
2010. gads jau iegājis vēsturē ar visu, kas tajā bijis 
labs vai slikts, ar to, kas paveikts un ar to, ko, varbūt, 
nepaspējām paveikt tā kā vēlējāmies. Taču paveikts, 
mūsuprāt, ir daudz, īpaši, ja ņem vērā mūsu ierobežotās 
iespējas un esošo ekonomisko situāciju gan pasaulē, gan 
Latvijā. Esam vienā saitītē sasaistīti, mūsu resursus tieši 
ietekmē valdības pieņemtie lēmumi un darbība. Tāpēc 
īpaši nozīmīgs ir cilvēku ieguldījums notiekošajā šeit 
pat uz vietas. Patiess paldies visiem Strenču novadā 
strādājošajiem par godprātīgu darbu, tajā pavadītajām 
virsstundām, neatlaidību un idejām mērķu sasniegšanai. 
Aizvadītā gada notikumus atceroties, neliels kopsavil-
kums par paveikto un piedzīvoto.

Aizvadītajā gadā Strenču novadā realizēti vairāki 
projekti. Viens no tiem - “Ģimenes atbalsta un diennakts 
bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas 
Plāņu filiālē”, tā rezultātā tika atklāts ģimenes atbalsta 
centrs “Saulstariņš”. Šādi meklējam jaunas iespējas un 
pielietojumu filiālei kā izglītības iestādei, tās pastāvē-
šanai. Cita projekta ietvaros turpinās Strenču novada 
vidusskolas Plāņu un Sedas filiāļu jaunu Informācijas 
Tehnoloģiju ieviešana un uzlabošana. Strenču novada 
vidusskolā “Dabaszinātņu projekta” ietvaros tika 
saņemti jauni mācību līdzekļi un IT tehnoloģijas. 
Kā vērtīgākās var minēt interaktīvās tāfeles, mobilo 
datorklasi, uzskates līdzekļus un demonstrēšanas ierīces 
mācību vielas apguvei.

Aprīlī tika parakstīta vienošanās projektā “Energo-
efektivitātes paaugstināšana Strenču novada pašvaldības 
ēkās”. Tas deva iespēju ar ES fondu līdzekļu palīdzību 
sakārtot, saremontēt pašvaldības ēkas Rīgas ielā 7 
un Valkas ielā 16, Strenčos un ļauj ietaupīt finanšu 
līdzekļus siltumenerģijas ražošanai. 2010.gadā turpinā-
jās arī projekta “Strenču kultūras nama rekonstrukcija 
I kārta”, kā arī atradām Lauku atbalsta dienestā līdzekļus 
projekta “Strenču kultūras nama rekonstrukcijas II 
kārta” īstenošanai. Šo projektu rezultātā valsts svētku 
laikā 18. novembrī, pēc rekonstrukcijas, tika atklātas 
Strenču kultūras nama telpas.

Gada garumā turpinājās darbs pie projekta “Ūdens-
saimniecības attīstība Strenču pilsētā, 2.etaps” īsteno-
šanas un nākamās, III kārtas dokumentu gatavošanas 
finanšu līdzekļu piesaistīšanai no ES fondiem. Ir uzsākts 
darbs, lai sakārtotu ūdenssaimniecību arī Strenču 
novada Sedas pilsētā, Plāņos un Jērcēnos. Daudz darba 
tika ieguldīts Sedas pilsētas ūdenssaimniecības projekta 
pārplānošanā, pārprojektēšanā un sadalīšanā tā, lai 
pašvaldībai nebūtu jāpalielina sava līdzfinansējuma 
daļa, bet maksimāli varētu tērēt ES fondu līdzekļus. 
No projekta sagatavošanas viedokļa šeit izdarīts ir viss, 

atliek noskaidrot konkursa kārtā būvnieku, jeb darbu 
veicēju. Sedā un Plāņos darbiem jāsākas jau vasaras 
sākumā. Šobrīd darbs turpinās pie “Ūdenssaimniecības 
attīstības” projekta aktualizācijas Jērcēnu pagasta 
Jērcēnu ciemā. Plānojam arī šo projektu pabeigt un 
izbūvēt 2011.gada beigās.

Plāņu pagastā pagājušā gada laikā tika īstenots 
ELFLA projekts “Saieta nama būvniecība Plāņu pagasta 
Jaunklidža ciemā”. Saieta nama projekta autors ir 
arhitekts A.Bisenieks, ēku uzbūvēja SIA “Bazalts”. 
30.oktobrī tika atklāts Saieta nams un Plāņu pagasta 
Jaunklidža iedzīvotāji ieguva gaišu, mājīgu bibliotēku, 
telpas ģimenes ārsta praksei, vietu,  kur pulcēties 
kultūras un cita veida pasākumiem.

2010.gadā ir sagatavots, Satiksmes ministrijā 
apstiprināts un septembrī parakstīts projekts par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu projektam “Tranzītielas posma 
Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas 
robežai), rekonstrukcija Strenču pilsētā” īstenošanu. Tas 
paredz jauna asfalta seguma uzliešanu, ielu apgaismo-
juma uzstādīšanu, gājēju celiņa atjaunošanu. Tā kā zem 
šī ceļa posma paredzēts izbūvēt ūdensvadu un kanalizā-
cijas trasi, šo projektu realizēsim tikai pēc gada. Tāpat 
ir apstiprināts projekts un piešķirti finanšu līdzekļi 
Zemitāna ielas sakārtošanai, asfalta seguma un gājēju 
celiņa izbūvei pāri dzelzceļam līdz autobusa pieturai 
Strenčos. Arī šo projektu realizēsim pēc ūdenssaimnie-
cības sakārtošanas šajā ielā, t.i. pēc gada.

Gada nogalē, 6. decembrī Strenču vidusskolas 
pagalmā ieripoja jaunais, košais 44 vietīgais autobuss, 
ko Strenču novada pašvaldība ieguva Latvijas–Šveices
sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Paš-
valdību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 
ietvaros, ko administrē Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra (VRAA). Ir sagatavots, apstiprināts, un šobrīd 
tiek realizēts projekts par mazāka izmēra autobusa 
iegādi skolēnu pārvadājumiem. Ja uzņēmējs izpildīs 
līguma saistības laikā, tad februāra beigās mums 
jāsaņem 19 vietīgs mikroautobuss Wolksvagen.

Daudz darba un enerģijas ir ieguldīts Sedas pilsētas 
siltumapgādes problēmu risināšanā. Neitrālam eksper-
tam ir pasūtīta un veikta kompleksa apkures sistēmas 
attīstīšanas un ilgtspējīgas pastāvēšanas izpēte. 2010.
gada nogalē saņēmām izstrādātu Finansiāli-ekonomisko
pamatojumu Sedas pilsētas centrālās katlumājas pār-
būvei kurināšanai ar sīkgabalu kūdru. Realizējot šo 
ieceri ar privāto partneru līdzdalību, Seda iegūs pie-
tiekamu siltuma daudzumu arī pie āra temperatūras 
-20 un vairāk grādos, pie tam, būtiski nemainoties 
siltumenerģijas cenai. 

Ar pašvaldības, kā dzīvokļu īpašnieka Sedas 
daudzdzīvokļu mājās, līdzdalību, ir iesniegti projekti 
finansējuma piesaistei no ES līdzekļiem daudzdzīvokļu 
māju siltināšanai. Projekti ir atbalstīti un četru daudz-
dzīvokļu māju siltināšanu paredzēts uzsākt šā gada 
pavasarī.     

Ir apstiprināts vēl viens 2010.gadā iesniegts projekts, 
kas paredz cilvēkresursu piesaisti. Šī projekta ietvaros 
saņemam finanšu resursus divu darbinieku algošanai, 
kuri nodarbosies ar jaunu projektu sagatavošanu. 
Uzskatām, ka esošajos finanšu daficīta apstākļos tā  ir 
labākā iespēja, kā piesaistīt papildus līdzekļus novada 
attīstībai.
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Priecājos Jūs uzrunāt jaunajā, 2011. gadā. Neviļus 
atkal jāatgādina Raiņa mūžam aktuālais teiciens 
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Sākot ar šo numuru, 
informatīvais izdevums STRENČU NOVADA VĒSTIS 
ieguvis jaunu seju. Mainījies arī avīzītes nosaukums. 
Ļoti ceru, ka lasītājiem patiks šis izdevums gan saturiski 
gan vizuāli. Joprojām priecāšos arī par Jūsu līdzdalību 
informatīvā izdevuma veidošanā un gaidīšu materiālus 
e-pastā: ginta.gailite@strencunovads vai citā veidā.

Ir vēl viens patīkams jaunums – Strenču novada 
domes deputāti ir apstiprinājuši ierosinājumu un piešķī-
ruši finansējumu, lai MŪSU NOVADA VĒSTIS varētu 
izplatīt ar VAS Latvijas Pasts starpniecību. Turpmāk 
Jūsu pastkastītēs avīzīti reizi mēnesī ieliks pastnieks. 
Ļoti ceru, ka ikviens novada iedzīvotājs turpmāk to 
saņems. Uz tikšanos!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Cienījamie lasītāji,

STRENČU NOVADAM 
IZSTRĀDĀS JAUNU 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU

Strenču novada dome 2010.gada 21.decembrī ir 
noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru (VRAA) par projekta “Attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā” īstenošanu. 
Projekta kopējais finansējums ir LVL 20 560.00, kuru 
100% sastāda Eiropas Sociālā fonda finansējums. 

Iespēja izmantot Eiropas Savienības finansējumu 
Strenču novadam pavērs iespēju izstrādāt attīstības 
programmu laika periodam no 2013.gada līdz 2019.
gadam ar ilgtermiņa perspektīvu līdz 2020.gadam. Tas 
nepieciešams, jo pirms administratīvi teritoriālās refor-
mas izstrādātās atsevišķās Strenču, Sedas pilsētu, Jērcēnu 
un Plāņu pagastu attīstības programmās paredzētie 
mērķi ir daļēji sasniegti, tās neparedz novada kopējo 
attīstību. Savukārt, ar likumu “Par pašvaldībām” ir 
noteikts, ka pašvaldības pienākums ir izstrādāt attīstības 
programmu un teritorijas plānojumu. 

Attīstības programmā ir plānots ietvert sekojošas 
sadaļas:

-) novada teritorijas pašreizējās situācijas raksturojums 
un analīze, nosakot galvenās problēmas un izaugsmes 
resursus, kā arī veicot padziļinātu uzņēmējdarbības 
vides un nodarbinātības izpēti;

-) stratēģiskā daļa, kurā ir definēt novada teritorijas 
attīstības vidēja termiņa attīstības virzienus (prioritātes) 
un mērķus pa attīstības jomām;

-) rīcības plāns, kas ietver stratēģiskās daļas, rīcības 
plāna un investīcijas projektu vidēja termiņa prioritāšu 
īstenošanai izstrādi;

-) attīstības programmas īstenošanas uzraudzības 
kārtība;

-) pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Attīstības programmas izstrādei ir plānots pieaicināt 

ekspertus. Ekspertu uzdevums būs kopā ar pašvaldības 
darbiniekiem nodrošināt attīstības programmas izstrādes 
procesa virzību, organizēt sabiedrības līdzdalības pasā-
kumus un apkopot sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Projektu paredzēts īstenot no 2011.gada janvāra līdz 
2012. gada jūnijam.

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
departamenta speciālisti. 10.01.2011
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Strenču pasta 
nodaļa informē

Strenču pasta nodaļa novēl saviem klientiem ražī-
gumu Jaunajā gadā un vēlas informēt, ka pie mums var 
iegādāties virzemes tv atjaunošanas kodus, kā arī saim-
niecības preces. Pie mums var veikt BTA transportlī-
dzekļu apdrošināšanu.Vaicājiet pastniekiem vai griezie-
ties pie mums pasta nodaļā, vienmēr laipni gaidīsim!

Strenču pasta nodaļa

Mēs lepojamies ar saviem novadniekiem, kuri aiz-
vadītajā gadā saņēma dažādus apbalvojumus. VUGD 
Strenču posteņa komandierim, virsleitnantam A. 
Jefimovam tika piešķirts piektās šķiras Viestura ordenis 
par ilggadēju un pašaizliedzīgu dienesta pienākumu 
izpildi un lielu personīgo ieguldījumu Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta attīstībā Latvijā, it īpaši 
Ziemeļlatvijas reģionā. Strenču pilsētas Goda pilsoņa 
nosaukums piešķirts VSIA Strenču psihoneiroloģiskā 
slimnīca vadītājam Vitālijam Rodinam. 18. novembrī 
14 Strenču novada iedzīvotāji saņēma Strenču novada 
domes Atzinības rakstu. Starptautiskajā pārtikas izstādē 
“Riga Food” par straujāk augošo apjomu Latvijas tirgū 
2010. gadā zelta medaļu piešķīra z/s “Veckūkuri”.

Visi kopā priecājamies un lepojamies ar mūsu jau-
nākās paaudzes sasniegumiem gan mācību procesā, gan 
interešu izglītības jomā. Par augstiem mācību darba 
rezultātiem vairāki vidusskolēni saņēma domes stipen-
dijas. Paldies skolotājiem un audzēkņiem par ieguldīto 
darbu! Interešu izglītības jomā skolēni ieguvuši godal-
gotas vietas konkursos un labus rezultātus skatēs. Balva 
par ieguldīto darbu šovasar bija piedalīšanās X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur 
piedalījās 6 kolektīvi no Strenču novada.

Darbīgi visu gadu strādāja arī novada pašdarbības 
kolektīvi. Folkloras kopa “Mežābele” martā nosvinēja 
pastāvēšanas 25 gadu jubileju. Vidējās paaudzes deju 
kopa “Tīne” Smiltenes apriņķa deju kolektīvu skatē 
savā grupā tika atzīta par labāko. Valmieras un Valkas 
apriņķa koru skatē Strenču kultūras nama jauktais koris 
“Rītu puse”  ieguva I pakāpes diplomu. J.Ziemeļnieka 
Strenču Tautas teātris un Jērcēnu dzejas teātris piedalī-
jās XII Latvijas amatierteātru festivālā Balvos.

Aizvadītais gads bija bagātīgs arī viesu uzņemšanā 
un ciemos braukšanā. Martā Strenču novadā viesojās 
9 britu skolēni un 2 skolotāji no Rištonas (Rishton 
Norden Hight School), bet augustā uz Vāciju devās 
Strenču novada delegācija, kuras sastāvā bija Strenču 
novada vidusskolas skolēni - 7.- 9. klašu deju kolektīva 
dejotāji, mūzikas skolas audzēkņi, kā arī viņu skolotāji, 
lai piedalītos Saydas pilsētas svētkos un koncertētu 
Minhu ģimenei piederošajos pansionātos. Pateicoties 
draudzībai ar šo ģimeni, tika saņemts arī palīdzības 
sūtījums no Vācijas - daļa no mēbelēm tika nogādāta 
Sedas veco ļaužu centram, bet daļa no sūtījuma tika 
atvēlēta Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai. Septem-
brī 12 Latvijas bibliotekāri piedalījās 4 nedēļu apmācību 
programmā, profesionālās apmācības un pieredzes ap-
maiņas pasākumos ASV. Apmācību rezultātā paredzēta 
bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu 
veidā, tam piesaistot BMGF finansējumu. Šajā prog-
rammā piedalījās Jērcēnu bibliotēkas – informācijas 
centra vadītāja Ilvija Ķimse. 

Vienmēr gaidīti mūsu novada tūrisma takās ir 
tuvāki un tālāki ciemiņi. Jūlijā atpūsties Strenčos, pie 
Vecā ozola piestāja velomaratona “Tour de LatEst” 
dalībnieki, bet akcijā “Apceļosim Latvijas pilis”, kas 
noritēja no 6. jūnija līdz 3. oktobrim, “Jērcēnmuižu” 
apciemoja 113 tūristi. Pateicoties Dabas aizsardzības 
pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta adminis-
trācijai, Latvijas Valsts meža dienestam un Igaunijas- 
Latvijas programmas projektam “Neapzinātās kultūras 

mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” 
iedzīvotāju un tūristu interesēm novembrī tika atklāta 
Gaujas kultūrvēsturiskā dabas taka.

Maija trešajā sestdienā jau 13. reizi tika svinēti 
tradicionālie Gaujas plostnieku svētki. Šogad pirmo reizi 
plostu siešanā piedalījās 8 Strenču novada vidusskolas 
audzēkņi, jaunieši pieredzējušo plostnieku uzraudzībā 
devās arī ekspedīcijā pa Gauju. Jūnijā ievērojamo 100 
gadu jubileju svinēja Strenču skola, kopā uz salido-
jumu pulcējot absolventus. Jūlijā svinējām Strenču 
pilsētas, bet augustā Sedas pilsētas svētkus. Visa gada 
garumā svinējām tradicionālos svētkus un atceres 
dienas – kopā pulcējās tie, kam sāpju un ciešanu ceļš 
aizsākās  1949. gada 25. martā Strenču stacijā, kārtīgi 
izšūpojāmies Lieldienu šūpolēs, pinām Jāņu kroņus 
vasaras saulgriežos un meklējām papardes ziedu, 
svinējām Latvijas dzimšanas dienu, gada izskaņā 
iededzām krāšņas Eņģeļu egles.

Aizvadītajā gadā nebijām pasargāti arī no dabas 
kaprīzēm. Par spīti prognozēm, ka plūdu nebūs, Gauja 
pirms Lieldienām izkāpa no krastiem. Applūda arī 
Strenču brīvdabas estrāde. Griezāmies ar lūgumu pie 
valdības palīdzēt ar finansējumu plūdu seku likvidē-
šanai un saņēmām daļu no nepieciešamiem līdzekļiem 
tās atjaunošanai. Darbi turpinājās arī pašā gada 
nogalē. Ceram, ka estrāde, nedaudz citādākā izskatā, 
pirmos apmeklētājus priecēs Plostnieku svētkos. Šie 
plūdi ieies vēsturē ar neparasti augstu ūdens līmeņa 
pacelšanos. Ūdens līmenis Gaujā bija pacēlies 4,5 m. 
Strenču novada teritoriju krietni papostīja arī 8. augusta 
vētra. Iedzīvotājiem vairākas dienas nācās pavadīt bez 
elektrības. Vētras laikā nolūza arī Vecais ozols Strenčos, 
kas bija ievērojams kultūrvēstures un dabas objekts. 
Pavasarī plānojam šo vietu, objektu saglabāt, iestādot 
jaunu ozolu, lai tas turpina, nes līdzi vecā ozola pie-
redzēto, izloloto...

Darbīgi 2010.gadā strādāja novadā esošie uzņēmēji. 
VSIA “Strenču novada psihoneiroloģiskajā slimnīcā “ 
tika uzbūvēta un nodota ekspluatācijā jauna rehabilitā-
cijas ēka. Strenču iedzīvotāju un viesu ērtībām DUS 
“Ziemeļu nafta” tika atvērta jauna kafejnīca. Atvēries 
arī jauns ziedu veikaliņš Strenčos, Rīgas ielā 6, blakus 
SANVIK kafejnīcai. Ar jaunām idejām atsāka darboties 
I.K. “Mirklis AF” ziedu namiņš “ESTERE”. Vairākām 
institūcijām sadarbojoties un meklējot atbalstu arī pie 
veselības ministra, septembrī Strenču psihoneiroloģiskās 
slimnīcas bijušajā uzņemšanas nodaļā darbu uzsāka 
jauns Vidzemes reģionālā centra Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības (NMP) dienesta mediķu brigādes 
punkts. Tādejādi ir nodrošināta ātrāka neatliekamās 
medicīniskās palīdzības saņemšanas iespēja Strenču 
novada iedzīvotājiem. 

Tika strādāts arī pie apkārtējās vides sakopšanas un 
veidošanas. Strenču novadā Lielajā Talkā piedalījās 
vairāk kā 400 cilvēku, kopīgiem spēkiem savākti 
aptuveni 340 maisi atkritumu. Tika ierīkoti arī jauni 
apstādījumi un puķu dobes. Sadarbībā ar Strenču 
stādaudzētavu uzsākta peldvietas sakārtošana Strenčos 
pie Gaujas.

Ir iesācies jaunais 2011. gads, kurā turpināsim 
iesāktos darbus un projektus. Lai visiem pietiek spēka, 
pacietības un iecietības saskarsmē vienam ar otru! Lai 
rodas jaunas idejas kopējā rezultāta sasniegšanai!

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons 

Jāņa Ziemeļnieka Strenču Tautas teātra kolektīvs, 
tāpat kā citi Strenču kultūras nama kolektīvi, atgrie-
zušies kultūras nama telpās pēc to remonta un turpina 
savu aktīvo darbību arī šogad. Aizvadītā gada nogalē 
nospēlētas divas izrādes – 30. oktobrī Kocēnu kultūras 
namā H.Gulbja “Kamīnā klusu dzied vējš” un 4. decembrī 
Turnas klubā “Čehovs...” pēc A. Čehova darbu motīviem 
“Traģiķis pēc paša gribas” un “Jubileja”. Šo izrādi pēc 
skatītāju vēlēšanās februāra beigās vēlreiz parādīsim 
Strenču pilsētas kultūras namā. Sekojiet reklāmai!

Teātra režisors Andris Liepiņš stāsta, ka interesants 
atradums repertuāra ziņā ir Ed. Alaiņa viencēlieni. Šobrīd 
teātris strādā pie trīs jaunu viencēlienu iestudēšanas – 
Ed. Alainis “Kur te taisnība?”, Ed. Alainis “Laimīgā 
ģimene”, A.Upīts “Homo sapiens”. Strenču jaunais teātris 
“Jokdaris” izrādīšanai gatavo Ed. Alaiņa “Lūk, kāds 
joks!”

Jauno gadu teātris iesācis ražīgi, jo 29. janvārī 
plkst. 19.00 J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris aicina 
uz jauniestudējuma pirmizrādi. Strenču pilsētas kultūras 
namā tiks izrādīts L.Stumbres “Kronis”. Režisors 
informē skatītājus, ka izrāde ir veidota specifiski – 
aktieri spēlēs zālē, bet skatītāju vietas šoreiz būs uz 
skatuves, tāpēc vietu skaits ir ierobežots un tiem, kas 
vēlas šo izrādi noskatīties, vēlams pieteikties iepriekš, 
zvanot pa tālruni 64715630 (kultūras nams) vai mob. 
tālruni 29243391 (kultūras centra vadītāja Daiga Beitika).
Režisors A.Liepiņš sola, ja interesentu būs vairāk kā 
skatītāju vietu, tad noteikti tiks organizētas papild-
izrādes. Galveno lomu jaunajā izrādē spēlēs aktieris ar 
pamatīgu stāžu (nospēlētas 25 lomas) Andris Delviņš.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

J.ZIEMEĻNIEKA  
STRENČU TAUTAS 
TEĀTRIS AICINA

turpinājums no 1.lpp

VSAA attālinātā 
sadarbība ar Strenču 

novada domi
Strenču novada iedzīvotāji no 2011.gada 01.janvāra 

neierodoties personīgi Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras Valkas klientu apkalpošanas centrā var iesniegt 
dokumentus Strenču novada domē, Valkas ielā 16, 
Strenčos, pie sociālā dienesta vadītājas (tālruņa numurs 
64715617):

• Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai;
• Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai;
• Vienreizējā pabalsta mirušā laulātajam piešķiršanai;
• Iesniegums personas datu/adreses maiņai.

Šādas sadarbības plusi ir:
• Dokumentu iesniegšanai nav jāmēro ceļš uz Valku;
• Pakalpojums tiek piešķirts ātrāk.

Strenču novada Sociālā dienesta vadītāja 
A.Valdēna

14. janvārī 
tika atklāta 

sanāksmju - izstāžu
 telpa un šautuve, 

kas ierīkota 
vienā no 

Jērcēnmuižas 
kompleksa ēkām.

Annijas Ences foto
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NOVADA DOMES ZIŅAS

1. Nolēma ieplānot 2011.gada budžetā finanšu līdzek-
ļus līdz 1000,00 latiem Reģiona galvenās bibliotēkas 
funkciju veikšanai Strenču novada publiskajās un skolu 
bibliotēkās. Slēgt līgumu par bibliotēku informācijas 
sistēmas ALISE piegādi un pakalpojumiem. Iegādāties 
BIS ALISE moduļa licenci ar tiesībām ekspluatēt BIS 
ALISE funkcionālos  moduļus vienlaicīgi ne vairāk kā 
5 (pieciem) bibliotēkas darbiniekiem.
2. Nolēma paredzēt 2011.gada budžetā projekta iesnie-
guma “Strenču novada Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” struktūrvienība “Dzērvīte” Sedā, Meža ielā 4
rekonstrukcija” sagatavošanai nepieciešamās izmaksas 
(energoaudita, ēkas apsekošanas slēdziena, tāmes, 
sertificēta arhitekta vai būvinženiera parakstīta pas-
kaidrojuma raksta, sertificēta arhitekta tehniskā projekta 
vai tā grafiskās daļas izstrādei) līdz  5000.00 LVL
bez PVN.
3. Apstiprināja izcenojumus sauso atkritumu izvešanai
 Strenču novadā ar 2011.gada 1.janvāri: 

1. Fiziskām un juridiskām personām izcenojums (ne-
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) 1 m3 - LVL 8.00
120 l konteinera izvešana LVL 0.96;
660 l konteinera izvešana LVL 5.28;
1 gab. 100 l atkritumu maisa izvešana LVL 0.80;
daudzdzīvokļu māju (ar centrālapkuri) īrniekiem no 
viena cilvēka  1,33 m3 gadā,  

t.i. LVL 10.64;  mēnesī LVL 0.89; 
daudzdzīvokļu māju (bez centrālapkures) īrniekiem 
no viena cilvēka 1.03 m3 gadā, 

t.i. LVL 8.24; mēnesī LVL 0.69
2. Maksājuma tarifa pieauguma koeficienta izmaiņas 
atkarībā no attāluma līdz Strenču pilsētai:

Attālums/km   10-15   16-20   21-25   26-30
koeficients     1.1     1.2     1.3     1.4

4. Apstiprināja  siltumenerģijas tarifu apkurei Strenču 
pilsētā 34,36 Ls/Mwh (bez PVN).
5. Pilnvaroja Strenču novada domes izpilddirektoru 
Aivaru Auniņu, domes vārdā pieņemt lēmumu par atļau-
jas izsniegšanu ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības 
organizēšanai publiskās vietās Strenču novadā un atļau-
jas publisku pasākumu organizēšanai Strenču novadā.
6. Nolēma norakstīt Strenču novada domei nolietoto 
datortehniku.
7. Nolēma renovēt ielas apgaismojumu Sedas pilsētā  
Meža ielā un Parka ielā. Ieplānot 2011.gada budžetā 
LVL 1384,37 par ielas apgaismojuma renovāciju Sedā, 
Meža ielā un Parka ielā.
8. Nolēma iedalīt 2011.gada budžetā līdzfinansējumu 
Sedas pilsētas kultūras nama pulciņu vadītāju atalgo-
jumam 2011.gadā: Fitnesa nodarbības (sievietēm); 
Krievu tautas (dziesmu) ansamblis; Mākslas pul-
ciņš; Deju kolektīvs.
9. Nolēma izsludināt konkursu uz  vakanto izglītības, 
kultūras un sporta speciālista amatu.

10. Nolēma palielināt Strenču novada pašvaldības 
štatu sarakstā Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minkāns” struktūrvienībā “Dzērvīte” amatu 
vienības “skolotājs” kopējo slodžu skaitu par 0,6 likmēm. 
Neizmainīt Strenču novada pirmsskolas izglītības iestā-
des “Minkāns” struktūrvienībā “Dzērvīte” amatam – 
skolotāja palīgs plānoto slodžu skaitu.
11. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus 50,00 latu 
apmērā Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas vadītājai 
Ziemassvētku pasākuma “Ziemas saulgriežu ainiņas” 
organizēšanai no Plāņu tautas nama kultūras pasāku-
miem paredzētajiem līdzekļiem.
12. Apstiprināja domes priekšsēdētāja darba atalgo-
jumu un Strenču novada domes iestāžu darbinieku amatu
vienību atalgojuma sarakstu ar 2011. gada 1.janvāri.
13. Nolēma papildināt Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Minkāns” nolikuma 4.nodaļu –
Izglītības procesa organizācija Iestādē ar punktu 11.1.
pirmsskolas izglītības programmas Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” un struktūr-
vienībā “Dzērvīte” apgūst bērni vecumā no 1,5 gadiem 
(viens gads un 6 mēneši)  līdz pamatizglītības prog-
rammas apguves uzsākšanai, struktūrvienībā “Sprīdīši” 
no 3 gadiem līdz pamatizglītības programmas apguves 
uzsākšanai”.
14. Izskatīja jautājumus par 

• zemes vienību nosaukumu piešķiršanu;
• nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un mērķim 
  piekrītošo platību  noteikšanu Strenču novadā;
• par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu;
• par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
• par zemes gabala platības noteikšanu mājai Peldu 
  ielā 6, Strenčos; 
• par zemes nomas līguma slēgšanu.

15. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības dzīvo-
jamo telpu īres līgumu.
16. Izskatīja jautājumus par 

• dzīvojamās platības piešķiršanu;
• dzīvesvietas anulēšanu;
• ķīlas tiesību dzēšanu;
• koku zāģēšanu.

Strenču novada domes ārkārtas sēdē 29 decembrī:
1. Apstiprināja grozījumus 2010. gada pamatbudžetā:

- ieņēmumu daļā 2657319.00 LVL
- izdevumu daļā  3535316.00 LVL

Budžeta ieņēmumu daļa palielinājusies par 292654.00 
LVL, izdevumu daļa palielinājusies par 124903.00 LVL.

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

Kancelejas vadītāja

Strenču novada domes sēdē 15. decembrī pieņemtie svarīgākie lēmumi:

Vēlamies pateikties par Ziemassvētku prieku, 
ko katru gadu mūsu mazajiem sagādā Ziemassvētku 
vecītis ar savu komandu. Priecājamies kopā ar saviem 
mazajiem un sakām paldies labvēļiem, kas palīdz sarūpēt 
saldumu paciņas un šogad arī rotaļlietas. Nebaidoties no 
aizputinātajiem ceļiem, sniegotajā 2. janvāra dienā visus 
Jērcēnu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus apciemoja 
Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem, ienesot svētku 
prieku ikvienā mājā. Mums, vecākiem, Ziemassvētku 
prieks ir divkāršs, ja redzam to līksmajās un smaidīgajās 
bērnu sejās. 

Paldies labvēļiem par saldumu paciņām un dāvanām! 
Paldies Ziemassvētku vecīša komandai par bērnu labā 
ziedoto brīvdienu! Paldies Strenču novada domei par 
“kamanām”, kas tika cauri visām kupenām!

Jērcēnu pagasta mazo bērnu vecāki

ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA APCIEMOJUMS

Turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība –
rekonstrukcija Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/090/110 īstenošana. Strenču novada dome 
š.g. 20.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt būvdarbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības iepirkumu. 
Iepirkumu komisija ir sākusi nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2011.gada 
pavasarī. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstruk-
cija Sedas pilsētā” ietvaros tiks veikta ūdens vadu 
rekonstrukcija, kā rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens 
un tā piegādes kvalitāte. Paredzēts rekonstruēt daļu kana-
lizācijas vadu (pašteces vadus un spiedvadus) un sūkņu 
staciju. Lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, 
tiks izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 
jaudu 300 m3/dnn. Šī projekta ietvaros tiks veikta tikai 
daļa no Sedas pilsētā nepieciešamajiem ūdenssaimnie-
cības sakārtošanas darbiem, jo projektam pieejamais 
maksimālais finansējums ir 351402 lati, no kuriem 
85% finansē ERAF un 15% sedz pašvaldība. Projekta 
īstenošanai Strenču novada domei ir piešķirts avanss 
50% apmērā no projektam piešķirtās atbalsta summas.

Sagatavoja: Līga Čukure,
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta speciāliste

Uzsākts iepirkums 
Sedas ūdenssaimniecības 

sakārtošanai

Parakstīta vienošanās par 
projekta “Ūdenssaimniecības 

attīstība Strenču novada Plāņu 
pagasta ciemā” īstenošanu

Strenču novada dome 2010.gada 16.novembrī no-
slēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada 
Plāņu pagasta ciemā” īstenošanu. Projektu līdzfinansē 
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) aktivitātes 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Projekta pieteikumu Eiropas Savienības līdzfinan-
sējuma saņemšanai Strenču novada dome varēja iesniegt 
tikai pēc tam, kad bija sagatavots tehniski ekonomiskais 
pamatojums, kas ietver vispusīgu Plāņu ciema ūdens-
saimniecības attīstības izvērtējumu.  

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir LVL 
221 464,08, no kurām plānotais ERAF līdzfinansējums 
ir LVL 188 244,47, bet pašvaldības budžeta finansējums
LVL 33 219,61. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 
tiks noskaidrotas pēc tehniskā projekta izstrādes, būv-
darbu un būvuzraudzības iepirkumu veikšanas.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus ūdens-
saimniecības sakārtošanas darbus Plāņu ciemā:

-) uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, veicot esošās 
artēziskās akas remontu;

-) uzlabot dzeramā ūdens piegādi ciema iedzīvotājiem, 
rekonstruējot esošo ūdensvadu un izbūvējot jaunu 
ūdensvada posmu;

-) samazināt vides piesārņojumu, izbūvējot jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jaunu kanalizācijas 
vadu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.
Ūdenssaimniecības projekta ietvaros būvdarbus 

Plāņos paredzēts uzsākt laika posmā no 2011.gada 
vasaras un pabeigt līdz 2012.gada vasarai.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija tehniskā pro-
jekta iepirkuma veikšanai, bet būvdarbu iepirkums 
plānots šā gada maijā.

Sagatavoja: S. Rāviča 10.01.2011.
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Strenču pasta 
nodaļa informē

Strenču pasta nodaļa novēl saviem klientiem ražī-
gumu Jaunajā gadā un vēlas informēt, ka pie mums var 
iegādāties virzemes tv atjaunošanas kodus, kā arī saim-
niecības preces. Pie mums var veikt BTA transportlī-
dzekļu apdrošināšanu.Vaicājiet pastniekiem vai griezie-
ties pie mums pasta nodaļā, vienmēr laipni gaidīsim!

Strenču pasta nodaļa

Mēs lepojamies ar saviem novadniekiem, kuri aiz-
vadītajā gadā saņēma dažādus apbalvojumus. VUGD 
Strenču posteņa komandierim, virsleitnantam A. 
Jefimovam tika piešķirts piektās šķiras Viestura ordenis 
par ilggadēju un pašaizliedzīgu dienesta pienākumu 
izpildi un lielu personīgo ieguldījumu Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta attīstībā Latvijā, it īpaši 
Ziemeļlatvijas reģionā. Strenču pilsētas Goda pilsoņa 
nosaukums piešķirts VSIA Strenču psihoneiroloģiskā 
slimnīca vadītājam Vitālijam Rodinam. 18. novembrī 
14 Strenču novada iedzīvotāji saņēma Strenču novada 
domes Atzinības rakstu. Starptautiskajā pārtikas izstādē 
“Riga Food” par straujāk augošo apjomu Latvijas tirgū 
2010. gadā zelta medaļu piešķīra z/s “Veckūkuri”.

Visi kopā priecājamies un lepojamies ar mūsu jau-
nākās paaudzes sasniegumiem gan mācību procesā, gan 
interešu izglītības jomā. Par augstiem mācību darba 
rezultātiem vairāki vidusskolēni saņēma domes stipen-
dijas. Paldies skolotājiem un audzēkņiem par ieguldīto 
darbu! Interešu izglītības jomā skolēni ieguvuši godal-
gotas vietas konkursos un labus rezultātus skatēs. Balva 
par ieguldīto darbu šovasar bija piedalīšanās X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur 
piedalījās 6 kolektīvi no Strenču novada.

Darbīgi visu gadu strādāja arī novada pašdarbības 
kolektīvi. Folkloras kopa “Mežābele” martā nosvinēja 
pastāvēšanas 25 gadu jubileju. Vidējās paaudzes deju 
kopa “Tīne” Smiltenes apriņķa deju kolektīvu skatē 
savā grupā tika atzīta par labāko. Valmieras un Valkas 
apriņķa koru skatē Strenču kultūras nama jauktais koris 
“Rītu puse”  ieguva I pakāpes diplomu. J.Ziemeļnieka 
Strenču Tautas teātris un Jērcēnu dzejas teātris piedalī-
jās XII Latvijas amatierteātru festivālā Balvos.

Aizvadītais gads bija bagātīgs arī viesu uzņemšanā 
un ciemos braukšanā. Martā Strenču novadā viesojās 
9 britu skolēni un 2 skolotāji no Rištonas (Rishton 
Norden Hight School), bet augustā uz Vāciju devās 
Strenču novada delegācija, kuras sastāvā bija Strenču 
novada vidusskolas skolēni - 7.- 9. klašu deju kolektīva 
dejotāji, mūzikas skolas audzēkņi, kā arī viņu skolotāji, 
lai piedalītos Saydas pilsētas svētkos un koncertētu 
Minhu ģimenei piederošajos pansionātos. Pateicoties 
draudzībai ar šo ģimeni, tika saņemts arī palīdzības 
sūtījums no Vācijas - daļa no mēbelēm tika nogādāta 
Sedas veco ļaužu centram, bet daļa no sūtījuma tika 
atvēlēta Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai. Septem-
brī 12 Latvijas bibliotekāri piedalījās 4 nedēļu apmācību 
programmā, profesionālās apmācības un pieredzes ap-
maiņas pasākumos ASV. Apmācību rezultātā paredzēta 
bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu 
veidā, tam piesaistot BMGF finansējumu. Šajā prog-
rammā piedalījās Jērcēnu bibliotēkas – informācijas 
centra vadītāja Ilvija Ķimse. 

Vienmēr gaidīti mūsu novada tūrisma takās ir 
tuvāki un tālāki ciemiņi. Jūlijā atpūsties Strenčos, pie 
Vecā ozola piestāja velomaratona “Tour de LatEst” 
dalībnieki, bet akcijā “Apceļosim Latvijas pilis”, kas 
noritēja no 6. jūnija līdz 3. oktobrim, “Jērcēnmuižu” 
apciemoja 113 tūristi. Pateicoties Dabas aizsardzības 
pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta adminis-
trācijai, Latvijas Valsts meža dienestam un Igaunijas- 
Latvijas programmas projektam “Neapzinātās kultūras 

mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” 
iedzīvotāju un tūristu interesēm novembrī tika atklāta 
Gaujas kultūrvēsturiskā dabas taka.

Maija trešajā sestdienā jau 13. reizi tika svinēti 
tradicionālie Gaujas plostnieku svētki. Šogad pirmo reizi 
plostu siešanā piedalījās 8 Strenču novada vidusskolas 
audzēkņi, jaunieši pieredzējušo plostnieku uzraudzībā 
devās arī ekspedīcijā pa Gauju. Jūnijā ievērojamo 100 
gadu jubileju svinēja Strenču skola, kopā uz salido-
jumu pulcējot absolventus. Jūlijā svinējām Strenču 
pilsētas, bet augustā Sedas pilsētas svētkus. Visa gada 
garumā svinējām tradicionālos svētkus un atceres 
dienas – kopā pulcējās tie, kam sāpju un ciešanu ceļš 
aizsākās  1949. gada 25. martā Strenču stacijā, kārtīgi 
izšūpojāmies Lieldienu šūpolēs, pinām Jāņu kroņus 
vasaras saulgriežos un meklējām papardes ziedu, 
svinējām Latvijas dzimšanas dienu, gada izskaņā 
iededzām krāšņas Eņģeļu egles.

Aizvadītajā gadā nebijām pasargāti arī no dabas 
kaprīzēm. Par spīti prognozēm, ka plūdu nebūs, Gauja 
pirms Lieldienām izkāpa no krastiem. Applūda arī 
Strenču brīvdabas estrāde. Griezāmies ar lūgumu pie 
valdības palīdzēt ar finansējumu plūdu seku likvidē-
šanai un saņēmām daļu no nepieciešamiem līdzekļiem 
tās atjaunošanai. Darbi turpinājās arī pašā gada 
nogalē. Ceram, ka estrāde, nedaudz citādākā izskatā, 
pirmos apmeklētājus priecēs Plostnieku svētkos. Šie 
plūdi ieies vēsturē ar neparasti augstu ūdens līmeņa 
pacelšanos. Ūdens līmenis Gaujā bija pacēlies 4,5 m. 
Strenču novada teritoriju krietni papostīja arī 8. augusta 
vētra. Iedzīvotājiem vairākas dienas nācās pavadīt bez 
elektrības. Vētras laikā nolūza arī Vecais ozols Strenčos, 
kas bija ievērojams kultūrvēstures un dabas objekts. 
Pavasarī plānojam šo vietu, objektu saglabāt, iestādot 
jaunu ozolu, lai tas turpina, nes līdzi vecā ozola pie-
redzēto, izloloto...

Darbīgi 2010.gadā strādāja novadā esošie uzņēmēji. 
VSIA “Strenču novada psihoneiroloģiskajā slimnīcā “ 
tika uzbūvēta un nodota ekspluatācijā jauna rehabilitā-
cijas ēka. Strenču iedzīvotāju un viesu ērtībām DUS 
“Ziemeļu nafta” tika atvērta jauna kafejnīca. Atvēries 
arī jauns ziedu veikaliņš Strenčos, Rīgas ielā 6, blakus 
SANVIK kafejnīcai. Ar jaunām idejām atsāka darboties 
I.K. “Mirklis AF” ziedu namiņš “ESTERE”. Vairākām 
institūcijām sadarbojoties un meklējot atbalstu arī pie 
veselības ministra, septembrī Strenču psihoneiroloģiskās 
slimnīcas bijušajā uzņemšanas nodaļā darbu uzsāka 
jauns Vidzemes reģionālā centra Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības (NMP) dienesta mediķu brigādes 
punkts. Tādejādi ir nodrošināta ātrāka neatliekamās 
medicīniskās palīdzības saņemšanas iespēja Strenču 
novada iedzīvotājiem. 

Tika strādāts arī pie apkārtējās vides sakopšanas un 
veidošanas. Strenču novadā Lielajā Talkā piedalījās 
vairāk kā 400 cilvēku, kopīgiem spēkiem savākti 
aptuveni 340 maisi atkritumu. Tika ierīkoti arī jauni 
apstādījumi un puķu dobes. Sadarbībā ar Strenču 
stādaudzētavu uzsākta peldvietas sakārtošana Strenčos 
pie Gaujas.

Ir iesācies jaunais 2011. gads, kurā turpināsim 
iesāktos darbus un projektus. Lai visiem pietiek spēka, 
pacietības un iecietības saskarsmē vienam ar otru! Lai 
rodas jaunas idejas kopējā rezultāta sasniegšanai!

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons 

Jāņa Ziemeļnieka Strenču Tautas teātra kolektīvs, 
tāpat kā citi Strenču kultūras nama kolektīvi, atgrie-
zušies kultūras nama telpās pēc to remonta un turpina 
savu aktīvo darbību arī šogad. Aizvadītā gada nogalē 
nospēlētas divas izrādes – 30. oktobrī Kocēnu kultūras 
namā H.Gulbja “Kamīnā klusu dzied vējš” un 4. decembrī 
Turnas klubā “Čehovs...” pēc A. Čehova darbu motīviem 
“Traģiķis pēc paša gribas” un “Jubileja”. Šo izrādi pēc 
skatītāju vēlēšanās februāra beigās vēlreiz parādīsim 
Strenču pilsētas kultūras namā. Sekojiet reklāmai!

Teātra režisors Andris Liepiņš stāsta, ka interesants 
atradums repertuāra ziņā ir Ed. Alaiņa viencēlieni. Šobrīd 
teātris strādā pie trīs jaunu viencēlienu iestudēšanas – 
Ed. Alainis “Kur te taisnība?”, Ed. Alainis “Laimīgā 
ģimene”, A.Upīts “Homo sapiens”. Strenču jaunais teātris 
“Jokdaris” izrādīšanai gatavo Ed. Alaiņa “Lūk, kāds 
joks!”

Jauno gadu teātris iesācis ražīgi, jo 29. janvārī 
plkst. 19.00 J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris aicina 
uz jauniestudējuma pirmizrādi. Strenču pilsētas kultūras 
namā tiks izrādīts L.Stumbres “Kronis”. Režisors 
informē skatītājus, ka izrāde ir veidota specifiski – 
aktieri spēlēs zālē, bet skatītāju vietas šoreiz būs uz 
skatuves, tāpēc vietu skaits ir ierobežots un tiem, kas 
vēlas šo izrādi noskatīties, vēlams pieteikties iepriekš, 
zvanot pa tālruni 64715630 (kultūras nams) vai mob. 
tālruni 29243391 (kultūras centra vadītāja Daiga Beitika).
Režisors A.Liepiņš sola, ja interesentu būs vairāk kā 
skatītāju vietu, tad noteikti tiks organizētas papild-
izrādes. Galveno lomu jaunajā izrādē spēlēs aktieris ar 
pamatīgu stāžu (nospēlētas 25 lomas) Andris Delviņš.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

J.ZIEMEĻNIEKA  
STRENČU TAUTAS 
TEĀTRIS AICINA

turpinājums no 1.lpp

VSAA attālinātā 
sadarbība ar Strenču 

novada domi
Strenču novada iedzīvotāji no 2011.gada 01.janvāra 

neierodoties personīgi Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras Valkas klientu apkalpošanas centrā var iesniegt 
dokumentus Strenču novada domē, Valkas ielā 16, 
Strenčos, pie sociālā dienesta vadītājas (tālruņa numurs 
64715617):

• Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai;
• Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai;
• Vienreizējā pabalsta mirušā laulātajam piešķiršanai;
• Iesniegums personas datu/adreses maiņai.

Šādas sadarbības plusi ir:
• Dokumentu iesniegšanai nav jāmēro ceļš uz Valku;
• Pakalpojums tiek piešķirts ātrāk.

Strenču novada Sociālā dienesta vadītāja 
A.Valdēna

14. janvārī 
tika atklāta 

sanāksmju - izstāžu
 telpa un šautuve, 

kas ierīkota 
vienā no 

Jērcēnmuižas 
kompleksa ēkām.

Annijas Ences foto
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NOVADA DOMES ZIŅAS

1. Nolēma ieplānot 2011.gada budžetā finanšu līdzek-
ļus līdz 1000,00 latiem Reģiona galvenās bibliotēkas 
funkciju veikšanai Strenču novada publiskajās un skolu 
bibliotēkās. Slēgt līgumu par bibliotēku informācijas 
sistēmas ALISE piegādi un pakalpojumiem. Iegādāties 
BIS ALISE moduļa licenci ar tiesībām ekspluatēt BIS 
ALISE funkcionālos  moduļus vienlaicīgi ne vairāk kā 
5 (pieciem) bibliotēkas darbiniekiem.
2. Nolēma paredzēt 2011.gada budžetā projekta iesnie-
guma “Strenču novada Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” struktūrvienība “Dzērvīte” Sedā, Meža ielā 4
rekonstrukcija” sagatavošanai nepieciešamās izmaksas 
(energoaudita, ēkas apsekošanas slēdziena, tāmes, 
sertificēta arhitekta vai būvinženiera parakstīta pas-
kaidrojuma raksta, sertificēta arhitekta tehniskā projekta 
vai tā grafiskās daļas izstrādei) līdz  5000.00 LVL
bez PVN.
3. Apstiprināja izcenojumus sauso atkritumu izvešanai
 Strenču novadā ar 2011.gada 1.janvāri: 

1. Fiziskām un juridiskām personām izcenojums (ne-
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) 1 m3 - LVL 8.00
120 l konteinera izvešana LVL 0.96;
660 l konteinera izvešana LVL 5.28;
1 gab. 100 l atkritumu maisa izvešana LVL 0.80;
daudzdzīvokļu māju (ar centrālapkuri) īrniekiem no 
viena cilvēka  1,33 m3 gadā,  

t.i. LVL 10.64;  mēnesī LVL 0.89; 
daudzdzīvokļu māju (bez centrālapkures) īrniekiem 
no viena cilvēka 1.03 m3 gadā, 

t.i. LVL 8.24; mēnesī LVL 0.69
2. Maksājuma tarifa pieauguma koeficienta izmaiņas 
atkarībā no attāluma līdz Strenču pilsētai:

Attālums/km   10-15   16-20   21-25   26-30
koeficients     1.1     1.2     1.3     1.4

4. Apstiprināja  siltumenerģijas tarifu apkurei Strenču 
pilsētā 34,36 Ls/Mwh (bez PVN).
5. Pilnvaroja Strenču novada domes izpilddirektoru 
Aivaru Auniņu, domes vārdā pieņemt lēmumu par atļau-
jas izsniegšanu ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības 
organizēšanai publiskās vietās Strenču novadā un atļau-
jas publisku pasākumu organizēšanai Strenču novadā.
6. Nolēma norakstīt Strenču novada domei nolietoto 
datortehniku.
7. Nolēma renovēt ielas apgaismojumu Sedas pilsētā  
Meža ielā un Parka ielā. Ieplānot 2011.gada budžetā 
LVL 1384,37 par ielas apgaismojuma renovāciju Sedā, 
Meža ielā un Parka ielā.
8. Nolēma iedalīt 2011.gada budžetā līdzfinansējumu 
Sedas pilsētas kultūras nama pulciņu vadītāju atalgo-
jumam 2011.gadā: Fitnesa nodarbības (sievietēm); 
Krievu tautas (dziesmu) ansamblis; Mākslas pul-
ciņš; Deju kolektīvs.
9. Nolēma izsludināt konkursu uz  vakanto izglītības, 
kultūras un sporta speciālista amatu.

10. Nolēma palielināt Strenču novada pašvaldības 
štatu sarakstā Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minkāns” struktūrvienībā “Dzērvīte” amatu 
vienības “skolotājs” kopējo slodžu skaitu par 0,6 likmēm. 
Neizmainīt Strenču novada pirmsskolas izglītības iestā-
des “Minkāns” struktūrvienībā “Dzērvīte” amatam – 
skolotāja palīgs plānoto slodžu skaitu.
11. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus 50,00 latu 
apmērā Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas vadītājai 
Ziemassvētku pasākuma “Ziemas saulgriežu ainiņas” 
organizēšanai no Plāņu tautas nama kultūras pasāku-
miem paredzētajiem līdzekļiem.
12. Apstiprināja domes priekšsēdētāja darba atalgo-
jumu un Strenču novada domes iestāžu darbinieku amatu
vienību atalgojuma sarakstu ar 2011. gada 1.janvāri.
13. Nolēma papildināt Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Minkāns” nolikuma 4.nodaļu –
Izglītības procesa organizācija Iestādē ar punktu 11.1.
pirmsskolas izglītības programmas Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” un struktūr-
vienībā “Dzērvīte” apgūst bērni vecumā no 1,5 gadiem 
(viens gads un 6 mēneši)  līdz pamatizglītības prog-
rammas apguves uzsākšanai, struktūrvienībā “Sprīdīši” 
no 3 gadiem līdz pamatizglītības programmas apguves 
uzsākšanai”.
14. Izskatīja jautājumus par 

• zemes vienību nosaukumu piešķiršanu;
• nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un mērķim 
  piekrītošo platību  noteikšanu Strenču novadā;
• par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu;
• par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
• par zemes gabala platības noteikšanu mājai Peldu 
  ielā 6, Strenčos; 
• par zemes nomas līguma slēgšanu.

15. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības dzīvo-
jamo telpu īres līgumu.
16. Izskatīja jautājumus par 

• dzīvojamās platības piešķiršanu;
• dzīvesvietas anulēšanu;
• ķīlas tiesību dzēšanu;
• koku zāģēšanu.

Strenču novada domes ārkārtas sēdē 29 decembrī:
1. Apstiprināja grozījumus 2010. gada pamatbudžetā:

- ieņēmumu daļā 2657319.00 LVL
- izdevumu daļā  3535316.00 LVL

Budžeta ieņēmumu daļa palielinājusies par 292654.00 
LVL, izdevumu daļa palielinājusies par 124903.00 LVL.

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

Kancelejas vadītāja

Strenču novada domes sēdē 15. decembrī pieņemtie svarīgākie lēmumi:

Vēlamies pateikties par Ziemassvētku prieku, 
ko katru gadu mūsu mazajiem sagādā Ziemassvētku 
vecītis ar savu komandu. Priecājamies kopā ar saviem 
mazajiem un sakām paldies labvēļiem, kas palīdz sarūpēt 
saldumu paciņas un šogad arī rotaļlietas. Nebaidoties no 
aizputinātajiem ceļiem, sniegotajā 2. janvāra dienā visus 
Jērcēnu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus apciemoja 
Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem, ienesot svētku 
prieku ikvienā mājā. Mums, vecākiem, Ziemassvētku 
prieks ir divkāršs, ja redzam to līksmajās un smaidīgajās 
bērnu sejās. 

Paldies labvēļiem par saldumu paciņām un dāvanām! 
Paldies Ziemassvētku vecīša komandai par bērnu labā 
ziedoto brīvdienu! Paldies Strenču novada domei par 
“kamanām”, kas tika cauri visām kupenām!

Jērcēnu pagasta mazo bērnu vecāki

ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA APCIEMOJUMS

Turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība –
rekonstrukcija Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/090/110 īstenošana. Strenču novada dome 
š.g. 20.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt būvdarbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības iepirkumu. 
Iepirkumu komisija ir sākusi nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2011.gada 
pavasarī. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstruk-
cija Sedas pilsētā” ietvaros tiks veikta ūdens vadu 
rekonstrukcija, kā rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens 
un tā piegādes kvalitāte. Paredzēts rekonstruēt daļu kana-
lizācijas vadu (pašteces vadus un spiedvadus) un sūkņu 
staciju. Lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, 
tiks izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 
jaudu 300 m3/dnn. Šī projekta ietvaros tiks veikta tikai 
daļa no Sedas pilsētā nepieciešamajiem ūdenssaimnie-
cības sakārtošanas darbiem, jo projektam pieejamais 
maksimālais finansējums ir 351402 lati, no kuriem 
85% finansē ERAF un 15% sedz pašvaldība. Projekta 
īstenošanai Strenču novada domei ir piešķirts avanss 
50% apmērā no projektam piešķirtās atbalsta summas.

Sagatavoja: Līga Čukure,
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta speciāliste

Uzsākts iepirkums 
Sedas ūdenssaimniecības 

sakārtošanai

Parakstīta vienošanās par 
projekta “Ūdenssaimniecības 

attīstība Strenču novada Plāņu 
pagasta ciemā” īstenošanu

Strenču novada dome 2010.gada 16.novembrī no-
slēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada 
Plāņu pagasta ciemā” īstenošanu. Projektu līdzfinansē 
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) aktivitātes 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Projekta pieteikumu Eiropas Savienības līdzfinan-
sējuma saņemšanai Strenču novada dome varēja iesniegt 
tikai pēc tam, kad bija sagatavots tehniski ekonomiskais 
pamatojums, kas ietver vispusīgu Plāņu ciema ūdens-
saimniecības attīstības izvērtējumu.  

Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas ir LVL 
221 464,08, no kurām plānotais ERAF līdzfinansējums 
ir LVL 188 244,47, bet pašvaldības budžeta finansējums
LVL 33 219,61. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 
tiks noskaidrotas pēc tehniskā projekta izstrādes, būv-
darbu un būvuzraudzības iepirkumu veikšanas.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus ūdens-
saimniecības sakārtošanas darbus Plāņu ciemā:

-) uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, veicot esošās 
artēziskās akas remontu;

-) uzlabot dzeramā ūdens piegādi ciema iedzīvotājiem, 
rekonstruējot esošo ūdensvadu un izbūvējot jaunu 
ūdensvada posmu;

-) samazināt vides piesārņojumu, izbūvējot jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jaunu kanalizācijas 
vadu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.
Ūdenssaimniecības projekta ietvaros būvdarbus 

Plāņos paredzēts uzsākt laika posmā no 2011.gada 
vasaras un pabeigt līdz 2012.gada vasarai.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija tehniskā pro-
jekta iepirkuma veikšanai, bet būvdarbu iepirkums 
plānots šā gada maijā.

Sagatavoja: S. Rāviča 10.01.2011.
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Attīstības un plānošanas departamenta darbs 
2010.gadā galvenokārt bija vērsts uz jaunu projekta 
pieteikumu sagatavošanu finansējuma piesaistīšanai 
novada infrastruktūras sakārtošanai un jau atbalstīto
projektu īstenošanu. Tāpat aktīvi strādājām pie 
Strenču novada teritorijas plānojuma izstrādāšanas, 
zemes īpašuma tiesību sakārtošanas un kadastra 
informācijas precizēšanas.

Novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugsti-
nāšana.

Aizvadītajā gadā turpinājām darbu pie Strenču no-
vada teritorijas plānojuma izstrādes (laika posmam no 
2011.g. līdz 2023.gadam). Šā gada februārī Strenču 
novada iedzīvotāji varēs iepazīties ar Teritorijas plāno-
juma un Vides pārskata pirmo redakciju un sniegt savus 
priekšlikumus par šiem dokumentiem.  

Decembrī ar prieku saņēmām ziņu, ka Eiropas 
Sociālā fonda finansējums piešķirts projektam 
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 
Strenču novadā”. Projekta ietvaros tiks izstrādāta 
Strenču novada attīstības programma laika periodam 
no 2013.gada līdz 2019.gadam ar ilgtermiņa perspektīvu
līdz 2020.gadam. 

Abu attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana 
būs pamats turpmākai novada teritorijas plānveidīgai 
attīstībai. 

Attīstības un plānošanas departamenta uzsāktie un 
īstenotie projekti.

Jaunu projekta pieteikumu sagatavošanas process ir 
darbietilpīgs: vispirms projektam nepieciešams izstrādāt 
tehnisko dokumentāciju, veikt tehniski ekonomisko 
analīzi. Par projekta īstenošanu nepieciešams saņemt 
atzinumus no dažādām institūcijām. Tādēļ projekta 
sagatavošana var ilgt no dažiem mēnešiem līdz pat 
vairākiem gadiem. 

Tomēr, pateicoties labai sadarbībai ar kolēģiem no 
Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta, 
Grāmatvedības un finanšu departamenta un darbiniekiem
no citām struktūrvienībām un iestādēm, ir izdevies 
veiksmīgi pabeigt vairākus jau iesāktus projektus un 
sagatavot jaunus projektu iesniegumus. 2010.gada 
laikā tika apstiprināti astoņi Strenču novada domes 
sagatavotie projekta iesniegumi, galvenokārt, jomās, 

kas saistītas ar infrastruktūras uzlabošanu visā novada 
teritorijā. /Par tiem jau minēja domes priekšsēdētājs 
savā rakstā 1.lpp./

Ir uzsākts darbs pie jaunu projektu pieteikumu 
sagatavošanas:

• Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 3. etaps
• Strenču novada Pirmskolas izglītības iestādes 
 “Minkāns” struktūrvienība “Dzērvīte” Sedā, Meža 
   ielā 4 rekonstrukcija (ēkas siltināšana). 

Pašvaldības zemes īpašumu sakārtošana.
Sadarbībā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes 

reģionālo nodaļu, turpinās darbs pie kadastra datu 
precizēšanas un pilnīgas sakārtošanas. Valsts un vietējās 
nozīmes komisijas sastāvā tiek risināti jautājumi par 
zemes reformas pabeigšanu gan lauku apvidos, gan abās 
novada pilsētās. 

Pašvaldība sadarbībā ar VAS Valsts Nekustāmie 
Īpašumi, tiek sagatavota dokumentācija valstij piekritīgo 
zemes īpašumu ierakstīšanai Zemes grāmatā uz Valsts 
vārda. Tāpat ir sagatavota dokumentācija un veiktas 
nepieciešamās darbības pašvaldības īpašumu reģistrā-
cijai Zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. 

Pakalpojumi iedzīvotājiem:
-   par fiziskas vai juridiskas personas iecerētās darbības 

atbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam;
- par pašvaldības iespēju vai atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz nekustāmo īpašumu;
-  par zemes ierīcības projekta izstādes uzsākšanu un 

izstrādātā projekta apstiprināšanu;
• par nekustāmā īpašuma  lietošanas mērķa (NĪLM) 
   noteikšanu un maiņu;
•  par adrese piešķiršanu  un adreses maiņu; 
• novada domei īpašumā esošo zemju iznomāšana
  un  pašvaldībai piekritīgo zemju nomas  līguma 
   slēgšana; 
• konsultācijas par citiem ar zemes īpašumiem 
   saistītiem jautājumiem

Lai sekmīgāk risinātu zemes nomas jautājumus, 
sākot ar š.g. aprīli reizi mēnesi (ja būs nepieciešams, arī 
biežāk) Sedas pilsētā ar iedzīvotājiem tiksies novada 
speciālists zemes jautājumos A. Ločmele.

 Sagatavoja: Attīstības un plānošanas departamenta speciālisti

Atskatoties uz paveikto 2010. gadā

Pagājušā gada sākumā no-
slēdzās konkurss par Strenču 
novada ģerboņa izstrādi. Tas 
beidzās ar Kristīnes Ganiņas 
skices apstiprināšanu par uz-
varētāju. Lai ģerboni varētu
atbilstoši likumam lietot, tas bija
jāapstiprina Valsts Heraldikas 
komisijā un Kultūras ministrijā. 

Diemžēl, Heraldikas komisija to neapstiprināja, jo 
daudzi simboli un izmantotie paņēmieni neatbilda 
heraldikas likumiem. Komisijas lēmumā tika norādīti 
nosacījumi un nepieciešamās darbības, lai pārveidotu 
ģerboni atbilstoši heraldikas principiem. Šos uzdevumus 
palīdzēja risināt mākslinieks V.Ladusāns un Strenču 
novada māksliniece D.Kalniņa. Pēc vairākkārtējām 
konsultācijām un ģerboņa attēla izmaiņām, gada beigās 
ģerbonis tika apstiprināts. Šobrīd ģerbonis vēl jāreģistrē 
LR Kultūras ministrijā, bet esam saņēmuši atļauju jau 
to lietot! K.Ganiņas skici plānots izmantot Strenču 
novada logo izveidei.

Ģerbonis veidots nedaudz saglabājot daļu no Strenču 
pilsētas simboliem un krāsas. Gauja ir mūs vienojošs 
faktors, jo tā šķērso vai pieguļ visām pirms apvieno-
šanās bijušajām pagastu un pilsētu administratīvajām 
teritorijām. Ģerboņa vairogs sadalīts divās daļās ar 
“S” veida līniju, ar to apzīmējot nosaukuma Strenču 
novads pirmo burtu un Gaujas līkločus, kuri ievijas 
tās smilšainajos krastos. Vairoga zilā puse simbolizē 
Gaujas ūdeni un gudrību, savukārt, zelta krāsa otrā pusē 
simbolizē saules gaismu un enerģiju, kura apspīdot 
apli – vienotības simbolu, mūsu novada kopumu, 
nemirstību – dzīvību, projicē uz Gaujas ūdens tās 
atspulgu. Četri baļķi apakšā simbolizē apvienojušos 
pagastu un pilsētu skaitu novadā, reizē arī plostnieku 
baļķus ūdenī, atgādinot par mūsu apdzīvotās vietas 
izcelsmi.

Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons

STRENČU NOVADA 
ĢERBONIS

Strenču novada vidusskolas sporta zāle ir atvērta 
Strenču novada iedzīvotāju sporta aktivitātēm:

Pirmdienās no 18:00 - 20:00 /volejbols/
Trešdienās no 20:00 - 21:30 /basketbols/
Piektdienās no 18:00 - 20:00 /basketbols/

Visas sportiskās aktivitātes pieejamas bez maksas.

Aktīvās atpūtas 
cienītāju ievērībai

Mēs, Sedas pilsētas iedzīvotāji – pensionāri silti, mīļi pateicamies Sedas pilsētas kultūras darba vadītājai 
Artai Šomasei un viņas palīgiem par pārdomātu, labi sagatavotu un ļoti jautri, draudzī-gā, sirsnīgā gaisotnē 
novadīto pensionāru vakaru. Vēlreiz paldies par šo jauko pasākumu – dāvanu mums, pensionāriem.

Sedas pilsētas pensionāri

PATEICĪBA

Par komunālajiem pakalpojumiem, tai skaitā ceļu 
uzturēšanu un tīrīšanu, Strenču pilsētas, Jērcēnu un 
Plāņu pagasta iedzīvotājiem lūdzam zvanīt Strenču 
pilsētas komunālās nodaļas vadītājai Zaigai Rožlapai, 
tālrunis: 64715623 vai Saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas departamenta vadītājai Gitai Siliņai, 
tālrunis: 64715621.

Sedas pilsētas iedzīvotājiem lūdzam zvanīt 
Sedas pilsētas komunālās nodaļas vadītājai Guntai 
Ungurei, tālrunis: 64715642 vai Saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas departamenta vadītājai Gitai Siliņai, 
tālrunis: 64715621.

Informācija iedzīvotājiem

30.janvārī plkst.11:00 Strenču pilsētas kultūras 
namā uz tradicionālo bērnu karnevālu aicina Vinnijs 
Pūks un viņa draugi.
Karnevāls šogad notiks jau 18. reizi un tā idejas autori 
ir organizācijas “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa. 

Pasākums notiek sadarbībā ar novada kultūras dar-
biniekiem un to atbalsta Strenču novada dome.

Kā ik gadus, karnevālā jāierodas tikai maskās. Būs
jautras spēles, rotaļas, atrakcijas. Un, protams, arī balvas.

Bērnu karnevāls

Turpinās darbs Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/089/109 īstenošanai. 
Tehniskais projekts ūdenssaimniecības attīstībai Jērcēnu 
ciemā tika izstrādāts jau 2008.gadā. Vēlāk, 2009.gadā, 
izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu Jērcēnu 
ūdenssaimniecībai, tika pieņemts lēmums papildus 
tehniskajā projektā sākotnēji paredzētajiem darbiem 
rekonstruēt arī nolietojušās, pagājušā gadsimta 70-tajos
gados izbūvētās ūdens vadu trases. Pašlaik tiek veikta
tehniskā projekta aktualizācija, lai paredzētos rekon-
strukcijas darbus iekļautu projektā. Būvdarbus plānots 
veikt 2011. gadā. 

Projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” ietvaros paredzēts 
uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un piegādi, izbūvējot 
jaunu artēzisko aku un rekonstruējot ūdensvadus. 

Īstenojot projektu, tiks rekonstruēti un izbūvēti jauni 
kanalizācijas tīkli. Plānots izbūvēt jaunas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitāti. Īstenojot projektu, lielākam iedzīvotāju 
skaitam būs iespējams pieslēgt savus mājokļus centra-
lizētajam kanalizācijas tīklam. Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 347 994.20 lati, no kurām 85% finansē 
ERAF, bet 15% sedz pašvaldība. Projekta īstenošanai 
Strenču novada domei ir piešķirts avanss 50% apmērā 
no projektam piešķirtās atbalsta summas.

Sagatavoja: Līga Čukure,
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste

Notiek tehniskā projekta aktualizācija Jērcēnu 
pagasta Jērcēnu ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai


