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TIKSIMIES STRENČU NOVADA SVĒTKOS!
Nu Jāņu vainags pakārts ir pie sijas
Un jāņuzāles vāzē lēni vīst,
Pār izbradātām jāņuzāļu pļavām
Ar siena vāliem atnāk Pēterīt`s.

Tas cienastam nes līdzi sārtas zemeņogas
Un vīgriezes, kas upes malā zied,
Tas lielā liepā iekar medusziedus
Un skaistām jāņogām tas nosarkt liek.

2. un 3. augustā Gaujas krastos ar mūziku, dziesmām un 
dejām, jautrību un pārsteigumiem, sauli, ūdeni un Gaismas 
ceļu Gaujā koši un daudzkrāsaini tiks svinēti STRENČU 
NOVADA SVĒTKI. Tos ieskandināsim  2. augusta vakarā 
ar koncertiem Sedā, Plāņos un brīvdabas teātra izrādi 
Jērcēnmuižā. Nepalaidiet garām izbaudīt svētku burvību, 
iepazīt tuvāk novadniekus un mūsu viesus, saklausīt 
mūzikas pērles, atrast sev noderīgas un tīkamas lietas 
svētku gadatirgū, izbaudīt dejas skaistumu svētku koncertā 
un sportisko azartu sporta spēlēs un, protams, piedalīties 
atraktīvajā Svētku gājienā un visiem kopā atpūsties 
zaļumballē.

Novada amatnieki un tirgotāji aicināti aktīvi piedalīties svētku gadatirgū, ļoti ceram uz novada uzņēmēju atsaucību, 
iesaistoties svētku norisēs!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

LAI GAISMA LĪGO LATVIJĀ!
30. jūnijā ar svētku karogu pacelšanu mastos visā Latvijā 

sācies lielākais šīs vasaras notikums – XXV Vispārējie 
latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuros piedalīsies 
1503 kolektīvi ar 40 000 dalībniekiem no visas Latvijas. 
Svētkos Strenču novadu pārstāvēs aptuveni 140 dalībnieki. 
Strenču kultūras nama kolektīvi – koris “Rītu puse”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Tīne” un jauniešu deju kolektīvs, 
Strenču novada vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, 
Strenču pūtēju orķestris, folkloras kopa “Mežābele”, kapela 
“Jērcēnmuižas muzikanti” no Jērcēnu pagasta un ansamblis 
“Sudāruška” no Sedas.

Lai balsis un tauru skaņas skan pāri Rīgas torņiem un 
atbalsojas visā Latvijā! Lai deju raksti tik daudzveidīgi un 
krāšņi kā latvju cimdu raksti! Lai spēks un izturība svētku 
procesā, prieks un gandarījums tos izbaudot!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
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PALDIES 
VĒLĒTĀJIEM!

Ir pagājis jau mēnesis, kopš republikas pilsētu 
un novada domju vēlēšanām 1. jūnijā, un jau 14. 
jūnijā savu darbu ir uzsācis Strenču novada domes 2. 
sasaukums. Paldies vēlētājiem par aktivitāti, atbalstu 
un izdarīto izvēli! Paldies par padarītā novērtējumu! 
Esam gatavi darbam un atvērti jaunām idejām! 

Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons

IEDZĪVOTĀJU 
ZINĀŠANAI

Domes priekšsēdētāja J.Pētersona atvaļinājuma 
laikā no 1. jūlija līdz 28. jūlijam un no 5. augusta 
līdz 18. augustam iedzīvotājus pieņems domes 
priekšsēdētāja vietnieks G.Jukāms – otrdienās un 
ceturtdienās no plkst. 10:00 – 14:00 domes ēkā Valkas 
ielā 16.

STRENČU BĒRNUDĀRZAM “MINKĀNS” – 60!
21. jūnijā sveicām “Minkānu” pastāvēšanas 60 gadu 

jubilejā. Strenču bērnudārza pirmsākumi datēti ar 1953. gada
1. jūliju, kad pieņmts Tautas deputātu padomes lēmums 
par bērnudārza izveidi Strenčos. Toreiz bērnudārzs atradās 
Pionieru ielā 2, kas  ir tagadējā Kārļa iela. Bērnudārza 
pirmsākumos darbojās viena grupa ar 26 bērniem no 3-6 
gadiem, strādāja 4 darbinieki. Bērnudārzam bija noteikti 
šefi : Strenču 7-gadīgā skola un Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca. Pirmā bērnudārza pārzine bija Skaidrīte Brīvība. 

No 1960. gada jūlija bērnudārzs atrodas pašreizējās 
telpās. Sākotnēji līdz 1980. gadam bija salīdzinoši liela 
kadru mainība, īpaši bieži mainījās iestādes vadība.

Šobrīd bērnudāržā strādā 13 darbinieki, bet “Minkānu” 
ikdienā apmeklē 63 audzēkņi. Vadītāja, kopš 1993. gada 
aprīļa ir Sandra Ākere. Viņa saka lielu paldies visiem 
patreizējiem darbiniekiem, kuri nesavtīgi strādā grūto pe-
dagoģisko darbu gan ar bērniem, gan vecākiem.

Tradīcija atzīmēt iestādes jubilejas tika uzsākata pirms 
desmit gadiem, kad tika atzīmēta 50 gadu jubileja, kurā 
kopā sapulcējās liels skaits bijušo darbinieku. Nākošā 
jubileja tika svinēta kopā ar kolēģiem no toreizējā Valkas 
rajona. Laiks starp jubilejām bija pārmaiņu laiks, jo 
izveidojās Strenču novads, notika iestāžu centralizācija, 
izveidojās Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde ar 
struktūrvienībām Sedā un Plāņos.

Reizē ar “Minkānu” savu darba jubileju atzīmēja arī 
vadītāja Sandra Āķere, viņa šajā iestādē nostrādājusi 
“apaļus” 20 gadus. Viņa saka paldies visiem, kuri atcerējās 
un atnāca, lai kopā atzīmētu bērnudārza jubileju. Paldies 
mūsu “zelta fondam” - Dacei Ozoliņai un Mārai Čukstei, 
viņas vienmēr ir klāt ar savu padomu, atbalstošo attieksmi 
un darbiem.

Šobrīd vadītājai ir darba pilnas rokas, jo tiek izmantota 
ikviena iespēja iesaistīties lielākos un mazākos projektos, 
lai piesaistītu papildus līdzekļus un uzlabotu bērnudārza 
ikdienu. Pateicoties vecāku, īpaši Ingas Apsītes iniciatīvai, 
tika veikts telpu remonts projektā “Nāk draugi izkrāsot 
bērnību”, notiek darbs pie bērnudārza rotaļlaukuma lab-
iekārtošanas. Vadītāja neslēpj arī savu sapni par bērnudārza 
rekonstrukciju un piebūves celtniecību, doma par to tiek 
uzturēta ikbrīd, jo projekts ir gatavs, jāatrod tikai līdzekļi 
tā īstenošanai.

Vadītāja saka paldies arī iestādes atbalstītājiem – 
Strenču kokaudzētavai, z/s “Dārznieki”, Agitas Boķes 
aptiekai par atsaucību, palīdzību un atbalstu. Pateicību 
pelnījušas arī novada iestādes, ar kurām bieži iznāk 
sadarboties – Strenču novada vidusskola, Strenču mūzikas 
skola, Strenču novada kultūras centrs. Un, protams, paldies 
Strenču novada domei par to, ka mēs esam un varam 
darboties!

Ar “Minkāna” vadītāju Sandru Āķeri sarunājās 
Ginta Gailīte

PATEICĪBA
FRĪDVALDU ģimene no sirds grib pateikt –

PALDIES!
Paldies par palīdzību pēc ugunsgrēka!
Īpašu paldies gribam izteikt: SANDRAI 

ĀĶEREI, JĀNIM MUIŽNIEKAM, REINIM 
MUIŽNIEKAM, KLINTAI UN ELĪNAI 
MUIŽNIECĒM, ANTRAI ZIEDIŅAI, 
RALDAI UN AIGARAM ZIEMUĻIEM, 
UĢIM UN ANDŽAM ZANDERIEM, ARTIM 
LAPIŅAM AR ĢIMENI, KASPARAM 
VAIVADAM, SAVIEM MEŽA VĪRIEM, 
ANDRIM KRASTIŅAM, INESEI UN 
IVARAM ESĪŠIEM. Īpašs paldies par pajumti 
“LEJASDRUVU” SAIMNIEKIEM. Varbūt 
neesam kādu pieminējuši, tāpēc visiem līdz-
cilvēkiem paldies! Un viss, ko darām labu, 
atgriežas pie darītāja un pasaule kļūst labāka. 
Mēs kopā esam stipri un sirdīs lieli. Celsim 
jaunu māju un paliksim savā vietā – savā 
zemē. PALDIES!

Frīdvaldu ģimene

INFORMĀCIJA PLĀŅU 
BIBLIOTĒKAS 

APMEKLĒTĀJIEM
Bibliotekāre D.Rezgale dodas atvaļinājumā no

15. jūlija. Bibliotēka būs atvērta apmeklētājiem 
pirmdienās no 9:00 - 13:00, t. i. 22.07., 29.07., 5.08.
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Novada domes sēdē 14. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

Domes sēdes darba kārtībā jautājums par Strenču no-
vada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sarmīte 
Rodziņa iepazīstina ar 2013.gada 1.jūnijā ievēlētajiem 
Strenču novada domes deputātiem un ierosina izvirzīt 
kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam.

Deputāts Guntis Jukāms no apvienības “NĀKOTNES 
VĀRDĀ jau šodien!” par kandidātu novada domes priekš-
sēdētāja amatam izvirza deputātu Jāni Pētersonu.

Deputāte Zaiga Rožlapa no apvienības  “Strenču novada 
attīstībai” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza deputāti Giti Siliņu.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja lūdz deputātus 
ar vēlēšanu zīmēm balsot par izvirzītiem kandidātiem.

Strenču novada dome atklāti balsojot ar vēlēšanu 
zīmēm “par” 6 balsīm “pret” 3 balsīm nolemj: 

Ievēlēt deputātu JĀNI PĒTERSONU par Strenču 
novada domes priekšsēdētāju.

Pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas deputāti vienbalsīgi balso 
par sēdes turpinājumu.

1. Strenču novada dome atklāti balsojot ar vēlēšanu 
zīmēm “par” 9 balsīm “pret” nav, nolemj: 

Ievēlēt deputātu GUNTI JUKĀMU par Strenču 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku.

2. Nolēma:
2.1. Izveidot finanšu un attīstības komiteju 4 cilvēku 

sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
Jāni Pētersonu, Gunti Jukāmu, Daci Gaigalu, Aivaru 

Auniņu.
2.2. Izveidot saimniecisko lietu komiteju 3 cilvēku 

sastāvā un  ievēlēt tajā deputātus:
Aigaru Leiti, Aivaru Auniņu, Gitu Siliņu.
2.3. Izveidot izglītības, kultūras un sporta komiteju

3 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 
Gunti Jukāmu, Daci Gaigalu, Zaigu Rožlapu.
2.4. Izveidot sociālo un veselības lietu komiteju 3  

cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 
Daci Gaigalu, Jekaterinu Jeremejevu, Agitu Boķi.
3. Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2013  

Par grozījumiem Strenču novada domes 2011.gada 18. 
maija saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Strenču novada 
pašvaldības nolikums”.

Novada domes sēdē 26. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2012.gada publisko
pārskatu.
2. Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 300 latu apmērā 
filmas “Tālāk pa Gauju” izveidei, ko filmēs SIA “SKUBA 
films”.

3. Nolēma piešķirt 50 latus biedrībai “Latvijas Politiski 
represēto apvienība” salidojuma organizēšanas izmaksu 
finansiālajam nodrošinājumam un segt degvielas izmaksas 
Strenču novada represēto personu nokļūšanai 2013. gada 
17. augustā uz politiski represēto personu salidojumu 
Ikšķilē.
4. Apstiprināja nolikumu konkursam “Sakoptākā mājvieta 
Strenču novadā 2013” un izveidoja komisiju konkursa 
organizēšanai un vērtēšanai.
5. Nolēma ar 2013. gada 1. augustu izveidot pašvaldības 
iestādi – Plāņu feldšeru punkts un izveidot amata vienību 
– feldšeru punkta vadītājs. Par Plāņu feldšeru punkta vadī-
tāju apstiprināt Dzintru Stomeri.
6. Nolēma apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9/2013  
Par grozījumiem Strenču novada domes 2011.gada 18.
maija saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Strenču novada 
pašvaldības nolikums”.
7. Izskatīja jautājumus:
• Par darba uzdevumu nekustamā īpašuma “VECKŪKURI”  
lokālplānojuma izstrādei ;
• Par Strenču novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr.94170013119 ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
atsavināšanu;
• Par zemes vienības (starpgabala) Trikātas iela 28B Strenči,
Strenču novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;
• Par zemes vienības (starpgabala) Jāņa iela 4, Strenči, 
Strenču novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;
• Par piedalīšanos KPFI finansēto projektu atklātā konkursā 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārtā 
ar projektiem “Strenču pašvaldības publisko teritoriju 
apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija 
Strenču pilsētā” un “Strenču pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras moderni-
zācija Sedas pilsētā”;
• Par Strenču novada domes amatpersonu paraksta 
tiesībām;
• Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam 
Jānim Pētersonam no 01.07.2013. līdz 28.07.2013. un 
no 05.08.2013. līdz 18.08.2013. Domes priekšsēdētāja 
atvaļinājuma laikā pienākumus pildīs priekšsēdētāja 
vietnieks Guntis Jukāms;
• Par zemes nomas līgumu slēgšanu;
• Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94170011420 
sadalīšanu Strenču pilsētā;
• Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8, Strenčos sadalīšanu
un zemes ierīcības projekta izstrādi;
• Par deputāta mandāta nolikšanu - nolēma izbeigt Strenču 
novada domes deputāta Aivara Auniņa deputāta pilnvaras 
ar 2013.gada 1.jūliju.

Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pār-
valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/Pašvaldība/
Domes informācija.

Kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Lai pilnveidotu informāciju uz konteineriem par 
šķirojamo atkritumu veidiem, SIA “ZAAO“ (ZAAO) 
veido jaunas uzlīmes. Uz tām ne tikai rakstiskā veidā 
būs parādīts, kādi atkritumi ir jāšķiro, bet informācija 
tiks papildināta arī ar pikotgrammām jeb viegli uz-
tveramiem zīmējumiem. Pāreja no vecajām uzlīmēm 
uz jaunajām notiks pakāpeniski, sākotnēji nodrošinot 
informāciju uz jaunajiem konteineriem, jo konteineru 
parks pastāvīgi tiek papildināts, un ar laiku aplīmējot 
arī esošos. 

Šādu lēmumu – tekstuālai informācijai pievienot 
zīmējumus – ZAAO pieņēma tādēļ, lai informācija 
būtu vieglāk uztverama, kā arī lai to saprastu, pie-
mēram, svešvalodās runājošie iedzīvotāji vai pilsētas 
viesi – tūristi. Šāda prakse ir ierasta daudzviet 
ārvalstīs, lai informāciju nodrošinātu pēc iespējas 
plašākam cilvēku lokam, tostarp ārvalstniekiem, bēr-
niem un citām sabiedrības grupām. Uzlīmes paredzēts 
stiprināt gan uz šķiroto atkritumu konteineriem EKO 
punktos sabiedriskās vietās, gan daudzdzīvokļu namu 
pagalmos – atsevišķi stiklam un atsevišķi papīram, 
metālam un plastmasai.

Projektu finansiāli atbalsta arī Latvijas vides aiz-
sardzības fonds (LVAF). Šī ir viena no aktivitātēm, 
ko ZAAO īsteno kopā ar LVAF, lai veicinātu 
atkritumu šķirošanu un izpratni par videi draudzīgu 
rīcību. Piemēram, šonedēļ, no 4-6.jūnijam, vairākās 
Vidzemes pilsētās notika arī ZAAO rīkotā interaktīvā
akcija “Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi“. Tās 
laikā ZAAO kopā ar skolu  jauniešiem veidoja vides 
instalācijas – stilizētus kokus, kuru augļus veidoja no 
šķirotajiem atkritumiem – stikla, papīra, plastmasas 
un metāla. Koks tiek izmantots kā simbols, lai pa-
rādītu dalītos atkritumus kā vērtīgu izejvielu jaunu 
produktu ražošanā. 

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsar-
dzības fonds:

INFORMĒ 
SIA ZAAO

Šoruden 44 profesionālās izglītības iestādes visā 
Latvijā gaida 3000 jauniešu Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstītajās profesionālās izglītības programmās, lai 
gada vai pusotra laikā iemācītu arodu. Mācības ir bez 
maksas, turklāt uzņemšana pusotra gada programmās 
paredzēta vairs tikai divas reizes – rudenī un ziemā.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā 
no 17 līdz 25 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas 
izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu 
pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF pro-
jektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo skolu 
audzēkņi, kas pabeiguši izglītības programmu ne agrāk kā 
pirms gada. Mācību laikā atkarībā no sekmēm jaunieši var 
saņemt stipendiju līdz 80 latiem. Viņiem tiek nodrošināta 
dzīvošana skolas dienesta viesnīcā; kvalifikācijas prakses 
laikā - apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses 
vietu, izdevumi par naktsmītni; civiltiesiskā apdrošināšana 
un obligātās veselības pārbaudes izdevumi. Kopā pro-
fesionālās izglītības iestādes Valsts izglītības attīstības 

aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā “Profesionālās 
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču ap-
guve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” 
piedāvā apgūt 78 profesijas, piemēram, konditora, zobārsta 
asistenta, lauku īpašumu apsaimniekotāja, friziera, pavāra, 
metinātāja, elektriķa, mūrnieka, SPA meistara, datorsistēmu 
tehniķa un daudzas citas. Pilns programmu saraksts pie-
ejams izglītības ceļvedī www.niid.lv. Uzņemšanu profesio-
nālās izglītības iestādes gada un pusotra gada programmās 
notiek jau no 14.jūnija un turpināsies līdz 15.augustam. 
Informāciju par iesaistīšanos projektā var iegūt mājas
lapā www.viaa.gov.lv sadaļā “VIAA īstenotie projekti”.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv

JAUNIEŠI PROFESIJU 
VAR IEGŪT BEZ MAKSAS

DZIESMU SVĒTKU 
DALĪBNIEKIEM

Pēc Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
noslēguma svētku dalībniekiem būs brīvdiena.

To paredz priekšlikums, ko atbalstīja Saeimas 
deputāti.  Tas nosaka, ka darba devējam Dziesmu 
un Deju svētku dalībniekam, pamatojoties uz viņa 
iesniegumu, diena pēc svētku noslēguma – 8.jūlijs
– jānosaka par brīvdienu. Darbiniekam līdz šī gada 
15.jūlijam darba ņēmējam būs jāuzrāda Latvijas 
Nacionālā kultūras centra izsniegta svētku dalībnieka 
identifikācijas karte.

Savukārt, darba devējs būs tiesīgs prasīt, lai dar-
binieks, kurš bijis Dziesmu un Deju svētku dalībnieks 
un izmantojis šo apmaksāto brīvdienu, nenostrādātās 
darba stundas nostrādā citā laikā tā paša mēneša 
ietvaros, bet summētā darba laika nodarbinātajiem 
– pārskata perioda ietvaros. Šis darbs netiks uzskatīts 
par virsstundu darbu.
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“Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jā-
palīdz parādīties, “ teicis dzejnieks Imants Ziedonis.

Šovasar Strenču novadā tiks atjaunots konkurss par 
sakoptāko mājvietu. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, 
piesakot konkursam skaistākās un sakoptākās Strenču no-
vada mājvietas. To var izdarīt līdz 15. jūlijam, iesniedzot 
rakstisku pieteikumu Strenču novada domē, Valkas ielā 16,
pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās vai nosūtot uz 
e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv. Pieteikuma anketu 
var atrast arī novada mājaslapā www.strencunovads.lv. Par 
konkursa noteikumiem, mērķiem un uzdevumiem, dalības 
noteikumiem, vērtēšanas kritērijiem un kārtību lasiet kon-
kursa nolikumā. Konkursam pieteiktās mājvietas vērtēs 
Strenču novada domes izvirzīta komisija no 16. jūlija 
līdz 26. jūlijam. Komisija konkursa organizēšanai un 
vērtēšanai darbosies šādā sastāvā: Kārlis Kārkliņš – 
Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Gunita Kainaize – 
Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja, Zaiga Rožlapa – depu-
tāte, Gunta Ungure – Sedas pilsētas iedzīvotāja, Indra 
Lielkāja – Strenču pilsētas iedzīvotāja, Andris Ozols – 
konkursa “Sakoptākā sēta 2010”  galvenās balvas ieguvējs.
Konkursa laureātus sveiksim Strenču novada svētkos 3. 
augustā.

KONKURSA
“SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2013”

NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Strenču novada 

pašvaldība rīko konkursu “SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2013”.

Informācija par konkursa izsludināšanu tiek publicēta 
interneta mājas lapā www.strencunovads.lv un informatī-
vajā izdevumā “Mūsu Novada Vēstis”.

2. KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. Veicināt Strenču novada vides sakoptību, veidot 

novadā tūrismam  un dzīvošanai pievilcīgu vidi. 
2.2. Motivēt novada iedzīvotājus estētiskas  un ainaviskas 

vides veidošanai.
2.3. Noskaidrot sakoptākās mājvietas Strenču novada 

teritorijā un informēt novada iedzīvotājus par konkursa 
rezultātiem pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv 
un informatīvajā izdevumā “Mūsu novada vēstis”.

3. KONKURSA DALĪBAS NOTEIKUMI
3.1. Konkursa izsludināšana un pretendentu pieteikšana 

notiek no 1. jūlija līdz 15.jūlijam.
3.2. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 

16.jūlija līdz 26. jūlijam.
3.3. Konkursam var pieteikt Strenču novada adminis-

tratīvajā teritorijā esošas mājvietas šādās nominācijās”:
3.3.1. lauku sētas – viensētas, kas atrodas ārpus ap-

dzīvotām vietām;
3.3.2. – individuālās ģimenes mājas – pilsētās un ciemos;
3.3.3. – uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas un iestādes; 
3.3.4. – īpašas iniciatīvas vides estētiskajā veidošanā;
3.4. Mājvietas dalībai konkursā var ieteikt un izvirzīt 

pārvalžu vadītāji, jebkura fiziska vai juridiska persona.
3.5. Saskaņošanu ar īpašnieku veic vērtēšanas komisija. 

Vērtēšanas komisija tiek apstiprināta Strenču novada domes
sēdē.

3.6. Mājvietas konkursam var pieteikt līdz 15.jūlijam, 
iesniedzot rakstisku pieteikumu Strenču novada domē, 
Valkas ielā 16, pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās vai 
nosūtot uz e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv.
Pieteikuma forma pievienota pielikumā. Iespējama 
pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu Strenču novada 
mājaslapā www.strencunovads.lv

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA UN KĀRTĪBA
4.1. Konkursa organizēšanai un vērtēšanai tiek izveidota 

komisija, kuras sastāvu apstiprina Strenču novada domes 
sēdē. Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

4.2. Komisija veic saskaņošanu ar konkursam izvirzītā  
objekta īpašnieku.

4.3. Komisija veic konkursam pieteikto mājvietu ap-
sekošanu un vērtēšanu no 16. jūlija līdz 26.jūlijam.

4.4. Vērtēšana notiek pēc 10 punktu sistēmas par katru 
vērtēšanas kritēriju. Par konkursa uzvarētāju atzīstams 
objekts, kas novērtēts ar vislielāko punktu skaitu savā grupā.

4.5. Ja komisijas locekļu domas dalās, izšķirošais ir 
komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

4.6. Tiek apbalvots viens pēc vērtēšanas rezultātiem 
labākais objekts katrā nominācijā no katras teritoriālās 
pārvaldes. Uzvarētāji tiek apbalvoti Strenču novada svētku 
laikā. 

4.7. Konkursa uzvarētāji turpmākos 2 gadus konkursā 
nepiedalās. 

4.8. Konkursa komisija ir tiesīga arī piešķirt veicinā-
šanas balvu par oriģināliem vides elementiem, piemēram, 
balkonu un lodžiju noformējums, mazo arhitektūras formu 
izmantošana, dīķu noformēšana, augu un priekšmetu ko-
lekcijas, un citās nominācijās, kā arī kādā grupā nomināciju 
neizvirzīt.

5. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
5.1. Lauku sētām:
- piebraucamais ceļš, ceļmalas, pagalms 0 – 10 p.
- lauki, sakņu dārzs, zemes apstrādes kultūra 0 – 10 p.
- saimniecības ēkas, tehnikas laukums 0 – 10 p.
- dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0 – 10 p.
- vizuālais iespaids / mājas nosaukums, karoga vieta, 
   pastkastīte u.c/ 0 – 10 p.
- kopiespaids, savdabīgi akcenti 0 – 10 p.
5.2.Individuālajām mājām:
- pagalma sakoptība, mājvietas apkārtne 0 – 10 p.
- piebraucamais ceļš, ceļmalas, pieguļošā teritorija 0 – 10 p.
- dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0 – 10 p.
- vizuālais iespaids /mājas nosaukums, karoga vieta, 
   pastkastīte u.c. 0 – 10 p.
- saimnieciskais sektors 0 – 10 p.
- kopiespaids, savdabīgi akcenti 0 – 10 p.
5.3. Uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas un iestādes:
- dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0 – 10 p.
- vizuālais iespaids /ēkas nosaukums, karoga vieta, 
  pastkastīte u.c/ 0 – 10 p.
- kopiespaids, savdabīgi akcenti 0 – 10 p.
- pagalma sakoptība, ēkas apkārtne 0 – 10 p.
- saimnieciskais sektors 0 – 10 p.
- atkritumu novietošana 0 – 10 p.

Domes priekšsēdētājs J.Pētersons

KONKURSS “SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2013”

GRIBAT UZ KĀDU LAIKU AIZBRAUKT, 
NEPIECIEŠAMS MĀJĀS VEIKT REMONTU,

GRIBAT VIENKĀRŠI ATPŪSTIES?
BET NAV, KAS APRŪPĒ UN UZRAUGA 

JŪSU PIEDERĪGO?

IR RISINĀJUMS!
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 

PIEDĀVĀ
JAUNU ATBALSTA MAKSAS PAKALPOJUMU

ĪSLAICĪGA APRŪPE UN UZRAUDZĪBA 
līdz 2 mēnešiem.

Pakalpojuma mērķgrupa – aprūpējamas un uzrau-
gāmas pilngadīgas personas bez smagiem neirolo-
ģiskiem un somatiskiem traucējumiem.

Piedāvājam:
- 3 x dienā ēdināšana, gultas veļa un tās nomaiņa, 

personāla uzraudzība, aprūpe;
-  pēc nepieciešamības, ārsta konsultācija;
- dzīvošana 2-3 vietīgā istabiņā ar brīvu pieeju 

sanitāram mezglam (duša, vanna, tualete), iespēja 
pašam gatavot virtuvē, skatīties TV.
Pakalpojuma maksa – Ls 7,- diennaktī.
Ierodoties, vēlams ģimenes ārsta izraksts no ambu-

latorās kartes par nozīmēto ambulatoro ārstēšanu, 
personīgās higiēnas preces.

Iespējams saņemt papildus maksas pakalpojumus 
pēc Maksas pakalpojuma cenrāža.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pa telefo-
niem: Darba dienās: ārste Ruta Meldere 26100256, 
ārste Edīte Damberga 29628926. Brīvdienās un 
svētku dienās: 64731597 – uzņemšanas nodaļa.

PIEDĀVĀ JAUNU ATBALSTA 
MAKSAS PASĀKUMU 

ĪSLAICĪGA APRŪPE UN 
UZRAUDZĪBA

Pielikums
Konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013”

nolikumam

P I E T E I K U M S

Es,______________________________________________________ vēlos pieteikt
 (īpašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds)

nekustamo īpašumu ___________________________________________________________________________
 (īpašuma nosaukums)

kas atrodas ________________________________  pagasta/pilsētas ____________________________________
 (īpašuma adrese)

Strenču novada domes rīkotajam konkursam “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013”.

2013. gada ________________________             ____________________________________________________
                                                                                                          (paraksts, paraksta atšifrējums)

Iesniedzējs (ja pieteikumu iesniedz cita persona) _____________________________________________________   
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Strenču novada domes
konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013”
vērtēšanas komisijai

Dziesmu svētku karogu pacelšana 
Strenčos, Sedā, Jērcēnos
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Novada domes sēdē 14. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

Domes sēdes darba kārtībā jautājums par Strenču no-
vada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sarmīte 
Rodziņa iepazīstina ar 2013.gada 1.jūnijā ievēlētajiem 
Strenču novada domes deputātiem un ierosina izvirzīt 
kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam.

Deputāts Guntis Jukāms no apvienības “NĀKOTNES 
VĀRDĀ jau šodien!” par kandidātu novada domes priekš-
sēdētāja amatam izvirza deputātu Jāni Pētersonu.

Deputāte Zaiga Rožlapa no apvienības  “Strenču novada 
attīstībai” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza deputāti Giti Siliņu.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja lūdz deputātus 
ar vēlēšanu zīmēm balsot par izvirzītiem kandidātiem.

Strenču novada dome atklāti balsojot ar vēlēšanu 
zīmēm “par” 6 balsīm “pret” 3 balsīm nolemj: 

Ievēlēt deputātu JĀNI PĒTERSONU par Strenču 
novada domes priekšsēdētāju.

Pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas deputāti vienbalsīgi balso 
par sēdes turpinājumu.

1. Strenču novada dome atklāti balsojot ar vēlēšanu 
zīmēm “par” 9 balsīm “pret” nav, nolemj: 

Ievēlēt deputātu GUNTI JUKĀMU par Strenču 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku.

2. Nolēma:
2.1. Izveidot finanšu un attīstības komiteju 4 cilvēku 

sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
Jāni Pētersonu, Gunti Jukāmu, Daci Gaigalu, Aivaru 

Auniņu.
2.2. Izveidot saimniecisko lietu komiteju 3 cilvēku 

sastāvā un  ievēlēt tajā deputātus:
Aigaru Leiti, Aivaru Auniņu, Gitu Siliņu.
2.3. Izveidot izglītības, kultūras un sporta komiteju

3 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 
Gunti Jukāmu, Daci Gaigalu, Zaigu Rožlapu.
2.4. Izveidot sociālo un veselības lietu komiteju 3  

cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 
Daci Gaigalu, Jekaterinu Jeremejevu, Agitu Boķi.
3. Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2013  

Par grozījumiem Strenču novada domes 2011.gada 18. 
maija saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Strenču novada 
pašvaldības nolikums”.

Novada domes sēdē 26. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2012.gada publisko
pārskatu.
2. Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 300 latu apmērā 
filmas “Tālāk pa Gauju” izveidei, ko filmēs SIA “SKUBA 
films”.

3. Nolēma piešķirt 50 latus biedrībai “Latvijas Politiski 
represēto apvienība” salidojuma organizēšanas izmaksu 
finansiālajam nodrošinājumam un segt degvielas izmaksas 
Strenču novada represēto personu nokļūšanai 2013. gada 
17. augustā uz politiski represēto personu salidojumu 
Ikšķilē.
4. Apstiprināja nolikumu konkursam “Sakoptākā mājvieta 
Strenču novadā 2013” un izveidoja komisiju konkursa 
organizēšanai un vērtēšanai.
5. Nolēma ar 2013. gada 1. augustu izveidot pašvaldības 
iestādi – Plāņu feldšeru punkts un izveidot amata vienību 
– feldšeru punkta vadītājs. Par Plāņu feldšeru punkta vadī-
tāju apstiprināt Dzintru Stomeri.
6. Nolēma apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9/2013  
Par grozījumiem Strenču novada domes 2011.gada 18.
maija saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Strenču novada 
pašvaldības nolikums”.
7. Izskatīja jautājumus:
• Par darba uzdevumu nekustamā īpašuma “VECKŪKURI”  
lokālplānojuma izstrādei ;
• Par Strenču novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr.94170013119 ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
atsavināšanu;
• Par zemes vienības (starpgabala) Trikātas iela 28B Strenči,
Strenču novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;
• Par zemes vienības (starpgabala) Jāņa iela 4, Strenči, 
Strenču novads, pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu;
• Par piedalīšanos KPFI finansēto projektu atklātā konkursā 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārtā 
ar projektiem “Strenču pašvaldības publisko teritoriju 
apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija 
Strenču pilsētā” un “Strenču pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras moderni-
zācija Sedas pilsētā”;
• Par Strenču novada domes amatpersonu paraksta 
tiesībām;
• Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam 
Jānim Pētersonam no 01.07.2013. līdz 28.07.2013. un 
no 05.08.2013. līdz 18.08.2013. Domes priekšsēdētāja 
atvaļinājuma laikā pienākumus pildīs priekšsēdētāja 
vietnieks Guntis Jukāms;
• Par zemes nomas līgumu slēgšanu;
• Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94170011420 
sadalīšanu Strenču pilsētā;
• Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8, Strenčos sadalīšanu
un zemes ierīcības projekta izstrādi;
• Par deputāta mandāta nolikšanu - nolēma izbeigt Strenču 
novada domes deputāta Aivara Auniņa deputāta pilnvaras 
ar 2013.gada 1.jūliju.

Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pār-
valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/Pašvaldība/
Domes informācija.

Kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Lai pilnveidotu informāciju uz konteineriem par 
šķirojamo atkritumu veidiem, SIA “ZAAO“ (ZAAO) 
veido jaunas uzlīmes. Uz tām ne tikai rakstiskā veidā 
būs parādīts, kādi atkritumi ir jāšķiro, bet informācija 
tiks papildināta arī ar pikotgrammām jeb viegli uz-
tveramiem zīmējumiem. Pāreja no vecajām uzlīmēm 
uz jaunajām notiks pakāpeniski, sākotnēji nodrošinot 
informāciju uz jaunajiem konteineriem, jo konteineru 
parks pastāvīgi tiek papildināts, un ar laiku aplīmējot 
arī esošos. 

Šādu lēmumu – tekstuālai informācijai pievienot 
zīmējumus – ZAAO pieņēma tādēļ, lai informācija 
būtu vieglāk uztverama, kā arī lai to saprastu, pie-
mēram, svešvalodās runājošie iedzīvotāji vai pilsētas 
viesi – tūristi. Šāda prakse ir ierasta daudzviet 
ārvalstīs, lai informāciju nodrošinātu pēc iespējas 
plašākam cilvēku lokam, tostarp ārvalstniekiem, bēr-
niem un citām sabiedrības grupām. Uzlīmes paredzēts 
stiprināt gan uz šķiroto atkritumu konteineriem EKO 
punktos sabiedriskās vietās, gan daudzdzīvokļu namu 
pagalmos – atsevišķi stiklam un atsevišķi papīram, 
metālam un plastmasai.

Projektu finansiāli atbalsta arī Latvijas vides aiz-
sardzības fonds (LVAF). Šī ir viena no aktivitātēm, 
ko ZAAO īsteno kopā ar LVAF, lai veicinātu 
atkritumu šķirošanu un izpratni par videi draudzīgu 
rīcību. Piemēram, šonedēļ, no 4-6.jūnijam, vairākās 
Vidzemes pilsētās notika arī ZAAO rīkotā interaktīvā
akcija “Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi“. Tās 
laikā ZAAO kopā ar skolu  jauniešiem veidoja vides 
instalācijas – stilizētus kokus, kuru augļus veidoja no 
šķirotajiem atkritumiem – stikla, papīra, plastmasas 
un metāla. Koks tiek izmantots kā simbols, lai pa-
rādītu dalītos atkritumus kā vērtīgu izejvielu jaunu 
produktu ražošanā. 

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsar-
dzības fonds:

INFORMĒ 
SIA ZAAO

Šoruden 44 profesionālās izglītības iestādes visā 
Latvijā gaida 3000 jauniešu Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstītajās profesionālās izglītības programmās, lai 
gada vai pusotra laikā iemācītu arodu. Mācības ir bez 
maksas, turklāt uzņemšana pusotra gada programmās 
paredzēta vairs tikai divas reizes – rudenī un ziemā.

Lai bez maksas apgūtu arodu, jaunietim jābūt vecumā 
no 17 līdz 25 gadiem, ar vidusskolas vai pamatskolas 
izglītību. Viņš var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, taču gadu 
pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF pro-
jektā. Programmā var pieteikties arī tie profesionālo skolu 
audzēkņi, kas pabeiguši izglītības programmu ne agrāk kā 
pirms gada. Mācību laikā atkarībā no sekmēm jaunieši var 
saņemt stipendiju līdz 80 latiem. Viņiem tiek nodrošināta 
dzīvošana skolas dienesta viesnīcā; kvalifikācijas prakses 
laikā - apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses 
vietu, izdevumi par naktsmītni; civiltiesiskā apdrošināšana 
un obligātās veselības pārbaudes izdevumi. Kopā pro-
fesionālās izglītības iestādes Valsts izglītības attīstības 

aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā “Profesionālās 
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču ap-
guve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” 
piedāvā apgūt 78 profesijas, piemēram, konditora, zobārsta 
asistenta, lauku īpašumu apsaimniekotāja, friziera, pavāra, 
metinātāja, elektriķa, mūrnieka, SPA meistara, datorsistēmu 
tehniķa un daudzas citas. Pilns programmu saraksts pie-
ejams izglītības ceļvedī www.niid.lv. Uzņemšanu profesio-
nālās izglītības iestādes gada un pusotra gada programmās 
notiek jau no 14.jūnija un turpināsies līdz 15.augustam. 
Informāciju par iesaistīšanos projektā var iegūt mājas
lapā www.viaa.gov.lv sadaļā “VIAA īstenotie projekti”.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv

JAUNIEŠI PROFESIJU 
VAR IEGŪT BEZ MAKSAS

DZIESMU SVĒTKU 
DALĪBNIEKIEM

Pēc Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
noslēguma svētku dalībniekiem būs brīvdiena.

To paredz priekšlikums, ko atbalstīja Saeimas 
deputāti.  Tas nosaka, ka darba devējam Dziesmu 
un Deju svētku dalībniekam, pamatojoties uz viņa 
iesniegumu, diena pēc svētku noslēguma – 8.jūlijs
– jānosaka par brīvdienu. Darbiniekam līdz šī gada 
15.jūlijam darba ņēmējam būs jāuzrāda Latvijas 
Nacionālā kultūras centra izsniegta svētku dalībnieka 
identifikācijas karte.

Savukārt, darba devējs būs tiesīgs prasīt, lai dar-
binieks, kurš bijis Dziesmu un Deju svētku dalībnieks 
un izmantojis šo apmaksāto brīvdienu, nenostrādātās 
darba stundas nostrādā citā laikā tā paša mēneša 
ietvaros, bet summētā darba laika nodarbinātajiem 
– pārskata perioda ietvaros. Šis darbs netiks uzskatīts 
par virsstundu darbu.
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“Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jā-
palīdz parādīties, “ teicis dzejnieks Imants Ziedonis.

Šovasar Strenču novadā tiks atjaunots konkurss par 
sakoptāko mājvietu. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, 
piesakot konkursam skaistākās un sakoptākās Strenču no-
vada mājvietas. To var izdarīt līdz 15. jūlijam, iesniedzot 
rakstisku pieteikumu Strenču novada domē, Valkas ielā 16,
pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās vai nosūtot uz 
e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv. Pieteikuma anketu 
var atrast arī novada mājaslapā www.strencunovads.lv. Par 
konkursa noteikumiem, mērķiem un uzdevumiem, dalības 
noteikumiem, vērtēšanas kritērijiem un kārtību lasiet kon-
kursa nolikumā. Konkursam pieteiktās mājvietas vērtēs 
Strenču novada domes izvirzīta komisija no 16. jūlija 
līdz 26. jūlijam. Komisija konkursa organizēšanai un 
vērtēšanai darbosies šādā sastāvā: Kārlis Kārkliņš – 
Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Gunita Kainaize – 
Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja, Zaiga Rožlapa – depu-
tāte, Gunta Ungure – Sedas pilsētas iedzīvotāja, Indra 
Lielkāja – Strenču pilsētas iedzīvotāja, Andris Ozols – 
konkursa “Sakoptākā sēta 2010”  galvenās balvas ieguvējs.
Konkursa laureātus sveiksim Strenču novada svētkos 3. 
augustā.

KONKURSA
“SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2013”

NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Strenču novada 

pašvaldība rīko konkursu “SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2013”.

Informācija par konkursa izsludināšanu tiek publicēta 
interneta mājas lapā www.strencunovads.lv un informatī-
vajā izdevumā “Mūsu Novada Vēstis”.

2. KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. Veicināt Strenču novada vides sakoptību, veidot 

novadā tūrismam  un dzīvošanai pievilcīgu vidi. 
2.2. Motivēt novada iedzīvotājus estētiskas  un ainaviskas 

vides veidošanai.
2.3. Noskaidrot sakoptākās mājvietas Strenču novada 

teritorijā un informēt novada iedzīvotājus par konkursa 
rezultātiem pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv 
un informatīvajā izdevumā “Mūsu novada vēstis”.

3. KONKURSA DALĪBAS NOTEIKUMI
3.1. Konkursa izsludināšana un pretendentu pieteikšana 

notiek no 1. jūlija līdz 15.jūlijam.
3.2. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 

16.jūlija līdz 26. jūlijam.
3.3. Konkursam var pieteikt Strenču novada adminis-

tratīvajā teritorijā esošas mājvietas šādās nominācijās”:
3.3.1. lauku sētas – viensētas, kas atrodas ārpus ap-

dzīvotām vietām;
3.3.2. – individuālās ģimenes mājas – pilsētās un ciemos;
3.3.3. – uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas un iestādes; 
3.3.4. – īpašas iniciatīvas vides estētiskajā veidošanā;
3.4. Mājvietas dalībai konkursā var ieteikt un izvirzīt 

pārvalžu vadītāji, jebkura fiziska vai juridiska persona.
3.5. Saskaņošanu ar īpašnieku veic vērtēšanas komisija. 

Vērtēšanas komisija tiek apstiprināta Strenču novada domes
sēdē.

3.6. Mājvietas konkursam var pieteikt līdz 15.jūlijam, 
iesniedzot rakstisku pieteikumu Strenču novada domē, 
Valkas ielā 16, pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās vai 
nosūtot uz e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv.
Pieteikuma forma pievienota pielikumā. Iespējama 
pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu Strenču novada 
mājaslapā www.strencunovads.lv

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA UN KĀRTĪBA
4.1. Konkursa organizēšanai un vērtēšanai tiek izveidota 

komisija, kuras sastāvu apstiprina Strenču novada domes 
sēdē. Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

4.2. Komisija veic saskaņošanu ar konkursam izvirzītā  
objekta īpašnieku.

4.3. Komisija veic konkursam pieteikto mājvietu ap-
sekošanu un vērtēšanu no 16. jūlija līdz 26.jūlijam.

4.4. Vērtēšana notiek pēc 10 punktu sistēmas par katru 
vērtēšanas kritēriju. Par konkursa uzvarētāju atzīstams 
objekts, kas novērtēts ar vislielāko punktu skaitu savā grupā.

4.5. Ja komisijas locekļu domas dalās, izšķirošais ir 
komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

4.6. Tiek apbalvots viens pēc vērtēšanas rezultātiem 
labākais objekts katrā nominācijā no katras teritoriālās 
pārvaldes. Uzvarētāji tiek apbalvoti Strenču novada svētku 
laikā. 

4.7. Konkursa uzvarētāji turpmākos 2 gadus konkursā 
nepiedalās. 

4.8. Konkursa komisija ir tiesīga arī piešķirt veicinā-
šanas balvu par oriģināliem vides elementiem, piemēram, 
balkonu un lodžiju noformējums, mazo arhitektūras formu 
izmantošana, dīķu noformēšana, augu un priekšmetu ko-
lekcijas, un citās nominācijās, kā arī kādā grupā nomināciju 
neizvirzīt.

5. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
5.1. Lauku sētām:
- piebraucamais ceļš, ceļmalas, pagalms 0 – 10 p.
- lauki, sakņu dārzs, zemes apstrādes kultūra 0 – 10 p.
- saimniecības ēkas, tehnikas laukums 0 – 10 p.
- dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0 – 10 p.
- vizuālais iespaids / mājas nosaukums, karoga vieta, 
   pastkastīte u.c/ 0 – 10 p.
- kopiespaids, savdabīgi akcenti 0 – 10 p.
5.2.Individuālajām mājām:
- pagalma sakoptība, mājvietas apkārtne 0 – 10 p.
- piebraucamais ceļš, ceļmalas, pieguļošā teritorija 0 – 10 p.
- dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0 – 10 p.
- vizuālais iespaids /mājas nosaukums, karoga vieta, 
   pastkastīte u.c. 0 – 10 p.
- saimnieciskais sektors 0 – 10 p.
- kopiespaids, savdabīgi akcenti 0 – 10 p.
5.3. Uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas un iestādes:
- dekoratīvie stādījumi, puķu dobes, zāliens 0 – 10 p.
- vizuālais iespaids /ēkas nosaukums, karoga vieta, 
  pastkastīte u.c/ 0 – 10 p.
- kopiespaids, savdabīgi akcenti 0 – 10 p.
- pagalma sakoptība, ēkas apkārtne 0 – 10 p.
- saimnieciskais sektors 0 – 10 p.
- atkritumu novietošana 0 – 10 p.

Domes priekšsēdētājs J.Pētersons

KONKURSS “SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 
STRENČU NOVADĀ 2013”

GRIBAT UZ KĀDU LAIKU AIZBRAUKT, 
NEPIECIEŠAMS MĀJĀS VEIKT REMONTU,

GRIBAT VIENKĀRŠI ATPŪSTIES?
BET NAV, KAS APRŪPĒ UN UZRAUGA 

JŪSU PIEDERĪGO?

IR RISINĀJUMS!
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 

PIEDĀVĀ
JAUNU ATBALSTA MAKSAS PAKALPOJUMU

ĪSLAICĪGA APRŪPE UN UZRAUDZĪBA 
līdz 2 mēnešiem.

Pakalpojuma mērķgrupa – aprūpējamas un uzrau-
gāmas pilngadīgas personas bez smagiem neirolo-
ģiskiem un somatiskiem traucējumiem.

Piedāvājam:
- 3 x dienā ēdināšana, gultas veļa un tās nomaiņa, 

personāla uzraudzība, aprūpe;
-  pēc nepieciešamības, ārsta konsultācija;
- dzīvošana 2-3 vietīgā istabiņā ar brīvu pieeju 

sanitāram mezglam (duša, vanna, tualete), iespēja 
pašam gatavot virtuvē, skatīties TV.
Pakalpojuma maksa – Ls 7,- diennaktī.
Ierodoties, vēlams ģimenes ārsta izraksts no ambu-

latorās kartes par nozīmēto ambulatoro ārstēšanu, 
personīgās higiēnas preces.

Iespējams saņemt papildus maksas pakalpojumus 
pēc Maksas pakalpojuma cenrāža.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pa telefo-
niem: Darba dienās: ārste Ruta Meldere 26100256, 
ārste Edīte Damberga 29628926. Brīvdienās un 
svētku dienās: 64731597 – uzņemšanas nodaļa.

PIEDĀVĀ JAUNU ATBALSTA 
MAKSAS PASĀKUMU 

ĪSLAICĪGA APRŪPE UN 
UZRAUDZĪBA

Pielikums
Konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013”

nolikumam

P I E T E I K U M S

Es,______________________________________________________ vēlos pieteikt
 (īpašnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds)

nekustamo īpašumu ___________________________________________________________________________
 (īpašuma nosaukums)

kas atrodas ________________________________  pagasta/pilsētas ____________________________________
 (īpašuma adrese)

Strenču novada domes rīkotajam konkursam “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013”.

2013. gada ________________________             ____________________________________________________
                                                                                                          (paraksts, paraksta atšifrējums)

Iesniedzējs (ja pieteikumu iesniedz cita persona) _____________________________________________________   
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Strenču novada domes
konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013”
vērtēšanas komisijai

Dziesmu svētku karogu pacelšana 
Strenčos, Sedā, Jērcēnos
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MŪSU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 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

Marija Hodosova  20.12.1924. – 08.05.2013.
Marija Peršikova  28.09.1938. – 19.05.2013.
Anna Rutkovska  25.11.1920. –  25.05.2013.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

maija mēnesī reģistrēti 
mūžībā aizgājušie

STRENČU PILSĒTAS BIBLIOTĒKAI – 
JAUNAS TELPAS

Strenču pilsētas bibliotēkai nu ir jaunas, 
plašas un gaišas mājas. Piektdien, 7. jūnijā 
sirsnīgā gaisotnē notika bibliotēkas jauno telpu 
atklāšana. Tagad Strenču pilsētas bibliotēka 
atrodas Pulkveža Zemitāna ielā 5, ēkas otrajā 
stāvā, ieeja no pagalma puses.

Svinīgajā atklāšanā piedalījās Strenču bib-
liotēkas bijušie darbinieki, novada iestāžu pār-
stāvji, kolēģi bibliotekāri un lasītāji. Bibliotēkas
vadītāja Sarmīte Kosmane iepazīstināja klāt-
esošos ar Strenču bibliotēkas vēsturi un sveica 
bijušos darbiniekus un novada domes pārstāvjus 
par projekta ideju un tā realizāciju. Savukārt, 
kuplā pulkā sanākušie lasītāji sveica bibliotēku 
un priecājās par jauniegūtajām plašajām un 
gaišajām telpām.

•  No 30. jūnija – 7. jūlijam – Strenču novada pašdarbnieki ir XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieki.
• No 3. jūlija līdz 31. jūlijam Jērcēnmuižas Mednieku nama izstāžu zālē - foto izstāde “Dabas elpu sajūtot”.
• 27. jūlijā – VII Muzikantu svētki Jērcēnmuižas parkā.
• 2. augustā – Strenču novada svētku ieskaņu pasākumi Sedā, Plāņos un Jērcēnos.
• 3. augustā – Strenču novada svētki.
• 24. augustā – Svētki Sedā.

KULTŪRAS PASĀKUMI JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ

Vasaras saulgrieži 
Jērcēnmuižā


