
• 18. maijā pie Spicu tilta PLOSTA SIEŠANA;
• 19. maijā sākas EKSPEDĪCIJA ar plostu pa Gauju;
• 21. maijā pie Plostnieka skulptūras darbosies informatīvā PLOSTNIEKU TELTS;
• No plkst. 8.00 pie estrādes darbosies Plostnieku svētku TIRDZIŅŠ;
• Plkst. 11.00 PLOSTA SAGAIDĪŠANA Strenčos pie Vecā ozola; 
• Plkst. 11.00 SVĒTKU ATKLĀŠANA Gaujas krastā pie Vecā ozola, kur tiks stādīts JAUNS OZOLS, bet, lai atzīmētu

plūdu rekordlīmeņus, tiks uzstādīts PLŪDU STABS;
• Plkst. 12.00 Svētku kultūras programmas ietvaros PAŠDARBNIEKU KONCERTS;
• Plkst. 12.00 mazajiem apmeklētājiem pie estrādes notiks ATRAKCIJAS;
• No plkst. 13.30 tiks pasniegta PLOSTNIEKU ZUPA, ko šogad ir apsolījis vārīt populārais pavārs MĀRTIŅŠ 

SIRMAIS;
• Plkst. 14.30 Gaujmalā  būs VĪRU SPĒLES plostnieku garā;
•  Plkst. 15.00 netradicionālo PELDLĪDZEKĻU DEMONSTRĒJUMI no Lielās pludmales līdz Vecajam ozolam;
• Plkst. 15.30 PLOSTA MAKETA ATKLĀŠANA kopā ar bijušajiem plostniekiem laukumā pie autoostas;
•  Pēc Plosta maketa atklāšanas bijušo PLOSTNIEKU TIKŠANĀS Gaujmalā;
• Plkst. 17.30 estrādē J.Ziemeļnieka Strenču Tautas TEĀTRA IZRĀDE “Čehovs...”;
• Plkst. 20.00 VAKARA KONCERTĀ uzstāsies deju grupa DZIRNAS;
• Plkst. 21.30 pie Gaujas tilta tiks svinīgi atklāta zīme STARPTAUTISKĀ PLOSTNIEKU PILSĒTA, un uz Gaujas 

skanēs VAKARA MŪZIKA;
• Plkst. 22.00 Plostnieku svētku diena noslēgsies ar ZAĻUMBALLI kopā ar populāro un iemīļoto grupu 

APVEDCEĻŠ, ieeja Ls 2,-
Vairāk informācijas www.strencunovads.lv sadaļā Plostnieku svētki.

Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevumsNr.20 Maijs 2011

AICINĀM PIEDZĪVOT VISLABĀKO NEDĒĻAS NOGALI MAIJĀ!
21. MAIJĀ – ČETRPADSMITIE GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI STRENČOS

Skaidrojumi no pludinātāju vārdnīcas
Korņiks – plosta vadītājs, vecākais uz plosta;
Malacis – priekšējā aira vilcējs;
Locis – speciālists, kas izvada plostus cauri bīstamām 
vietām (līkumi, krāces, tilti u.c.)
Plosta aire – 11m garš no divām pusēm notēsts plakans 
koka nogrieznis, kas resgalī ir 18-20cm resns, bet -
tievgalī 8cm;
Kumbris – koka nogrieznis (~1,3m), kurā iestiprināta 
plosta vadības aire;
Šosts – gara kārts ar kuras palīdzību var stumt plosta 
plenes pa ūdeni;
Zaplava – vaļēji baļķi, kas viens aiz otra pamīšus pie-
sieti gar plosta pleņu malām, lai novērstu to ieduršanos 
krastā un nodrošinātu plosta slīdamību pret dažādiem 
šķēršļiem;
Upes nozaplavošana – šķēršļu, atteku, tiltu balstu un 
sēkļu nožogošana, lai varētu veikt koku pludināšanu;
Aizturragata – sasieti baļķi visā upes platumā, lai veidotu 
vajadzīgo baļķu sastrēgumu;
Novadragata – tādā veidā baļķi nevienādā garumā 
sasieti, lai nodrošinātu peldošo baļķu slīdēšanu caur tilta 
balstiem;
Ūdensdārzs – uz ūdens izveidots no baļķiem apjozts 
laukums, kurā sakopoti peldošie baļķi; 
Žvira – no sīkiem akmentiņiem sastāvoša grunts.

Plostniecības vēsture
Latvijas vēstures avotos plosti minēti jau 16. gadsimtā. 

Galvenā plostu pludināšanai izmantojamā upe Latvijā 
bija Daugava, pa kuru uz Rīgu 17. un 18. gs. pludināja 
lielus daudzumus kokmateriālu. Plostošana pa Gauju 
attīstījās pēc Gaujas - Daugavas kanāla atklāšanas 1903. 
gadā, kad plostu skaits pārsniedza 1000, bet 1911. gadā 
jau 2522 plostus. Ūdens ceļu nozīme koku pludināšanā 
mazinājās līdz ar dzelzceļu un autoceļu būvniecību valstī, 
jo plostniecība bija izteikti sezonāls koku transportēšanas 
veids. Attīstoties autotransportam un mežizstrādes teh-
nikai, ap pagājušā gadsimta 60. gadiem plostniecība kā 
koku transportēšanas veids izzuda.

Plosts un tā uzbūve
Plosts ir ūdenī sasieta kokmateriālu kopa, paredzēta 

transportam pa ūdeni. Plosts sastāv no atsevišķām 
daļām – plenēm, kuras savstarpēji savienotas. Pleni veido 
no atsevišķi ūdenī peldošiem baļķiem (līdz 30 gab.), kuri 
savstarpēji savienoti zem šķērskoka, kas pie baļķiem 
piesiets ar kārklu klūgām vai mīkstu stiepli. Pleni pie 
plenes pievieno ar “jūgiem”, sākotnēji tie bija kaņepāju 
striķi, vēlākos gados - metāla stieples. Gaujas upē plosts 
parasti sastāvēja no 12 – 16 plenēm, kas nedrīkstēja pār-
sniegt 120 m kopgarumu. Plosta vadīšanai izmantoja 
divus ~ 11 m garus koka airus. Plostā ir līdz 200 m3

koksnes. 

Plostnieku svētki Strenčos
Trīsdesmit gadus pēc pēdējā plosta pludināšanas 

pa Gaujas upi, Vidzemes mazpilsētā Strenčos radās 
priekšlikums atdzīvināt senās tradīcijas plostu braukšanā 
pa Gauju. 1998. gadā divdesmit vīri bijušā plostnieka 
uzraudzībā sasēja plostu no četrām plenēm un devās pa 
Gauju trīs dienu ekspedīcijā no Spicu tilta līdz Strenču 
pilsētai. Ekspedīcijas noslēgumā tika rīkoti Plostnieku 
svētki. Plosta ekspedīcija un pirmie Plostnieku svētki
guva tik lielu interesi un atsaucību, ka ir kļuvuši par 
ikgadēju tradīciju Strenčos. 

Gaujas plostnieku ekspedīcija
Katru gadu, kopš 1998.gada, tiek organizēta trīs dienu 

plostnieku ekspedīcija pa Gaujas upi. Ekspedīcija nu 
jau ir neatņemama Plostnieku svētku sastāvdaļa. Maija 
trešajā nedēļā biedrības “Gaujas plostnieki” biedri, viņu 
draugi un citi interesenti dodas uz Spicu tiltu pie Gaujas. 
Vispirms tiek sagādāti baļķi un instrumenti, lai varētu 
sākt gatavot plostu. Plosts tiek siets, ievērojot senās 
plostnieku tradīcijas, un ne mazāk kā divpadsmit plenes 
garš. Siešanas procesā roku iemēģina arī jaunie biedrības 
biedri, lai turpinātu tradīciju nodošanu no paaudzes 
paaudzē. Pirmajā ekspedīcijas dienā sasien plostu, kuru 
vakarā noar Gaujas krastā līdz nākamās dienas rītam. 

Otrajā dienā sākas nobrauciens pa Gauju līdz pirmajam 
pieturas punktam Oliņu pirtij, kur plostnieki pārlaiž 
nakti. Trešajā dienā turpinās nobrauciens līdz otrajam 
pieturas punktam – Vācu salām, kas atrodas netālu no 
Strenčiem. Ceturtās dienas rītā plostu svinīgi sagaida 
pilsētā pie Vecā ozola, un sākas ikgadējie Plostnieku 
svētki. Plostnieku ekspedīcija ir unikāls pasākums
Latvijā, un gadu gaitā interese par to nav mazinājusies. 
Ar plostu ir braukuši vairāki Latvijā pazīstami un popu-
lāri cilvēki, kā arī ārvalstu vēstniecību vēstnieki un 
Strenču sadraudzības pilsētu delegāti.

Biedrība “Gaujas plostnieki” 
Biedrība “Gaujas plostnieki” Strenčos darbojas kopš 

2001. gada rudens. Tās galvenie mērķi ir apzināt un 
apvienot plostniecības entuziastus, izpētīt plostniecības 
attīstības vēsturi Latvijā, integrēt plostniecību mūsdienu 
sabiedrības kultūrā kā Latvijas kultūras mantojuma 
daļu. Kopš 2001. gada biedrība ir Internacionālās koku 
pludinātāju asociācijas (International Timber Raftsmen 
Association) biedre. Līdz ar to biedrība veido sakarus 
un veicina sadarbības veidošanos ar līdzīgām organi-
zācijām Laba ir Internacionālās koku pludinātāju 
asociācijas (International Timber Raftsmen Association) 
biedre. Līdz ar to biedrība veido sakarus un veicina 
sadarbības veidošanos ar līdzīgām organizācijām 
Latvijā un ārvalstīs.

Informācija no Strenču TIC materiāliem

Šogad Plostnieku svētkiem gatavojamies īpaši,
 jo šie ir 14. Gaujas Plostnieku svētki, šī ir 10. 
gadadiena, kopš esam uzņemti Starptautiskajā 
plostnieku asociācijā, šogad Strenčiem piešķirts 
starptautiskās plostnieku pilsētas statuss. Apsveicu 
gan plostnieku biedrības biedrus, gan šī amata 
kopējus un veterānus, gan Strenču iedzīvotājus ar 
šiem notikumiem. Klimata kataklizmas, starptau-
tiskā atzīšana ir mūs mobilizējusi un aktivizējusi 
darbam un jaunām idejām. Paldies plostniekiem, 
darbiniekiem, iedzīvotājiem par ieguldīto darbu, 
atsaucību un iniciatīvu svētku radīšanā, lai mums 
visiem saulaina diena un patīkama atpūta  un 
svētku sajūta 14. Gaujas plostnieku svētkos!

Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Novada dome sēdē 20. aprīlī pieņemtie svarīgākie lēmumi:

/no LPRA Koordinācijas padomes sēdes 
2011. gada 2. maijā, Rīgā./

B-BAS “LATVIJAS 
POLITISKI REPRESĒTO 

APVIENĪBA” AICINĀJUMS
1. Nolēma noraidīt priekšlikumu par Sedas pilsētas 
atdalīšanu no Strenču novada, jo nav pietiekamas 
argumentācijas un ekonomiskā pamatojuma.
2. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros projekta “Sedas kultūras nama rekonstrukcija, 
I kārta” īstenošanai.
3. Atbrīvoja Irinu Andrejevu no administratīvās komisijas 
locekļa pienākuma pildīšanas ar 20.04.2011. Apstiprināja 
Aleksandru Brjuņinu par administratīvās komisijas 
locekli ar 21.04.2011.
4. Piešķīra finanšu līdzekļus līdz  Ls 1500,00 mēraparātu 
iegādei un pašvaldības īpašuma septiņu objektu elektro-
instalācijas izolācijas pretestību mērījumu veikšanai.
5. Nolēma norakstīt Strenču novada domes bilancē no-
lietojušos pamatlīdzekļus.
6. Apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes darba laiku 2011. gada vasaras periodā:

• Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”
strādās no 1.jūnija līdz 22.jūnijam un no 1.augusta līdz 
31.augustam (darbosies 2 jaukta vecuma grupas); slēgts 
no 27. jūnija līdz 31. jūlijam.
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” Sedas filiāle “Dzērvīte” strādās no 1.jūnija 
līdz 31.jūlijam; slēgts no 1.augusta līdz 31.augustam.
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” Plāņu filiāle “Sprīdīši” strādās no 1.jūnija 
līdz 22.jūnijam; slēgts no 27.jūnija līdz 31.augustam.

Laikā, kad kāda no struktūrvienībām ir slēgta, bērniem ir 
iespēja nepieciešamības gadījumā apmeklēt citu iestādes 
struktūrvienību (par to iepriekš brīdinot). Vasaras mēnešos
pirmsskolas izglītības iestādi drīkst apmeklēt tie bērni, 
kuriem ir nokārtotas visas finansu saistības par iepriekšējo
periodu. Apmeklējumam jābūt vismaz 50 % no mēneša 
darba dienu skaita.

7. Izskatīja jautājumus:
• par zemes gabalu Strenču pilsētā piekritību pašvaldībai;
• par  Strenču pilsētas un Sedas pilsētas ielu sakārtošanu 
kadastra reģistrā;
• par izveidotām zemes vienībām Strenču pilsētā.
• par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9433-001-
0009 nenodošanu Zemes reformas pabeigšanai;
• par zemes nomas līguma slēgšanu;
• par zemes gabalu apvienošanu Jērcēnu pagastā.

8. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma “Avoti ” zemes vienībai ar kadastra Nr. 9476-0110131
 sadalei.
9. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā ERAF 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. projektu 
atlases kārtā, organizēt projektu “Ūdenssaimniecības 
attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā, 2.kārta” un “Ūdens-
saimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta 
Jaunklidža ciemā” iesniegumu sagatavošanu. Uzsākt teh-
niski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju un izstrādi.
10. Piekrita zīmju - informatīvo stendu “Starptautiskā 
plostnieku pilsēta” izvietošanai Strenču pilsētas teritorijā 
pie reģionāliem autoceļiem: Strenči–Valmiera, Strenči–
Valka, Strenči–Smiltene, Strenči–Ēvele.
11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus 

• par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar 
īrnieka maiņu;
• par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu;
• par dzīvojamās platības piešķiršanu.

12. Izdarīja grozījumus Strenču novada domes 
Saistošajos noteikumos Nr.6/2011 “Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā”.

Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, pēc to 
apstiprināšanas Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības  
ministrijā un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji var 
iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un 
mājas lapā www.strencunovads.lv.

Kancelejas vadītāja

6. maijā, lai klātienē iepazītos ar “Apmācību prog-
rammas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona 
centra (ASV) un projekta “Trešais tēva dēls” atbalstu –
realizēto četru bibliotēku - Jērcēnu, Staiceles, Brocēnu, 
Viesatu sadarbības projekta “Photovoice stiprina ģimeni 
un aktivizē sabiedrību” realizācijas gaitu, Jērcēnu pa-
gasta bibliotēkā  viesojās Mortensona centra direktores 
vietniece Susan Schnuer un KIS (Valsts aģentūra “Kultūras 
informācijas sistēmas”) pārstāvji – direktora vietniece 
Sandra Ozoliņa un BMGF (Bila & Melindas Geitsu fonda)
projekta koordinatores  Līga Māsēna un Inga Niedra.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar projekta norises 
gaitu, tiekoties ar projekta darba grupu Staiceles pilsētas 
bibliotēkā, kā arī analizēt un izvērtēt 2010.gada rudenī 
ASV Illinoisas universitātē apmācību programmā gūtās 
atziņas un teorētisko zināšanu reālo pielietojumu, strādājot 
Latvijas publiskajās bibliotēkās.  

Susan Schnuer un KIS pārstāvji viesojās arī Strenču 
novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā, jo bija patiess 
prieks parādīt, ka šajos sarežģītajos laikos arī Latvijas 
lauku pagastā ir uzcelta bibliotēka, kas ir moderna un 
laikmetīga. Jaunklidža bibliotēka tika atklāta 2010.gada 
30. oktobrī, kad es tikko biju atgriezusies no apmācībām 
ASV. Ieraugot šo jauno bibliotēku mūsu novadā, es vilku 
paralēles ar Amerikā redzēto, un tas mani pārsteidza, 
un klusībā vēlējos, lai to redzētu arī Mortensona centra 
pārstāvji, kas mūs iepazīstināja ar Amerikas mazajām 
lauku bibliotēkām... un izskatās atliek tikai vēlēties un 
apstākļu sakritības dēļ tas arī notika.

Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante iepazīs-
tināja viesus ar bibliotēkas celtniecības gaitu no idejas 
līdz realizācijai, kā arī foto prezentācijā parādīja, cik ļoti 
nepieciešama un gaidīta vietējiem iedzīvotājiem ir bijusi 
jaunā bibliotēka. Amerikas viešņu patiesi pārsteidza, 
ka Latvijā šāda bibliotēka ir uzcelta, viņu priekšstatiem 
un izmēriem, salīdzinoši mazam iedzīvotāju skaitam. 

Mēs vērsām uzmanību, ka Latvijas sociāli ekonomiskie 
apstākļi ir citādi nekā Amerikā un vietējiem iedzīvotājiem 
būtu neiespējami apmeklēt bibliotēku, kas atrodas tālu no 
viņu dzīves vietas. Līga vērsa uzmanību uz pārņemtajām 
idejām, ko viņa bija izmantojusi iekārtojot jauno biblio-
tēku, tās viņa bija noskatījusi prezentācijā par ASV 
bibliotēkām, ko rādīju kolēģiem atgriežoties no mācībām.

Jērcēnos parādījām Jērcēnmuižas kompleksa klēti, 
kurā ir izveidota izstāžu zāle un ir vienošanās ar ēkas 
saimniekiem – mednieku klubu, ka realizējamā projekta 
“Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” 
noslēguma izstāde un diskusija notiks šajās telpās. Viesi 
novērtēja vietējās sabiedrības aktivitātes projektu realizē-
šanā, piesaistot finansējumu un sakopjot kultūrvēsturisko 
mantojumu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Staiceles pilsētas bibliotēku, 
kur mana sadarbības partnere projekta ietvaros Anita 
Strokša, bija paspējusi, atgriežoties no ASV realizēt pro-
jektu remontējot bērnu literatūras nodaļu, patīkami bija 
atzīmēt, ka daudz ideju bija izmantojusi no tā, kas bija 
noskatītas viesojoties ASV publiskajās bibliotēkās. Mums 
bija patiess prieks piedalīties bērnu nodaļas atvēršanas 
svētkos, redzējām cik patiesi iepriecināti bija bērni par 
jaunajām, košajām telpām un atbilstošo iekārtojumu bērnu 
stūrītī ar nelielu skatuvīti, mīkstajiem sēžampufiem un 
dīvānu.

Prieks, ka varam lēnām pārņemt pieredzi no ASV un 
ieviest, piemērojot mūsu situācijai un apstākļiem. 

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra
 vadītāja Ilvija Ķimse

DALĀMIES PIEREDZĒ...

LPRA aicina Latvijas politiski represēto apvie-
nības reģionālās nodaļas, klubus veikt pasākumus, 
aicinot visus piedalīties parakstu vākšanā no 11. 
maija līdz 9. jūnijam. Ikvienam Latvijas patriotam 
jāparāda sava attieksme pret latviešu valodu. Aicinām 
ierasties parakstu vākšanas vietās politiski represē-
tos, viņu radiniekus, draugus, paziņas, visus Latvijas 
iedzīvotājus. Latviešu valoda jāaizstāv, tā ikvienam 
Latvijai lojālam mūsu valsts iedzīvotājam ir dārga 
un svēta. 

Šodien latviešu tautas un citu tautību Latvijai 
lojālie pilsoņi nedrīkst vienaldzīgi pagriezt muguru 
parakstu vākšanai. Jāpiedalās pašiem un jāaicina 
citus. Strīdi valodu jautājumā šķeļ sabiedrību. 
Jāapzinās atbildība un pienākums tautas un valsts 
priekšā. 

Aicinām visus uz parakstu vākšanas vietām!
   

 LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
VECĀKIEM, GATAVOJOTIES 
JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM

“GLĀBIŅŠ VECĀKIEM” – 
PIEDĀVĀ SIA “JĀŅA ROZES” 

GRĀMATNĪCA

Tagad skolas somu var piepildīt ĀTRI, ĒRTI 
UN LĒTI! 

Gatavojoties jaunajam 2011./2012.m.g. interneta 
grāmatnīca www.jr.lv/skola piedāvā vecākiem un 
skolām patiesi lielisku iespēju iegādāties nepiecie-
šamās mācību grāmatas, darba burtnīcas, kā arī 
kancelejas preces par ievērojami zemākām cenām 
nekā veikalos. Nepieciešamos mācību līdzekļus 
Jums ir iespēja iegādāties līdz pat 30% lētāk!
Piedāvājums attiecas uz visām pamatskolas un 
vidusskolas klasēm! Interneta grāmatnīcā grāmatas 
iedalītas atbilstoši klasēm, tāpēc atrast visu vajadzīgo 
ir ļoti vienkārši un ērti. Lai iegādātos tieši Jums 
nepieciešamos mācību līdzekļus, Jums internetā 
jāatver mājas lapa www.jr.lv/skola – jāizvēlas, kuras 
klases mācību līdzekļi nepieciešami, jāieliek grozā 
viss nepieciešamais, SIA “Jāņa Rozes” grāmatnīca 
Valmierā piedāvā tieši Jums ērtāko un tuvāko saņem-
šanas vietu. Apmaksāt pasūtījumu Jums ir iespēja 
uzreiz ar internetbankas starpniecību, kā arī, ja par 
mācību līdzekļu saņemšanas vietu izvēlēsieties SIA 
“Jāņa Rozes” grāmatnīcu Valmierā t/c  “Valleta”, 
Rīgas ielā 4, Jums ir iespēja par mācību līdzekļiem 
norēķināties saņemšanas dienā. Šis lieliskais piedā-
vājums ir spēkā līdz 24. jūlijam.

SIA “Jānis Roze” piedāvā visu nepieciešamo 
skolai iegādāties centralizēti un par ļoti izdevīgām 
cenām, turklāt ar piegādi mājās! Veic pasūtījumu 
250 latu vērtībā un saņem gardu kliņģeri no 
“LIDO” visai klasei 1. septembra svinībām!

Bezmaksas internets, lai pasūtītu nepieciešamos 
mācību līdzekļus pieejams Jums tuvākajā bibliotēkā, 
kā arī SIA “Jāņa Rozes” grāmatnīca Valmierā pie-
ņem pasūtījumus uz vietas grāmatnīcā, kā arī zvanot
pa tālr. 64221979 vai 26328575, e-pasta adrese: 
v-valmiera@jr.lv

Nepalaidiet garām šolielisko iespēju piepildīt 
skolas smu ĀTRI, ĒRTI UN LĒTI!

Informē Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Marina Vdovičenko
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SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimnieko-
šanas organizācija” (turpmāk ZAAO) jau kopš 2006.
gada nogales iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē piedāvā 
iespēju legāli atbrīvoties un arī bez maksas regulāri 
savākt sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumus (turpmāk EEIA) no katras privātmājas 
vai daudzdzīvokļu mājas, tikai piezvanot un piesakot 
to aizvešanu. 2011.gada 26.maijā Strenču novadā 
tiek rīkota EEIA savākšanas akcija “NODOD 
BEZ MAKSAS UN PASARGĀ MEŽU!”

Akcijas laikā iedzīvotājiem būs iespēja atbrīvoties 
no visām sadzīvē izmantotajām un vairs nederīgām 
elektroniskajām lietām, kuras tika darbinātas ar 
elektrību vai baterijām, piemēram: sadzīves tehnika -
ledusskapis, televizors, gāzes vai elektriskā plīts, 
veļas un trauku mazgājamā mašīna, dators, putekļu 
sūcējs, ūdens vārāmā kanna utt.

Akcija notiks 2011.gada 26. maijā. Tās ietvaros 
bez maksas tiks vākti neizjaukti EEI atkritumi.

Strenču novadā, katra pagasta centrā noteiktā 
laikā stāvēs ZAAO automašīna, kur varēs nodot 
EEIA:
26.05.2011.
plkst.9.00-9.20 – Plāņu pagastā –

laukumā pie autobusu pieturas,
plkst.9.40-10.00 – Plāņu pagastā, Jaunklidzī – 

laukumā pie veikala,
plkst.10.40-11.00 – Sedā –

laukumā pie daudzdzīvokļu mājas Dārza 14,
plkst.11.40-12.00 – Jērcēnu pagastā – 

laukumā pie “Liepugatvēm”,
plkst.12.10-12.30 – Jērcēnu pagastā, Jaunjērcēnos 

pie bijušās katlu mājas,
plkst.13.00-13.20 – Strenčos – 

laukumā pie EKO punkta, Ziemeļnieka ielā 1a.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams pašiem 
nogādāt EEIA uz pagasta centru, līdz 24.05.2011. 
ir jāpiezvana uz ZAAO tālruņa numuru 26132288 
un jāpiesaka sava adrese. Pēc pieteikuma ZAAO
transports aizbrauks uz katru privātmāju un bez 
maksas aizvedīs neizjauktus nolietotos EEI 
atkritumus. 

Savukārt tiem trīs iedzīvotājiem, kuri paši atvedīs 
vislielāko apjomu (vērtēts tiks pēc svara) nolietotos 
EEIA uz pagasta centru, ZAAO ir sagādājis pārstei-
guma balvas.

Tāpat atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs savus 
EEI atkritumus bez maksas var vest uz kādu no 
EKO laukumiem Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 vai 
Beātes ielā 47, saskaņojot sev izdevīgāko laiku ar 
laukumu darba laiku.

ZAAO brīdina, ka pieņemta tiks tikai neizjaukta 
sadzīves tehnika!

G.Gailuma
26132288

Par elektrisko 
un elektronisko 

iekārtu atkritumu 
savākšanas akciju

LIELAJĀ TALKĀ PAVEIKTAIS
Sestdien, 30. aprīlī visā Latvijai notika  Lielā Talka. 

Jau ceturto gadu uz šo pasākumu tiek aicināts ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, lai kādu dabas stūrīti padarītu pie-
vilcīgāku, tīrāku, sakoptāku. Pasākuma ideja ir balstīta uz 
brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Ar katru gadu 
Lielās Talkas mērķi nedaudz mainās, – sākotnēji tika 
vākti atkritumi, bet šogad talkas akcents bija Vides 
izglītība. Priecē tas, ka no ikgadējās atkritumu vākšanas 
talka pamazām pārtop par vides labiekārtošanu un 
estētisku veidošanu.

“Pēc garās ziemas, pavasaris ir laiks, kurš rosina 
darboties, savākt dabas un ne tikai dabas radīto... Katrs 
pasauli un lietas ap sevi redzam savādāk. Lielā talkas 
diena ir brīdis un iespēja, kurā tad arī katrs varam mēģināt 
ap sevi veidot tādu “pasauli”, kādu vēlamies,” saka novada
domes priekšsēdētājs J.Pētersons. “Piedalījos talkā arī 
pats, tāpēc šoreiz izpalika visu dalībnieku apciemošana 
no manas puses. Esmu ļoti priecīgs un gandarīts par 
iedzīvotāju atsaucību novada teritorijas sakopšanā, par 
paveikto, par attieksmi.Talkotāju acīs pamanīju dzirk-
sti, lepnumu, aizrautību, gandarījumu un ļoti pozitīvu 
attieksmi. Un varbūt tā ir patiesā mūsu talkas vērtība?! 
Paldies visiem tiem, kas savās mājās, darba vietās, ielās 
un ceļos, parkos un pļavās padarīja mūsu apkārtni tīrāku 
un skaistāku! Paldies, tiem, kuri ir apsolījuši palīdzēt arī 
pēc Lielās talkas! Turēsim savu sētu un apkārtni sakoptu 
visa gada garumā un uz tikšanos 2012!”

Strenču novadā Lielajā Talkā strādāja vairāk kā 200 
talcinieku, kas paveica lielus darbus visā novada teritorijā. 
Strenčos lielākie darbi notika birzītē Miera un Parka ielu 
krustojumā, kur tuvākajā nākotnē iedzīvotāji ir plānojuši 
ierīkot “Sūnu ciema atpūtas parku”. Šī mērķa sasniegšanai 
ir iesniegts projekts finansiālā atbalsta gūšanai Biedrībai 
“Lauku partnerība Ziemeļgauja”. Projekta rezultātā 
sakoptajā birzītē tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 
šūpolēm, slidkalniņu u.c. rotaļu ierīcēm. Sporta zonā 
iecerēts ierīkot volejbola un basketbola laukumu, bet 
atpūtas zonā – ugunskura vietu, soliņus u.c. Darbus birzītē 
vadīja Zaiga Rožlapa. Talcinieki Daigas Beitikas vadībā 
strādāja arī pie Strenču kultūras nama, kur tika nolīdzināta 
zeme un iesēts zālājs. Novada domes darbinieki kolektīvi 
sakopa meža parku pie nama Valkas ielā 16, iztīrot 
pamežu un novācot vecās lapas, krāsainībai dobēs tika 
iestādītas puķes. Visās talkās aktīvi piedalās Strenču 
politiski represēto biedrības biedri Dzintras Lezdiņas 

vadībā, arī šoreiz viņi rūpējās, lai sakoptu 1949. gada 
upuru piemiņas vietu Strenču stacijā. Tika novāktas lapas 
un iestādīti dekoratīvie krūmi. SIA “Ziemeļu nafta” 
darbinieki sakopa sava uzņēmuma apkārtni, uz talku aici-
nāja Sandra Balode. Strenču novada vidusskolas jaunāko 
klašu skolēni strādāja jau piektdien un sakopa birzīti pie 
Mūzikas skolas.

Sedas pilsētā varēja vēlēties lielāku iedzīvotāju 
atsaucību, jo Lielās Talkas dienā, diemžēl, ieradās tikai 3 
talcinieki, Sedas skolēni talkoja jau piektdien. Talkas 
atbildīgais Vladimirs Jevsejevs informē, ka pilsēta ir 
sakopta un sakopšanas darbi turpināsies arī tuvākajās 
dienās. Lielu paldies ir pelnījis Sedas iedzīvotājs Josifs 
Sadovskis, kurš nesavtīgi jau daudzus gadus strādā pie 
mājokļu gatavošanas spārnotajiem draugiem. Talkas dienā 
tika uzstādīti vairāki putnu būrīši pie domes ēkas Valkas 
ielā 16, kur būs jauna mājvieta strazdiem, zīlītēm, bet viena
māja pūcei tika aizvesta uz Jērcēnmuižas parku, kur 
dzīvo pūces. 

Plāņu pagastā tika piepildīts rekordliels skaits dzelteno 
maisu ar atkritumiem – 380 maisi, jo neliela grupiņa- 16 
talcinieku Viktora Kudinova vadībā satīrīja ilgākā laika 
periodā izgāztos sadzīves atkritumus bijušās fermas teri-
torijā aiz daudzdzīvokļu mājām. Tas patiešām ir milzīgs 
veikums. Jaunklidža iedzīvotāji Aivara Mateusa vadībā 
talkas dienā rūpējās, lai Saieta nama apkārtne kļūtu vēl 
skaistāka – lasīja akmeņus, līdzināja zemi, stādīja puķes.

Jērcēnu pagastā strādāja vairākas talcinieku grupas 
Kārļa Kārkliņa vadībā. Darbs noritēja Jērcēnmuižas parkā, 
tika uzbūvēts jauns tiltiņš uz Saulgriežu saliņu, sakopta 
Zaļā meža taka, iestādītas puķes pie Jērcēnmuižas, satīrītas 
ceļmalas visā pagasta teritorijā. Ģimenes atbalsta centra
vadītāja Līvija Pinzule ar saviem talciniekiem sakopa 
centra apkārtni un ceļmalas. Bērniem bija noorganizētas 
arī izglītojošas aktivitātes, visi kopā noskatījās filmu “Kā 
nepiesārņot mežu”.

Liels paldies visiem Lielās Talkas atbildīgajiem un 
visiem talciniekiem, kas pielika savu roku, lai pasaule 
mums apkārt kļūtu tīrāka un sakoptāka, jo vide, kurā mēs 
dzīvojam, var par mums daudz pastāstīt. Lielās Talkas 
aktivitātes parāda to, cik daudz mums rūp mūsu mājas 
un cik mēs esam atbildīgi par notiekošo sev apkārt. Uz 
tikšanos Lielajā talkā 2012!

Ginta Gailīte, 
Lielās Talkas koordinatore Strenču novadā

Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, 
papildinot to ar nosacījumu, ka “valsts nodrošina iespēju 
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību 
valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, 
ka “ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību 
izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek
valsts valodā”. 

Parakstu vākšana par apturētajiem likumiem notiks no 
18.maija līdz 16.jūnijam.

Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja parakstu vāk-
šanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem 
likumiem “Grozījumi likumā “Par valsts pabalstu iz-
maksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, 
“Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdro-
šināšanu”” un “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam””.

Parakstu vākšana par apturētajiem likumiem bija 
jāizsludina, jo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Valsts prezi-
dents ir paziņojis par šo likumu publicēšanas apturēšanu 
uz diviem mēnešiem, un šajā laikā parakstu vākšanā ir 
jānoskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par ap-
turēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā
daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu 
skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji.

Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu un 
par apturētajiem likumiem vēlētāji varēs pašvaldību 
noteiktajās parakstu vākšanas vietās:

Sedā – Sedas pilsētas pārvalde,
Jaunklidzis – Saieta nams
Plāņi – Plāņu pagasta pārvalde
Strenči – Strenču pilsētas pārvalde
Jērcēni – Jērcēnu tautas nams 
Darba laiks visās parakstīšanās vietās: Pirmdienās, 

Otrdienās, Ceturtdienās, Sestdienās, Svētdienās no plkst. 
9.00 – 13.00.

Trešdienās, Piektdienās no plkst 13.00 – 18.00. 
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt 

parakstu vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja Satvers-
mes grozījumu projekta ierosinājumu un par apturētajiem 
likumiem  parakstīt savā atrašanās vietā, iesniedzot  iepriekš 
parakstu vākšanas vietā savu, vai pilnvarotas personas 
rakstveida iesniegumu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem bals-
stiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī 
ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

 Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepiecie-
šama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Telefoni informācijai: 
S.Rodziņa – 64715664 vai 26544129
Z.Rožlapa – 64715623

No 11.maija līdz 9.jūnijam notiks 
parakstu vākšana likumprojekta “Grozījumi 

Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. 

Mēs, Strenču novada vidusskolas skolēni, 
aicinām Plostnieku svētku apmeklētājus pieda-
līties aizraujošās atrakcijās, lai sagādātu prieku 
līdzcilvēkiem un mazajiem bērniem, ziedojot 
mīkstās rotaļlietas un dažādas galda spēles vai 
simbolisku naudas summu, kuru vēlāk nodosim 
organizācijai “Glābiet bērnus!”, Strenču nodaļai.

Gaidīsim gan lielus, gan mazus 21. maijā 
pie estrādes, Strenčos! 

Esi aktīvs un dalies!
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Novada dome sēdē 20. aprīlī pieņemtie svarīgākie lēmumi:

/no LPRA Koordinācijas padomes sēdes 
2011. gada 2. maijā, Rīgā./

B-BAS “LATVIJAS 
POLITISKI REPRESĒTO 

APVIENĪBA” AICINĀJUMS
1. Nolēma noraidīt priekšlikumu par Sedas pilsētas 
atdalīšanu no Strenču novada, jo nav pietiekamas 
argumentācijas un ekonomiskā pamatojuma.
2. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros projekta “Sedas kultūras nama rekonstrukcija, 
I kārta” īstenošanai.
3. Atbrīvoja Irinu Andrejevu no administratīvās komisijas 
locekļa pienākuma pildīšanas ar 20.04.2011. Apstiprināja 
Aleksandru Brjuņinu par administratīvās komisijas 
locekli ar 21.04.2011.
4. Piešķīra finanšu līdzekļus līdz  Ls 1500,00 mēraparātu 
iegādei un pašvaldības īpašuma septiņu objektu elektro-
instalācijas izolācijas pretestību mērījumu veikšanai.
5. Nolēma norakstīt Strenču novada domes bilancē no-
lietojušos pamatlīdzekļus.
6. Apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes darba laiku 2011. gada vasaras periodā:

• Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”
strādās no 1.jūnija līdz 22.jūnijam un no 1.augusta līdz 
31.augustam (darbosies 2 jaukta vecuma grupas); slēgts 
no 27. jūnija līdz 31. jūlijam.
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” Sedas filiāle “Dzērvīte” strādās no 1.jūnija 
līdz 31.jūlijam; slēgts no 1.augusta līdz 31.augustam.
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” Plāņu filiāle “Sprīdīši” strādās no 1.jūnija 
līdz 22.jūnijam; slēgts no 27.jūnija līdz 31.augustam.

Laikā, kad kāda no struktūrvienībām ir slēgta, bērniem ir 
iespēja nepieciešamības gadījumā apmeklēt citu iestādes 
struktūrvienību (par to iepriekš brīdinot). Vasaras mēnešos
pirmsskolas izglītības iestādi drīkst apmeklēt tie bērni, 
kuriem ir nokārtotas visas finansu saistības par iepriekšējo
periodu. Apmeklējumam jābūt vismaz 50 % no mēneša 
darba dienu skaita.

7. Izskatīja jautājumus:
• par zemes gabalu Strenču pilsētā piekritību pašvaldībai;
• par  Strenču pilsētas un Sedas pilsētas ielu sakārtošanu 
kadastra reģistrā;
• par izveidotām zemes vienībām Strenču pilsētā.
• par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9433-001-
0009 nenodošanu Zemes reformas pabeigšanai;
• par zemes nomas līguma slēgšanu;
• par zemes gabalu apvienošanu Jērcēnu pagastā.

8. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma “Avoti ” zemes vienībai ar kadastra Nr. 9476-0110131
 sadalei.
9. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā ERAF 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. projektu 
atlases kārtā, organizēt projektu “Ūdenssaimniecības 
attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā, 2.kārta” un “Ūdens-
saimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta 
Jaunklidža ciemā” iesniegumu sagatavošanu. Uzsākt teh-
niski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju un izstrādi.
10. Piekrita zīmju - informatīvo stendu “Starptautiskā 
plostnieku pilsēta” izvietošanai Strenču pilsētas teritorijā 
pie reģionāliem autoceļiem: Strenči–Valmiera, Strenči–
Valka, Strenči–Smiltene, Strenči–Ēvele.
11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus 

• par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar 
īrnieka maiņu;
• par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu;
• par dzīvojamās platības piešķiršanu.

12. Izdarīja grozījumus Strenču novada domes 
Saistošajos noteikumos Nr.6/2011 “Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā”.

Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, pēc to 
apstiprināšanas Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības  
ministrijā un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji var 
iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pārvaldēs un 
mājas lapā www.strencunovads.lv.

Kancelejas vadītāja

6. maijā, lai klātienē iepazītos ar “Apmācību prog-
rammas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona 
centra (ASV) un projekta “Trešais tēva dēls” atbalstu –
realizēto četru bibliotēku - Jērcēnu, Staiceles, Brocēnu, 
Viesatu sadarbības projekta “Photovoice stiprina ģimeni 
un aktivizē sabiedrību” realizācijas gaitu, Jērcēnu pa-
gasta bibliotēkā  viesojās Mortensona centra direktores 
vietniece Susan Schnuer un KIS (Valsts aģentūra “Kultūras 
informācijas sistēmas”) pārstāvji – direktora vietniece 
Sandra Ozoliņa un BMGF (Bila & Melindas Geitsu fonda)
projekta koordinatores  Līga Māsēna un Inga Niedra.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar projekta norises 
gaitu, tiekoties ar projekta darba grupu Staiceles pilsētas 
bibliotēkā, kā arī analizēt un izvērtēt 2010.gada rudenī 
ASV Illinoisas universitātē apmācību programmā gūtās 
atziņas un teorētisko zināšanu reālo pielietojumu, strādājot 
Latvijas publiskajās bibliotēkās.  

Susan Schnuer un KIS pārstāvji viesojās arī Strenču 
novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā, jo bija patiess 
prieks parādīt, ka šajos sarežģītajos laikos arī Latvijas 
lauku pagastā ir uzcelta bibliotēka, kas ir moderna un 
laikmetīga. Jaunklidža bibliotēka tika atklāta 2010.gada 
30. oktobrī, kad es tikko biju atgriezusies no apmācībām 
ASV. Ieraugot šo jauno bibliotēku mūsu novadā, es vilku 
paralēles ar Amerikā redzēto, un tas mani pārsteidza, 
un klusībā vēlējos, lai to redzētu arī Mortensona centra 
pārstāvji, kas mūs iepazīstināja ar Amerikas mazajām 
lauku bibliotēkām... un izskatās atliek tikai vēlēties un 
apstākļu sakritības dēļ tas arī notika.

Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante iepazīs-
tināja viesus ar bibliotēkas celtniecības gaitu no idejas 
līdz realizācijai, kā arī foto prezentācijā parādīja, cik ļoti 
nepieciešama un gaidīta vietējiem iedzīvotājiem ir bijusi 
jaunā bibliotēka. Amerikas viešņu patiesi pārsteidza, 
ka Latvijā šāda bibliotēka ir uzcelta, viņu priekšstatiem 
un izmēriem, salīdzinoši mazam iedzīvotāju skaitam. 

Mēs vērsām uzmanību, ka Latvijas sociāli ekonomiskie 
apstākļi ir citādi nekā Amerikā un vietējiem iedzīvotājiem 
būtu neiespējami apmeklēt bibliotēku, kas atrodas tālu no 
viņu dzīves vietas. Līga vērsa uzmanību uz pārņemtajām 
idejām, ko viņa bija izmantojusi iekārtojot jauno biblio-
tēku, tās viņa bija noskatījusi prezentācijā par ASV 
bibliotēkām, ko rādīju kolēģiem atgriežoties no mācībām.

Jērcēnos parādījām Jērcēnmuižas kompleksa klēti, 
kurā ir izveidota izstāžu zāle un ir vienošanās ar ēkas 
saimniekiem – mednieku klubu, ka realizējamā projekta 
“Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” 
noslēguma izstāde un diskusija notiks šajās telpās. Viesi 
novērtēja vietējās sabiedrības aktivitātes projektu realizē-
šanā, piesaistot finansējumu un sakopjot kultūrvēsturisko 
mantojumu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Staiceles pilsētas bibliotēku, 
kur mana sadarbības partnere projekta ietvaros Anita 
Strokša, bija paspējusi, atgriežoties no ASV realizēt pro-
jektu remontējot bērnu literatūras nodaļu, patīkami bija 
atzīmēt, ka daudz ideju bija izmantojusi no tā, kas bija 
noskatītas viesojoties ASV publiskajās bibliotēkās. Mums 
bija patiess prieks piedalīties bērnu nodaļas atvēršanas 
svētkos, redzējām cik patiesi iepriecināti bija bērni par 
jaunajām, košajām telpām un atbilstošo iekārtojumu bērnu 
stūrītī ar nelielu skatuvīti, mīkstajiem sēžampufiem un 
dīvānu.

Prieks, ka varam lēnām pārņemt pieredzi no ASV un 
ieviest, piemērojot mūsu situācijai un apstākļiem. 

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra
 vadītāja Ilvija Ķimse

DALĀMIES PIEREDZĒ...

LPRA aicina Latvijas politiski represēto apvie-
nības reģionālās nodaļas, klubus veikt pasākumus, 
aicinot visus piedalīties parakstu vākšanā no 11. 
maija līdz 9. jūnijam. Ikvienam Latvijas patriotam 
jāparāda sava attieksme pret latviešu valodu. Aicinām 
ierasties parakstu vākšanas vietās politiski represē-
tos, viņu radiniekus, draugus, paziņas, visus Latvijas 
iedzīvotājus. Latviešu valoda jāaizstāv, tā ikvienam 
Latvijai lojālam mūsu valsts iedzīvotājam ir dārga 
un svēta. 

Šodien latviešu tautas un citu tautību Latvijai 
lojālie pilsoņi nedrīkst vienaldzīgi pagriezt muguru 
parakstu vākšanai. Jāpiedalās pašiem un jāaicina 
citus. Strīdi valodu jautājumā šķeļ sabiedrību. 
Jāapzinās atbildība un pienākums tautas un valsts 
priekšā. 

Aicinām visus uz parakstu vākšanas vietām!
   

 LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
VECĀKIEM, GATAVOJOTIES 
JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM

“GLĀBIŅŠ VECĀKIEM” – 
PIEDĀVĀ SIA “JĀŅA ROZES” 

GRĀMATNĪCA

Tagad skolas somu var piepildīt ĀTRI, ĒRTI 
UN LĒTI! 

Gatavojoties jaunajam 2011./2012.m.g. interneta 
grāmatnīca www.jr.lv/skola piedāvā vecākiem un 
skolām patiesi lielisku iespēju iegādāties nepiecie-
šamās mācību grāmatas, darba burtnīcas, kā arī 
kancelejas preces par ievērojami zemākām cenām 
nekā veikalos. Nepieciešamos mācību līdzekļus 
Jums ir iespēja iegādāties līdz pat 30% lētāk!
Piedāvājums attiecas uz visām pamatskolas un 
vidusskolas klasēm! Interneta grāmatnīcā grāmatas 
iedalītas atbilstoši klasēm, tāpēc atrast visu vajadzīgo 
ir ļoti vienkārši un ērti. Lai iegādātos tieši Jums 
nepieciešamos mācību līdzekļus, Jums internetā 
jāatver mājas lapa www.jr.lv/skola – jāizvēlas, kuras 
klases mācību līdzekļi nepieciešami, jāieliek grozā 
viss nepieciešamais, SIA “Jāņa Rozes” grāmatnīca 
Valmierā piedāvā tieši Jums ērtāko un tuvāko saņem-
šanas vietu. Apmaksāt pasūtījumu Jums ir iespēja 
uzreiz ar internetbankas starpniecību, kā arī, ja par 
mācību līdzekļu saņemšanas vietu izvēlēsieties SIA 
“Jāņa Rozes” grāmatnīcu Valmierā t/c  “Valleta”, 
Rīgas ielā 4, Jums ir iespēja par mācību līdzekļiem 
norēķināties saņemšanas dienā. Šis lieliskais piedā-
vājums ir spēkā līdz 24. jūlijam.

SIA “Jānis Roze” piedāvā visu nepieciešamo 
skolai iegādāties centralizēti un par ļoti izdevīgām 
cenām, turklāt ar piegādi mājās! Veic pasūtījumu 
250 latu vērtībā un saņem gardu kliņģeri no 
“LIDO” visai klasei 1. septembra svinībām!

Bezmaksas internets, lai pasūtītu nepieciešamos 
mācību līdzekļus pieejams Jums tuvākajā bibliotēkā, 
kā arī SIA “Jāņa Rozes” grāmatnīca Valmierā pie-
ņem pasūtījumus uz vietas grāmatnīcā, kā arī zvanot
pa tālr. 64221979 vai 26328575, e-pasta adrese: 
v-valmiera@jr.lv

Nepalaidiet garām šolielisko iespēju piepildīt 
skolas smu ĀTRI, ĒRTI UN LĒTI!

Informē Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Marina Vdovičenko
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SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimnieko-
šanas organizācija” (turpmāk ZAAO) jau kopš 2006.
gada nogales iedzīvotājiem Ziemeļvidzemē piedāvā 
iespēju legāli atbrīvoties un arī bez maksas regulāri 
savākt sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumus (turpmāk EEIA) no katras privātmājas 
vai daudzdzīvokļu mājas, tikai piezvanot un piesakot 
to aizvešanu. 2011.gada 26.maijā Strenču novadā 
tiek rīkota EEIA savākšanas akcija “NODOD 
BEZ MAKSAS UN PASARGĀ MEŽU!”

Akcijas laikā iedzīvotājiem būs iespēja atbrīvoties 
no visām sadzīvē izmantotajām un vairs nederīgām 
elektroniskajām lietām, kuras tika darbinātas ar 
elektrību vai baterijām, piemēram: sadzīves tehnika -
ledusskapis, televizors, gāzes vai elektriskā plīts, 
veļas un trauku mazgājamā mašīna, dators, putekļu 
sūcējs, ūdens vārāmā kanna utt.

Akcija notiks 2011.gada 26. maijā. Tās ietvaros 
bez maksas tiks vākti neizjaukti EEI atkritumi.

Strenču novadā, katra pagasta centrā noteiktā 
laikā stāvēs ZAAO automašīna, kur varēs nodot 
EEIA:
26.05.2011.
plkst.9.00-9.20 – Plāņu pagastā –

laukumā pie autobusu pieturas,
plkst.9.40-10.00 – Plāņu pagastā, Jaunklidzī – 

laukumā pie veikala,
plkst.10.40-11.00 – Sedā –

laukumā pie daudzdzīvokļu mājas Dārza 14,
plkst.11.40-12.00 – Jērcēnu pagastā – 

laukumā pie “Liepugatvēm”,
plkst.12.10-12.30 – Jērcēnu pagastā, Jaunjērcēnos 

pie bijušās katlu mājas,
plkst.13.00-13.20 – Strenčos – 

laukumā pie EKO punkta, Ziemeļnieka ielā 1a.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams pašiem 
nogādāt EEIA uz pagasta centru, līdz 24.05.2011. 
ir jāpiezvana uz ZAAO tālruņa numuru 26132288 
un jāpiesaka sava adrese. Pēc pieteikuma ZAAO
transports aizbrauks uz katru privātmāju un bez 
maksas aizvedīs neizjauktus nolietotos EEI 
atkritumus. 

Savukārt tiem trīs iedzīvotājiem, kuri paši atvedīs 
vislielāko apjomu (vērtēts tiks pēc svara) nolietotos 
EEIA uz pagasta centru, ZAAO ir sagādājis pārstei-
guma balvas.

Tāpat atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs savus 
EEI atkritumus bez maksas var vest uz kādu no 
EKO laukumiem Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 vai 
Beātes ielā 47, saskaņojot sev izdevīgāko laiku ar 
laukumu darba laiku.

ZAAO brīdina, ka pieņemta tiks tikai neizjaukta 
sadzīves tehnika!

G.Gailuma
26132288

Par elektrisko 
un elektronisko 

iekārtu atkritumu 
savākšanas akciju

LIELAJĀ TALKĀ PAVEIKTAIS
Sestdien, 30. aprīlī visā Latvijai notika  Lielā Talka. 

Jau ceturto gadu uz šo pasākumu tiek aicināts ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, lai kādu dabas stūrīti padarītu pie-
vilcīgāku, tīrāku, sakoptāku. Pasākuma ideja ir balstīta uz 
brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Ar katru gadu 
Lielās Talkas mērķi nedaudz mainās, – sākotnēji tika 
vākti atkritumi, bet šogad talkas akcents bija Vides 
izglītība. Priecē tas, ka no ikgadējās atkritumu vākšanas 
talka pamazām pārtop par vides labiekārtošanu un 
estētisku veidošanu.

“Pēc garās ziemas, pavasaris ir laiks, kurš rosina 
darboties, savākt dabas un ne tikai dabas radīto... Katrs 
pasauli un lietas ap sevi redzam savādāk. Lielā talkas 
diena ir brīdis un iespēja, kurā tad arī katrs varam mēģināt 
ap sevi veidot tādu “pasauli”, kādu vēlamies,” saka novada
domes priekšsēdētājs J.Pētersons. “Piedalījos talkā arī 
pats, tāpēc šoreiz izpalika visu dalībnieku apciemošana 
no manas puses. Esmu ļoti priecīgs un gandarīts par 
iedzīvotāju atsaucību novada teritorijas sakopšanā, par 
paveikto, par attieksmi.Talkotāju acīs pamanīju dzirk-
sti, lepnumu, aizrautību, gandarījumu un ļoti pozitīvu 
attieksmi. Un varbūt tā ir patiesā mūsu talkas vērtība?! 
Paldies visiem tiem, kas savās mājās, darba vietās, ielās 
un ceļos, parkos un pļavās padarīja mūsu apkārtni tīrāku 
un skaistāku! Paldies, tiem, kuri ir apsolījuši palīdzēt arī 
pēc Lielās talkas! Turēsim savu sētu un apkārtni sakoptu 
visa gada garumā un uz tikšanos 2012!”

Strenču novadā Lielajā Talkā strādāja vairāk kā 200 
talcinieku, kas paveica lielus darbus visā novada teritorijā. 
Strenčos lielākie darbi notika birzītē Miera un Parka ielu 
krustojumā, kur tuvākajā nākotnē iedzīvotāji ir plānojuši 
ierīkot “Sūnu ciema atpūtas parku”. Šī mērķa sasniegšanai 
ir iesniegts projekts finansiālā atbalsta gūšanai Biedrībai 
“Lauku partnerība Ziemeļgauja”. Projekta rezultātā 
sakoptajā birzītē tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 
šūpolēm, slidkalniņu u.c. rotaļu ierīcēm. Sporta zonā 
iecerēts ierīkot volejbola un basketbola laukumu, bet 
atpūtas zonā – ugunskura vietu, soliņus u.c. Darbus birzītē 
vadīja Zaiga Rožlapa. Talcinieki Daigas Beitikas vadībā 
strādāja arī pie Strenču kultūras nama, kur tika nolīdzināta 
zeme un iesēts zālājs. Novada domes darbinieki kolektīvi 
sakopa meža parku pie nama Valkas ielā 16, iztīrot 
pamežu un novācot vecās lapas, krāsainībai dobēs tika 
iestādītas puķes. Visās talkās aktīvi piedalās Strenču 
politiski represēto biedrības biedri Dzintras Lezdiņas 

vadībā, arī šoreiz viņi rūpējās, lai sakoptu 1949. gada 
upuru piemiņas vietu Strenču stacijā. Tika novāktas lapas 
un iestādīti dekoratīvie krūmi. SIA “Ziemeļu nafta” 
darbinieki sakopa sava uzņēmuma apkārtni, uz talku aici-
nāja Sandra Balode. Strenču novada vidusskolas jaunāko 
klašu skolēni strādāja jau piektdien un sakopa birzīti pie 
Mūzikas skolas.

Sedas pilsētā varēja vēlēties lielāku iedzīvotāju 
atsaucību, jo Lielās Talkas dienā, diemžēl, ieradās tikai 3 
talcinieki, Sedas skolēni talkoja jau piektdien. Talkas 
atbildīgais Vladimirs Jevsejevs informē, ka pilsēta ir 
sakopta un sakopšanas darbi turpināsies arī tuvākajās 
dienās. Lielu paldies ir pelnījis Sedas iedzīvotājs Josifs 
Sadovskis, kurš nesavtīgi jau daudzus gadus strādā pie 
mājokļu gatavošanas spārnotajiem draugiem. Talkas dienā 
tika uzstādīti vairāki putnu būrīši pie domes ēkas Valkas 
ielā 16, kur būs jauna mājvieta strazdiem, zīlītēm, bet viena
māja pūcei tika aizvesta uz Jērcēnmuižas parku, kur 
dzīvo pūces. 

Plāņu pagastā tika piepildīts rekordliels skaits dzelteno 
maisu ar atkritumiem – 380 maisi, jo neliela grupiņa- 16 
talcinieku Viktora Kudinova vadībā satīrīja ilgākā laika 
periodā izgāztos sadzīves atkritumus bijušās fermas teri-
torijā aiz daudzdzīvokļu mājām. Tas patiešām ir milzīgs 
veikums. Jaunklidža iedzīvotāji Aivara Mateusa vadībā 
talkas dienā rūpējās, lai Saieta nama apkārtne kļūtu vēl 
skaistāka – lasīja akmeņus, līdzināja zemi, stādīja puķes.

Jērcēnu pagastā strādāja vairākas talcinieku grupas 
Kārļa Kārkliņa vadībā. Darbs noritēja Jērcēnmuižas parkā, 
tika uzbūvēts jauns tiltiņš uz Saulgriežu saliņu, sakopta 
Zaļā meža taka, iestādītas puķes pie Jērcēnmuižas, satīrītas 
ceļmalas visā pagasta teritorijā. Ģimenes atbalsta centra
vadītāja Līvija Pinzule ar saviem talciniekiem sakopa 
centra apkārtni un ceļmalas. Bērniem bija noorganizētas 
arī izglītojošas aktivitātes, visi kopā noskatījās filmu “Kā 
nepiesārņot mežu”.

Liels paldies visiem Lielās Talkas atbildīgajiem un 
visiem talciniekiem, kas pielika savu roku, lai pasaule 
mums apkārt kļūtu tīrāka un sakoptāka, jo vide, kurā mēs 
dzīvojam, var par mums daudz pastāstīt. Lielās Talkas 
aktivitātes parāda to, cik daudz mums rūp mūsu mājas 
un cik mēs esam atbildīgi par notiekošo sev apkārt. Uz 
tikšanos Lielajā talkā 2012!

Ginta Gailīte, 
Lielās Talkas koordinatore Strenču novadā

Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, 
papildinot to ar nosacījumu, ka “valsts nodrošina iespēju 
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību 
valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, 
ka “ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību 
izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek
valsts valodā”. 

Parakstu vākšana par apturētajiem likumiem notiks no 
18.maija līdz 16.jūnijam.

Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja parakstu vāk-
šanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem 
likumiem “Grozījumi likumā “Par valsts pabalstu iz-
maksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, 
“Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdro-
šināšanu”” un “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam””.

Parakstu vākšana par apturētajiem likumiem bija 
jāizsludina, jo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Valsts prezi-
dents ir paziņojis par šo likumu publicēšanas apturēšanu 
uz diviem mēnešiem, un šajā laikā parakstu vākšanā ir 
jānoskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par ap-
turēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā
daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu 
skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji.

Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu un 
par apturētajiem likumiem vēlētāji varēs pašvaldību 
noteiktajās parakstu vākšanas vietās:

Sedā – Sedas pilsētas pārvalde,
Jaunklidzis – Saieta nams
Plāņi – Plāņu pagasta pārvalde
Strenči – Strenču pilsētas pārvalde
Jērcēni – Jērcēnu tautas nams 
Darba laiks visās parakstīšanās vietās: Pirmdienās, 

Otrdienās, Ceturtdienās, Sestdienās, Svētdienās no plkst. 
9.00 – 13.00.

Trešdienās, Piektdienās no plkst 13.00 – 18.00. 
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt 

parakstu vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja Satvers-
mes grozījumu projekta ierosinājumu un par apturētajiem 
likumiem  parakstīt savā atrašanās vietā, iesniedzot  iepriekš 
parakstu vākšanas vietā savu, vai pilnvarotas personas 
rakstveida iesniegumu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem bals-
stiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī 
ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

 Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepiecie-
šama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Telefoni informācijai: 
S.Rodziņa – 64715664 vai 26544129
Z.Rožlapa – 64715623

No 11.maija līdz 9.jūnijam notiks 
parakstu vākšana likumprojekta “Grozījumi 

Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. 

Mēs, Strenču novada vidusskolas skolēni, 
aicinām Plostnieku svētku apmeklētājus pieda-
līties aizraujošās atrakcijās, lai sagādātu prieku 
līdzcilvēkiem un mazajiem bērniem, ziedojot 
mīkstās rotaļlietas un dažādas galda spēles vai 
simbolisku naudas summu, kuru vēlāk nodosim 
organizācijai “Glābiet bērnus!”, Strenču nodaļai.

Gaidīsim gan lielus, gan mazus 21. maijā 
pie estrādes, Strenčos! 

Esi aktīvs un dalies!
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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, mob.t. 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

31. maijā – Novada bērnu svētki – Sedas stadionā
18. jūnijā – Senioru dāmu deju kopas “Madaras” 5 gadu jubilejas koncerts – Strenčos.
20. jūnijā – Vainagu pīšanas meistardarbnīca – Plāņos.
21. jūnijā – Vasaras saulgriežu godināšana – Jērcēnmuižas parkā.
23. jūnijā – Smiltenes TT brīvdabas izrāde un Zaļumballe – Strenču estrādē.
23. jūnijā – Līgosvētki Plāņos – Līgu sumināšana.
23. jūnijā – Jāņu vakars – Sedā.

KULTŪRAS PASĀKUMI 
MAIJĀ – JŪNIJĀ STRENČU NOVADĀ

Strenču novada dome aicina visus novada komunālo 
pakalpojumu parādniekus, kuriem ir uzkrātas lielas parād-
saistības, līdz šā gada 15.jūnijam ierasties domē noslēgt 
vienošanos par pakāpenisku īres un komunālo pakalpo-
juma parāda samaksu. Gadījumā, ja novada iedzīvotāji 
būs neaktīvi šādam piedāvājumam labprātīgi noslēgt 
vienošanos par komunālajiem pakalpojumiem, vērsīsimies 
tiesā. Tiesāšanās gan prasa ilgu laiku un arī līdzekļus. 
Taču ir arī tādi iedzīvotāji, kuri arī pēc šo vienošanos 
noslēgšanas savas saistības nepilda un parādu neatmaksā. 
Ar tādiem jārīkojas stingrāk, līdz pat komunālo pakalpo-
jumu sniegšanas pārtraukšanai. Nedrīkst pieļaut parāda 
pieaugumu, citādi parādnieki iekrāj tik lielas summas, 
ka tās jau grūti iekasēt, un arī parādniekam tā ir liela 
finansiāla nasta. Iedzīvotāju iekrātos parādus par siltumu 
un citiem komunālajiem pakalpojumiem daudzstāvu 
namu apsaimniekotāji spiesti dzēst uz namu uzturēšanai 
paredzēto izdevumu samazināšanas rēķina. Ļoti lieli 

parādi Strenču novada iedzīvotājiem ir par komunālajiem 
pakalpojumiem – apkure, ūdens, kanalizācija un īres 
maksa. Parādu kopsumma uz 1.maiju Strenču pilsētā
Ls 2489.22, Sedas pilsētā Ls 219456.51, Plāņu pagastā
Ls 11941.17, Jērcēnu pagastā Ls 3135.74

Šī brīža ekonomiskās krīzes apstākļos arī pašvaldības 
līdzekļi ir ļoti ierobežoti. Problēmas ar siltuma, gāzes, 
ūdensapgādes un citu pakalpojumu parādiem radušās 
tieši daudzdzīvokļu mājās, kur atsevišķu ļaunprātīgu 
nemaksātāju dēļ cieš pārējo dzīvokļu iemītnieki, kas ir 
spiesti segt kaimiņu parādus. Ja vismaz maksātspējīgie 
novada iedzīvotāji nesāks kaut pamazām nomaksāt savus 
parādus, var izveidoties situācija, ka komunālo pakalpo-
jumu sniegšana pilnā apjomā var tikt apdraudēta. Pirms 
apkures sezonas uzsākšanas tiks izanalizēti atsevišķi arī 
katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju parādi. 

Viola Lāce, Strenču novada domes juriste

Strenču  novada dome aicina parādniekus norēķināties 
par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem

23. maijā plkst. 10.00
Strenču novada domes zālē, Valkas ielā 16

Represēto pilnsapulce.

Strenču politiski represēto 
biedrība informē

Zobārstniecības kabinetā Strenčos – ir pieejama 
bērnu bezmaksas zobārstniecība!!! (izņemot sānu 
zobiem gaismas plombas).
Vēl pieejami šādi pakalpojumi:

-  Zobu labošana
-  Zobu raušana
-  Zobu protezēšana
-  Zobu higiēna

Visi ir mīļi gaidīti- katru darba dienu!
Pierakstīties var pa telefonu: 27565383.

Uzmanību!

VALODA IR VALSTS MUGURKAULS! 
Latvijas valsts mugurkauls ir Latviešu valoda! 

Aicinu katru balsstiesīgo Strenču novada iedzīvotāju, 
kā arī jebkuru citu balsstiesīgo Latvijas Republikas 
pilsoni, stiprināt Latvijas valsts mugurkaulu, 
PARAKSTOTIES PAR Satversmes 112.panta grozī-
jumiem, papildinot to ar nosacījumu, ka “valsts 
nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību 
un vidējo izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina 
pārejas noteikumu, nosakot, ka “ar 2012.gada 
1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības 
iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts 
valodā”.

Labprāt, savu viedokli un pārliecību par 
iepriekšminēto grozījumu nepieciešamību esmu 
gatavs pamatot telefonsarunā pa tālruni: 26458564 
vai e-pastā: kirsis.janis@inbox.lv.

JĀŅA ĶIRŠA, 
STRENČU NOVADA
 DOMES DEPUTĀTA 

(TB/LNNK) 
AICINĀJUMS:

Klāt pavasaris un dabā manāma zināma rosīšanās. 
Aktīva darbošanās konkursos un mācību priekšmetu 
olimpiādēs turpinās arī Strenču novada vidusskolā. 
Un varam teikt, ka mūsu skolēni ir ļoti aktīvi dažādu 
iniciatīvu atbalstītāji un mums ir ar ko lepoties!

Skolēnu pavasara brīvlaikā 9.klases skolēns Rainers
Eduards Strautiņš piedalījās Vidzemes augstskolas 
organizētajos vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
lasījumos, konferencē, kur godam aizstāvēja savu pēt-
niecisko darbu ķīmijā “Pārziepjošanās skaitlis dažādiem 
tauku paraugiem”. Vēl Rainers Eduards ar šo darbu pie-
dalījās Valkas un Strenču starpnovadu pētniecisko darbu 
konferencē un ieguva augstāko novērtējumu - 1.vietu. 
Tāpat šajā konferencē sekmīgi piedalījās arī citi 8. un 9. 
klašu skolēni un parādīja savas augu un kukaiņu kolekcijas, 
pētījumus par Lielbritāniju, Strenču zēnu kori un skolas 
absolventu tālākajām gaitām. 2. vietu šajā konferencē 
ieguva 8. klases skolnieces Rūta Ribele un Marta Siliņa, 
3.vieta 9.klases skolniecei Gundai Eihei, atzinība
9.klases skolēniem Amandai Jansonei, Undai Jansonei, 
Lanai Kutiščevai, Lainei Spuldzeniecei, Aleksandram 
Ozolam. Paldies sakām skolotājiem Jurim Vaivadam, 
Sarmītei Krūzei, Liānai Viducei par skolēnu pētnieciskās
darbības vadīšanu un atbalstu.

9.klases skolniecei Undai Jansonei šis pavasaris ir 
notikumiem bagāts. Divas dienas Unda piedalījās valsts 
ķīmijas olimpiādē 9. klašu skolēniem, kur ne tikai parādīja 
savas teorētiskās zināšanas, bet arī izstrādāja laboratorijas 
darbus. Ir gūta jauna pieredze un atziņas. Skolnieci 
olimpiādei sagatavoja un atbalstīja arī klātienē skolotājs 
Juris Vaivads.

Skolēnu brīvdienās sākumskolas talantīgie zīmētāji 
piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē Valkā. Varam sveikt 

šīs olimpiādes laureātus. 1.vieta Danijai Janītei (1.klase, 
skolotāja Ginta Beiša) un Danai Akmentiņai (3.klase, 
skolotāja Solvita Tēberga). 2.vieta Simonai Tēraudkalnei
(3.klase, skolotāja Solvita Tēberga). Vizuālās mākslas 
olimpiādē piedalījās arī 2. klases skolēni Adele Dūdiņa
un Reinis Zanders (skolotāja Marika Kalve).

Skolēni turpina piedalīties arī dažādos konkursos. 
Skolas dziedošie jaunieši ļoti labi parādījuši savas prasmes 
vokālajos konkursos “Balsis” un “Taureņu balsis”. 
7.-9. klašu vokālais ansamblis, kā arī 1.- 4.klašu koris 
ir ieguvuši 1. pakāpes diplomus Vidzemes novadā. 
Koris konkursa II kārtā iekļuva starp 10 labākajiem 
koriem Vidzemē un 20.maijā pošas uz Tukumu, kur 
norisināsies labāko koru salidojums. Skolēnus konkursiem 
sagatavoja enerģiskā skolotāja Inese Niklaviča. 

Skolotāja Lāsma Vāvere ar audzināmo 7. klasi turpina 
piedalīties radoši intelektuālajā apgāda “Zvaigzne ABC” 
rīkotajā konkursā “Zvaigžņu klase”.

Skolotāja Inga Krastiņa ar savas audzināmās 8.klases 
skolēniem sekmīgi piedalījusies ZZ čempionāta posmā 
Valmierā, kur pēc ļoti spraigas un grūtas cīņas lielā 
konkurencē ieguva 1. vietu Vidzemes zonas pusfinālā. 
Skolēni cīnīsies par galveno balvu konkursa finālā Rīgā, 
kas norisināsies 28.maijā.

Rit mācību gada pēdējais mēnesis gan ar mācībām, 
gan valsts pārbaudes darbiem, gan projektu nedēļas 
noslēgumu. Vēlēsim jauniešiem un skolotājiem radošu 
garu un izturību, tad jau arī panākumi neizpaliks. Paldies 
visiem, protams, arī skolēnu vecākiem, kas ļāvuši 
skolas vārdam skanēt tuvāk un tālāk un būt lepniem par 
sasniegto!

Laila Pāvuliņa,
direktores vietniece mācību darbā

SKOLĒNU PANĀKUMI

Tautas muzikantu svētki Strenčos

Austrumu deju grupu draudzības koncerts Sedā


