 2,
Valmierā) vai elektroniski parakstītu iesniegumu (e-pasts:
vnvk@valmiera.lv). Iesnieguma forma pieejama https://
www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada5-junija- velesanas/kandidatu-saraksti
Papildu informāciju var saņemt Valmieras novada
vēlēšanu komisijā:
• Komisijas priekšsēdētāja Ilze Polka, 29107921,
e-pasts: ilze.polka@valmiera.lv
• Komisijas sekretāre Svetlana Greka, 28303465,
e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv
• Datorspeciālists Jānis Strads, 26103985,
e-pasts: janis.strads@valmiera.lv
Informāciju sagatavoja: Valmieras novada vēlēšanu komisija

Sākas traktortehnikas
valsts tehnisko apskašu sezona

Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumiem
varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Traktortehnikas tehnisko apskašu grafiks Strenču
novadā 2021:
▪ Plāņi – 25.03. plkst. 10:30; 13.05. plkst. 13:00; 7.06. plkst.
10:30 – darbnīcas Plāņi;
▪ Jaunklidzis – 25.03. plkst. 13:30; 13.05. plkst. 14:00;
7.06. plkst. 13:30 – darbnīcas z/s “Jaunstrūkas”;
▪ Jērcēni – 9.04. plkst. 14:00; 19.05. plkst. 13:00; 17.06.
plkst. 14:00 – darbnīcas “Vecjērcēni”;
▪ Strenči – 7.05. plkst. 10:00 – pie katlumājas Valkas ielā;
▪ Seda – 7.05. plkst. 13:00 – A/S Seda darbnīcas Tirgus ielā.
Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti
jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz
2m x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja
pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā
norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus,
VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un
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Vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu
kandidātu
pieteikšana
Laikā no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada
31.martam notiek kandidātu izvirzīšana darbam
Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu komisijās pašvaldību vēlēšanu organizēšanai. Tiesības izvirzīt un
pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:
• reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju
apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
• vēlēšanu komisiju locekļiem.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju
grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un
pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt
lielāks par septiņi. Par iecirkņa komisijas locekli var
pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav
pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās
republikas pilsētas domes vai novada domes
deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas
iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikuma veidlapa, Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi un Pieteikuma iesniegšanas vietas
www.strencunovads.lv

Koncerti –
Jūsu priekam!

aicinās atkārtoti ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības
pasākumus.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā
vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku
veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā
apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko
stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju
valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo
sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu
normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas
ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

Kamēr laukā vēl puteņo un nepatīk doties pastaigās,
kamēr mēs nedrīkstam pulcēties un kultūras pasākumi
nenotiek, kavēsimies atmiņās.., aicina Strenču novada
Kultūras centrs, jo ir digitalizēti koncertu un teātra
izrāžu ieraksti, kas tiks piedāvāti noskatīties kultūras
centra Facebook kontā un Strenču novada mājaslapā
www.strencunovads.lv
Jau ir iespējams noskatīties 2013.gada 27.janvārī
Strenču novada Kultūras centrā notikušo koncertu
“Kopā ar Maestro” .
Raimonds Pauls svinēja sava mūža 77.gadskārtu
kopā ar Strenču novada pašdarbības kolektīviem –
koristiem, solistiem, dejotājiem, muzikantiem, aktieriem.
Koncertā piedalījās arī aktieris Jānis Paukštello.
Koncerta programma ir daudzveidīga, tajā izskanēja
dzimtās zemes mīlestība, sapņi un romantika, drastiskums un jautrība – daudz kas no tā, ko Pauls ielicis
savos muzikālajos skaņdarbos. Patīkamu skatīšanos!
Aicinām arī noskatīties sieviešu dienas specveltījumu “Vīriešu šarms – 8. martā”!

Informē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Strenču novada Kultūras centrs

Pavadām ziemu un
sagaidām pavasari

Masļeņica – vieni no skanīgākajiem, jautrākajiem un “garšīgākajiem”
slāvu tautas svētkiem, kuri mūsdienu kalendārā ir atnākuši no seniem
laikiem. Vienmēr to sagaida un pavada ar īpašu jautrību un vērienīgumu.
Ir ticējums, ka cilvēks, kurš nepiedalās Masļeņicas svinēšanā, būs
neveiksminieks visu gadu.
Tiek noteikti saglabātas tautas tradīcijas – pankūku cepšana, ciemos
iešana un līksmošanās.
Masļeņicas galvenais cienājums ir pankūkas. Tās tiek ceptas un ēstas
lielos daudzumos, bet svētku kulminācija ir Masļeņicas sadedzināšana.
No salmiem vai lupatām tiek izgatavots simbolisks Ziemas izbāznis,
ietērpts sieviešu drēbēs un nosaukts par Masļeņicu. Šogad Masļeņicas
nedēļa tiek svinēta no 8. līdz 14. martam.
No 8. marta Sedas kultūras nama logos aplūkojama FOTOGRĀFIJU
IZSTĀDE “Pavadām ziemu un sagaidām pavasari”.
Izstādē atspoguļotas visas ziemas
pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas
tradīcijas.
Strenču novada Kultūras centrs
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Bibliotēkas
aicina apmeklēt
izstādes

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā-saieta namā
apskatāma Valkas mākslas studijas izstāde gleznojumi
uz zīda “Reālisms un fantāzija.
Strenču pilsētas bibliotēka aicina apmeklēt mākslinieka Leona Sevastjānova ceļo jošo gleznu izstādi.

Mades tirdziņš –
20. martā

20. martā no plkst. 9.00 – 13.00 Strenču tirgus
laukumā – MADES TIRDZIŅŠ.
Tirgošanās – bez maksas. Aicinām pieteikties līdz
18. martam plkst. 16.00, tālr. 26373938; 64715657
(Zaiga).
Būsim atbildīgi! Ievērosim visus drošības un
sociālās distancēšanās pasākumus!

Mobilā
diagnostika Sedā
13. aprīlī no plkst. 8.00 – 17.00
Sedā, Skolas laukumā 2 (iekšpagalmā pie skolas)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA.

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS

Nolietotās elektrotehnikas un bateriju
vākšanas akcija “Sper EKO soli”

No 15. marta līdz 30.
aprīlim notiks SIA “ZAAO”
Atgādā uz EKO laukumu
(ZAAO) organizēta nolietotās
elektrotehnikas un bateriju
neizjauktu nolietoto
vākšanas akcija “Sper EKO
ELEKTROTEHNIKU
soli”, kuras laikā ZAAO
vai
darbības reģiona 20 EKO
BATERIJAS
laukumos bez maksas varēs
nododot neizjauktu nolietoto
dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas.
Akcijā aicinātas piedalīties gan privātpersonas, gan
juridiskas personas. Akcijas
un laimē balvas!
dalībniekiem būs iespēja pieAkcijas nolikums
dalīties balvu izlozē.
www.zaao.lv
EKO laukumos pieņem
televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, plītis, matu fēnus,
Akcija notiek SIA “ZAAO” darbības reģionā.
gludekļus, mobilos telefonus,
pulksteņus, putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas
Balvās tiks izlozēti 2 grīdas tīrīšanas roboti un 20
ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.
elektroniskās sporta aproces. Akcijas nolikums pieejams
Akcijā viena persona var piedalīties vairākas reizes –
akcijas kupons katrā EKO laukuma apmeklējuma reizē uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu
tiek izsniegts par vismaz vienu nodotu nolietotas elektro- darbiniekiem.
Atgādinām, ja nav iespējas nogādāt elektrotehniku uz
tehnikas vienību vai vismaz piecām baterijām. Juridiskās
personas var saņemt izziņu par pārstrādei nodoto atkritumu EKO laukumu pašiem, ZAAO ikdienā piedāvā nolietotās
sadzīves elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecības
veidu un daudzumu.
Akcijā nodoto nolietoto sadzīves elektrotehniku ZAAO vai uzņēmuma adreses. Izmantojot minēto pakalpojumu,
darbinieki sašķiros atbilstoši kvalitātes prasībām un nodos neatkarīgi no nododamo priekšmetu skaita, ir jāmaksā tikai
vienreizēja transporta maksa. Pieteikumi tiek pieņemti pa
pārstrādes uzņēmumiem.
Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela tālruni 64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv.
jaunu preču ražošanai, bet jāatceras, ka tā, tāpat kā baterijas,
Strenču EKO laukums Valkas iela 1a darba laiki:
satur cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas – šie atkritumi
Pirmdien, Otrdien 9.00 – 15.00
nedrīkst nonākt dabā un nav atļauts tos ievietot sadzīves
Trešdien
----------------atkritumu konteineros.
Ceturtdien 12.00 – 19.00
Iepriekš līdzīgās akcijās iedzīvotāji uz EKO laukumiem
Piektdien 11.00 – 18.00
mēneša laikā nogādāja vairāk par 40 tonnām nolietotas
Sestdien
10.00 – 14.00
sadzīves elektrotehnikas. Akciju periodā iedzīvotāji vairāk
Svētdien
----------------pievērš uzmanību arī pārējiem materiālu veidiem, kurus
Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
var nodot EKO laukumos, un šo iespēju vēlāk izmanto arī
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
ikdienā.

Akcija

SPER

EKO
SOLI

15.03.-30.04.
2021.

Kā pareizi jārīkojas ar jumta šīferi

Sens sakāmvārds vēsta – galvenais, lai jumts virs galvas
– bet ko darīt, ja tas jumts ir vecs un vēl satur azbestu?
Vēlam veiksmi pavasara un vasaras darbos, bet lūdzam
atbildīgi izturēties pret videi īpaši kaitīgiem atkritumiem.

Izmantojot kultūras dzīves dīkstāvi, atjaunojām
kultūras centra zāles parketa un skatuves grīdu. Veikta
grīdas slīpēšana, pulēšana un lakošana. Darbus veica
SIA “Gridas Guru”. Kad beigsies ārkārtējā situācija,
novada pašdarbības kolektīvi atkal varēs pilnvērtīgi
nodoties deju mēģinājumiem!

PATEICĪBA

Paldies Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas 6.
nodaļas dakterim – gerontologam Jānim Dubinskim
ar viņa komandu, kas cīnījās pret pacienta Leksija
Beļakova progresējošo, smago slimību.
Dziļā cieņā piederīgie

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA INFORMĒ
No 11.02.2021. – 10.03.2021. mūžībā aizgājuši:
Elza Boķe Strenči 03.04.1935. – 22.02.2021.
Anisja Careva Seda 13.01.1932. – 11.02.2021.
Valda Kājiņa Strenči 08.04.1951. – 03.03.2021.
Kārlis Koots Jērcēnu pag. 13.07.1932. – 14.02.2021.
Gunta Melbārde Seda 11.04.1939. – 19.02.2021.
Ludmila Rodičeva Seda 01.06.1946. – 15.02.2021.
Dace Rozenberga Strenči 05.07.1958. – 16.02.2021.
Anatolijs Smirnovs Seda 18.03.1932. – 28.02.2021.
Strenču novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

www.zaao.lv

SIA ZAAO izstrādājis informatīvu materiālu – kā pareizi
jārīkojas ar jumta šīferi, jo saulei spīdot ļaudis sāk rosīties
savos īpašumos un svarīgi, lai šīferis netiktu iestrādāts ceļu
segumos vai to kāds nemēģinātu dedzināt vai aprakt.

KĀ PAREIZI
SAGATAVOT NODOŠANAI

AZBESTU SATUROŠUS

ATKRITUMUS JEB JUMTA ŠĪFERI
1) nodali to atsevišķi no
pārējiem būvniecības
atkritumiem,
2) nelauz to un nedrupini,
3) ievieto lielizmēra
polipropilēna (Big-bag)
maisā vai novieto
uz paletes − krauj
līdz 70 cm augstu un
notin ar izturīgu plēvi.

JA PATS NOGĀDĀSI UZ REĢIONĀLO
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
CENTRU “DAIBE”:
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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

