
Likums “Par pašvaldībām” reglamentē pašvaldības 
darbības vispārējos noteikumus, ekonomisko pamatu, 
kompetenci, autonomās funkcijas. Pašvaldība ir vietējā 
pārvalde, kurai jānodrošina likumos noteikto funkciju, MK 
noteiktā kārtībā noteikto uzdevumu veikšana, ievērojot 
valsts un novadā dzīvojošo iedzīvotāju intereses. Vien-
kāršākiem vārdiem sakot, par noteiktu līdzekļu apjomu ir 
jāveic noteikts daudzums uzdevumu un pienākumu.

Pašvaldības finanšu resursus, jeb ekonomisko pamatu, 
veido valsts un pašvaldību nodokļu maksājumi, tas ir: 

nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustāmā īpašuma nodoklis,

nenodokļu ieņēmumi – pašvaldību nodevas, naudas 
sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,

ieņēmumi no īpašuma pārdošanas – pašvaldībai 
piederošo īpašumu pārdošana,

transfertu ieņēmumi – maksājumi no valsts un paš-
valdību budžetiem (no valsts saņemtie līdzekļi pedagogu 
atlīdzībai),

budžeta iestāžu ieņēmumi – ieņēmumi par komunālo 
saimniecību pakalpojumiem iedzīvotājiem un citiem 
maksas pakalpojumiem. 

Mūsu novada deputāti ir apstiprinājuši 2011. gada 
pamatbudžetu un to veido plānotie ieņēmumi- Ls 2 057 
550 un plānotie izdevumi- Ls 2 549 307. Naudas līdzekļu 
atlikums uz 2011. gada sākumu Ls 759 662. Tas veidojās 
no saņemtiem avansiem  par ES  projektu realizāciju 
2011. gadam. Salīdzinot ar iepriekšējā gadu, plānotais 
pamatbudžets ir samazinājies par Ls 938 512. Protams šī 
summa nav adekvāta, jo šajā gadā tiks realizēti ES projekti 
kur mēs saņemsim finansējumu, tāpat plānots pedagogu 
atalgojumu finansējums līdz augusta mēnesim (valsts 
dotācija izskata septembrī jaunam mācību gadam), līdz ar 
to plānotie ieņēmumi tiks koriģēti.  Budžets saplānots un 
apstiprināts bez deficīta, t.i. ieņēmumu un izdevumu daļa 
ir līdzsvarā.

Visvairāk līdzekļu Strenču novada pašvaldības pamat-
budžetā šogad ir plānots pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai (komunālajai saimniecībai) - 890 372 lati.
 Seko: izglītība (483 591 lati); vispārējie valdības dienesti 
jeb novada domes darbības nodrošināšana (354 149 lati); 
sociālā aizsardzība (339 351 lati); atpūta, kultūra, reliģija, 
sports (129 990 lati) un pārējie izdevumi. Praktiski visās 
jomās, kategorijās un funkcijās ir līdzekļu samazinājums 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Mūsu novada iestāžu un iedzīvotāju dzīvi šogad 
ietekmēs fakts, ka:

nodokļu ieņēmumi Strenču novada domes pamatbudžetā 
2011. gadam salīdzinot ar 2010. gadu ir samazinājušies 
par 8,08 procentiem, galvenokārt uz iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa rēķina. Arī finanšu ministrijas sagatavotā iedzīvo-

tāju ienākuma nodokļa prognoze ir par 10,3% mazāka 
salīdzinoši ar 2010 gadā prognozēto. Automātiski mazāk 
tiek plānots iedalīt pašvaldībām to funkciju nodrošināšanai.

 nodokļiem samazinoties, tajā pašā laikā jūtami 
palielinājies sociālais budžets, vairāk jāizmaksā pabalstos, 
kas kopumā ietekmē situāciju novada “naudas makā”. 
MK noteikumos ir veiktas izmaiņas, ar kurām noteikti citi 
GMI – garantētā iztikas minimuma izmaksāšanas notei-
kumi, kuri kā jau sākumā teicu, ir pašvaldībai obligāti. 
Palielinās cilvēku skaits, kuriem nepieciešama sociālā 
palīdzība. Pēc sociālā dienesta datiem uz 2010. gada 31. 
decembri, Strenču novadā par trūcīgām bija atzītas 361 
mājsaimniecība ar 922 personām, aizvadītajā gadā novadā 
salīdzinot ar 2009. trīskāršojies trūcīgo mājsaimniecību 
skaits un šis process turpinās.

Protams, cilvēkus šajā nevar vainot un jebkurš būtu 
gatavs strādāt un saņemt vairāk, maksāt nodokļus, lai mēs 
visi kopā dzīvotu un darītu dzīvi mums apkārt labāku.

Kad saliekam kopā visus maksājumus, kas pašvaldībai 
obligāti jāveic, tad paliek ļoti maz finansējuma citām 
vajadzībām. Aicinu iedzīvotājus, iestāžu vadītājus un
darbiniekus to izprast. Lielākajai daļai Iestāžu un depar-
tamentu iesniegtajos budžeta plānos finansējuma pie-
prasījums 2011 gadam bija lielāks, nekā pašvaldība spēja 
nodrošināt. Protams, ir saprotama vēlme savu iestādi, 
departamentu attīstīt, nodrošināt tā izaugsmi un vēl labāku 
darbības kvalitāti. Šajos apstākļos ir grūti izcelt kādu 
prioritāru virzienu, tāpēc mūsu uzdevums bija saglabāt, 
nodrošināt novadā esošo struktūru, iestāžu un iedzīvotājiem 
sniegto pakalpojumu darbības kvalitāti vismaz esošajā 
līmenī.

Jau divus gadus aicinu saprast, ka novadam tāpat kā 
valsts budžetam šobrīd ir izdzīvošanas apjoms, protams, 
tas neturpināsies mūžīgi, pašlaik vienkārši ir jāapzinās un 
jārēķinās ar to un vēlmes jāsalīdzina ar iespējām.

Tas nenozīmē, ka nevaram virzīties uz priekšu un domāt 
par attīstību. Ir iespējams, to darām un darīsim, piesaistot 
ES finansējumu ar projektu starpniecību! Šajā budžeta 
gadā sāksim lielus ūdenssaimniecības attīstības projektus 
Sedā, Jērcēnu pagastā un Plāņu pagastā, kuru īstenošanai 
būs nauda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Jau 
saņemts avanss 50 procentu apmērā no attiecināmām pro-
jekta izmaksām, tāpēc arī budžetā pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana naudas izteiksmē ir vislielākā 
pozīcija. Ir plānoti arī mazāki ieguldījumi no ES fondiem, 
par tiem jau rakstīts iepriekšējās “Mūsu novada vēstīs”

Protams, ikdienā redzu vēlmi strādāt, uzlabot, virzīties uz 
priekšu, no tā arī atkarīgs, redzams darba rezultāts. Paldies 
par to! Lai mums katram atsevišķi un visiem kopā izdodas!

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons
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Šogad Lielā Talka notiks 30.aprīlī. Lielās Talkas 
kustības mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100. 
dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko 
un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju 
dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī 
mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties 
par vidi sev apkārt. “Lielā Talka 2011” šogad vērsīs 
uzmanību ne vien uz vides sakopšanas darbiem, bet 
īpaši akcentēs dažādus izglītojošus pasākumus.

Kustību “Lielā Talka 2011” finansiāli šogad 
atbalsta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, Latvijas valsts meži, Rīgas Brīvostas 
pārvalde, SIA “Skonto Būve”, zīmols “Garnier” un 
RIMI.

Sākot ar 30. martu Lielās Talkas mājas lapā 
www.talkas.lv tiks atvērta talkas vietu reģistrācija - 
sadaļa “Reģistrē savu talku!”. Reģistrācijas noteikumi 
būs aprakstīti. Atgādinām, ka savu talku var reģistrēt
gan pašvaldības un izglītības iestādes, gan organi-
zācijas un uzņēmumi, kā arī ikviens brīvprātīgais 
entuziasts, kurš 30.aprīlī vēlas organizēt kolektīvu 
talku kāda noteiktā teritorijā. Reģistrējoties obligāti 
būs jānorāda attiecīgās talkas Atbildīgā persona, 
kura būs tiesīga saņemt bezmaksas atkritumu maisus 
priekš saviem talciniekiem un A2 formāta afišas pie 
savas pašvaldības Lielās Talkas koordinatora.

Savukārt tie, kuri nevēlas neko organizēt un 
nezina konkrētu vietu, ko vēlētos sakopt, 30.aprīlī 
var droši pievienoties pie ikvienas reģistrētās 
talkas vietas. Bezmaksas atkritumu maisi šajās 
talku norises vietās būs pieejami uz vietas 30.aprīlī 
pie talkas Atbildīgās personas. Nekur citur Lielās 
Talkas maisus šogad nevarēs saņemt!

VISAS OFICIĀLI REĢISTRĒTĀS TALKAS 
VIETAS PAMAZĀM TAPS ZINĀMAS NO 
30.MARTA UN BŪS REDZAMAS KARTĒ - 
SADAĻĀ “TALKAS VIETAS”. 

30.APRĪLĪ – 
LIELĀ TALKA

 Pienācis pavasara mēnesis marts, laika ritējums ved 
mūs arvien tuvāk pavasarim. Esmu saņēmusi vairākus 
tālruņa zvanus no cienījamākā gadagājuma lasītājiem par 
mūžībā aizgājušo un “apaļo” gadu jubilāru publicēšanu 
“Mūsu novada vēstīs”. Diemžēl, tā nav vienīgi mana izvēle 
– publicēt vai nepublicēt, jo šie dati ir sensitīvi un ne visi 
cilvēki to vēlas. Otrkārt – mūsu rīcībā ir informācija par 
darbībām, kuras tiek veiktas Strenču novada Dzimtsarakstu
nodaļā, bet iedzīvotāji savu tuvinieku miršanu reģistrē arī 
Valkā un citur. Šī informācija pie mums nonāk ar novēlo-
šanos. Arī jubilāru publicēšanā, diemžēl, ir bēdīga pieredze, 
jo iedzīvotāju reģistra dati ne vienmēr ir precīzi un šī 
iemesla dēļ gadās neveiklas situācijas. Ja novada iedzīvo-
tājiem ir vēlēšanās kādu ar avīzes starpniecību apsveikt 
īpašā jubilejā, vai nopublicēt kādu informāciju – laipni lūgti 
rakstīt uz e- pasta adresi: ginta.gailite@strencunovads.lv

Vēlos atbildēt arī tiem lasītājiem, kurus neapmierina 
izdevuma saturs. Lai arī mēs to mēdzam dēvēt par novada 
avīzīti, šis nav laikraksts, kurā strādā profesionālu žurnā-
listu komanda, šis ir Strenču novada domes informatīvais 
izdevums, kuru finansē dome, un kura galvenais uzdevums 
ir nogādāt novada iedzīvotājiem domes informāciju, kaut 
arī ne visiem tā šķiet interesanta lasāmviela. Lai avīzīti 
varētu veidot interesantāku – ar intervijām, fotogrāfijām 
un izklaidējošiem rakstiem, būtu nepieciešams palielināt 
tās apjomu, un tās būtu papildus izmaksas. Kā vienmēr 
laipni gaidītas ir jūsu informācijas, kas iespēju robežās, 
tiks publicētas. Lai visiem silts un saulains pavasaris!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

SVEICINĀTI, CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!

ATGĀDINĀJUMS
Strenču novada domes Administratīvā komisija 

atgādina, ka personām, kurām Administratīvā komi-
sija uzlikusi naudas sodu, neizpildīšanas gadījumā, 
saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
300. pantu, lēmums tiks nodots izpildei tiesu 
izpildītājam.

Soda naudas nomaksas dokuments jāuzrāda Valkas 
ielā 16, Strenčos, 1. stāvā 4. kabinetā vai jāatsūta pa 
faksu 64715619 vai pastu.

Administratīvā komisija



2 •  Mūsu novada v�stis

1. Apstiprināja I. Ķimsi ar 2011.gada 16.februāri par 
Strenču novada domes deputāti. 
2. Izdarīja grozījumus 2011.gada 20.janvāra domes 
sēdes lēmumā “Par Strenču novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu.
3. Nolēma piešķirt A. Grinbergam finanšu līdzekļus 
LVL 100.00 olimpisko spēļu dalībnieka V. Vītola 100 gadu 
jubilejas piemiņas slēpošanas pasākuma organizēšanai.
4. Nolēma ieplānot 2011.gada budžetā LVL 700,00 Strenču
politiski represēto biedrības pasākumu organizēšanai.
5. Nolēma piešķirt Strenču novada kultūras centra Plāņu 
tautas nama bērnu un pieaugušo teātra kolektīva vadītājai 
ar 2011.gada 1.martu atalgojumu LVL 35,97 mēnesī.
6. Nolēma veikt grozījumus Strenču novada pašvaldības 
iestāžu darbinieku amatu vienību sarakstā 2011.gadam. 
7. Nolēma nodot Strenču novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023.gadam pirmo redakciju un Vides pārskatu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
8. Izskatīja jautājumu par Strenču novada domes 2011. 
gada pamatbudžetu.
9. Nolēma apstiprināt Strenču novada domes speciālā 
budžeta ieņēmumus un  izdevumus.
10. Nolēma apstiprināt Strenču novada domes ziedojumu 
un dāvinājumu budžeta  ieņēmumus un izdevumus.
11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās 
platības piešķiršanu.

1. Izskatīja jautājumu par pamatizglītības programmas 
realizācijas izmaiņām Strenču novada vidusskolas Plāņu 
filiālē.
2. Apstiprināja izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī 
Strenču novada vispārējās izglītības iestādē un
par vienu izglītojamo mēnesī Strenču novada domes 
pirmsskolas izglītības iestādē.
3. Apstiprināja Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un 
invalīdu rehabilitācijas centrā viena iemītnieka izmaksas 
mēnesī.
4. Apstiprināja pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem
jaunus pakalpojumu tarifus. (skat. www.strencunovads.lv
sadaļā Maksas pakalpojumi)
5. Noteica  maksu par Strenču novada domes un pašval-
dības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem - biroja 
tehnikas lietošanu. (skat. www.strencunovads.lv sadaļā 
Maksas pakalpojumi).
6. Noteica pagaidu izcenojumu par Strenču pilsētas 
kultūras nama izmantošanu.
7. Nolēma izveidot darba grupas sniega radīto zaudējumu 
ēku novērtēšanai un darbam ar iedzīvotājiem sniega radīto 
zaudējumu novēršanai un māju apsaimniekošanas jautā-
jumu apspriešanai.
8. Noteica samaksu par Strenču novada vidusskolas telpu 
nomu.
9. Noteica samaksu par Strenču novada vidusskolas 
sporta zāles nomu.

NOVADA DOMES ZIŅAS
16. februāra domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi: 25. februāra domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi:

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

Kancelejas vadītāja

Paziņojums par Strenču 
novada Attīstības 

programmas 2013. – 2019.
gadam ar perspektīvu 

līdz 2020. gadam izstrādes 
uzsākšanu

Strenču novada dome informē, ka ar 2011.gada 
20.janvāra Strenču novada domes lēmumu (sēdes 
protokols nr.1, 14§) ir uzsākta Strenču novada 
Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam ar pers-
pektīvu līdz 2020.gadam izstrāde.

Attīstības programmas izstrādes termiņš – 2012.
gada 31.maijs.

Attīstības programmas izstrādes vadītājs – Strenču
novada pašvaldības Attīstības un plānošanas depar-
tamenta speciāliste Santa Rāviča.

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir 
sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas 
attīstību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Noteikt 
plānveidīgus un pamatotus vidēja termiņa stratēģiskos 
mērķus, virzienus un uzdevumus, kas sekmēs novada 
ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides 
kvalitāti.

Galvenie Attīstības programmas izstrādes 
pamatuzdevumi: 
-) Veikt teritorijas pašreizējās situācijas raksturojumu;
-) Definēt novada teritorijas attīstības vidēja termiņa

 stratēģiskos virzienus mērķus un uzdevumus;
-) Noteikt rīcības kopuma - rīcības plāna un investī-
    cijas projektu programmas izstrādi;
-) Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstī-
     bas programmas izstrādē;
-) Organizēt tematiskās tikšanās ar nozaru pārstāvjiem
  (izglītība, kultūra, uzņēmējdarbība, vide, sociālā  
     nozare);

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības 
iespējām tiks ievietota Strenču novada mājas lapā 
www.strencunovads.lv un laikrakstā “Mūsu novada 
vēstis”.

Strenču novada domes 2011.gada 20.janvāra 
lēmums (sēdes protokols nr.1, 14§) “Par Strenču 
novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” 
skatīties novada mājas lapā www.strencunovads.lv.

Strenču novada Attīstības programma tiek izstrā-
dāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 
Strenču novadā” ietvaros. 

Sagatavoja: 
Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 

Santa Rāviča

Jau tradicionāli mācību gada 2. semestra iesākumā 
skolēni piedalās dažādās mācību olimpiādēs, lai parādītu 
savas zināšanas, prasmes, erudīciju un radošumu augstākā 
līmenī ārpus mācību stundām. Vairāki Strenču novada 
vidusskolas skolēni piedalījušies Valkas un Strenču pār-
novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, kas ir arī galvenais 
atlases posms dalībai valsts olimpiādēm. Varam būt 
priecīgi par katru no mūsu skolēniem, kas guvis jaunu 
pieredzi un parādījis savas spējas kādā no mācību priekš-
metiem! Esam arī priecīgi par godalgotajām vietām!!!

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 1.vietu
ieguva 9.klases skolniece Gunda Eihe (skolotāja Lāsma 
Vāvere). Īpaši augstu novērtējumu Gunda ieguva par 
savu radošo darbu.

Lieliski sasniegumi ir ķīmijas olimpiādē 9. klašu grupā,
kur 1. vietu ieguva Unda Jansone, bet 2. vietā Rainers 
Eduards Strautiņš (skolotājs Juris Vaivads). Esam prie-
cīgi, ka Unda ir uzaicināta piedalīties valsts olimpiādē 
marta beigās. 

Savas zināšanas pierādīt valsts līmeņa olimpiādē 9.klases 
skolniecei Undai Jansonei jau bija marta sākumā vēstures 
olimpiādes noslēguma kārtā (skolotāja Sarmīte Krūze).

Savukārt 9.klases skolnieks Rainers Eduards 
Strautiņš pašreiz vēl cītīgi strādā pie sava zinātniski 
pētnieciskā darba ķīmijā, lai marta brīvdienās pretendētu 
uz dalību Vidzemes vidusskolēnu pētniecisko darbu 
konferencē Valmierā.

Labi panākumi arī matemātikas olimpiādē, kur 1.vietu 
ieguva 8.klases skolniece Marta Siliņa, bet 2.vietā
8.klases skolnieks Matīss Ziemulis (skolotāja Lija Beiša). 
Labi savas zināšanas sarežģītajos matemātikas līkločos 
parādīja arī 5.klases skolēni Linda Vēvere, kurai pavisam 
maz pietrūka līdz godalgotajai vietai, Kristers Vēveris un 
Pēteris Strauts (skolotāja Solvita Tēberga).

Savas zināšanas un prasmes fizikas olimpiādē centās 
pierādīt 9.klases skolēni Aleksandrs Ozols, Gunda Eihe
un 12.klases skolēns Edgars Skrebe (skolotājs Ansis Lore).

Tradicionāli mūsu skolēni sevi apliecina arī interešu 
izglītības programmu konkursos. 2. martā skolā risinājās 
vokālā konkursa “Balsis” 1.kārta. Konkursā - koncertā 
savu dalību bija pieteikuši ansambļi no Strenčiem, Sedas 
un Plāņiem. Sedas sākumskolas klašu skolēni (skolotāja 
Jeļena Tēraudkalne) un Plāņu skolēni (skolotāja Liesma 
Lore) vokālo meistarību veido pirmo gadu. Abu kolektīvu 
enerģiskās vadītājas ir apņēmības pilnas darboties tālāk 
un nākamajos gados rādīt atkal kaut ko jaunu. Sveicam 

mūsu 7.-9.klašu un 4.-5.klašu vokālos ansambļus, kuri ne 
tikai sniedza patiesu estētisku baudījumu skatītājiem, bet 
arī ieguva augstos 1.pakāpes diplomus (skolotāja Inese 
Niklaviča). 7.-9.klašu ansamblis ir uzaicināts piedalīties 
konkursa nākamajā kārtā, kas norisināsies 18.martā 
Madonā. Turam īkšķus!

Skolas komanda iesaistījās arī konkursā “Ko tu zini 
par Latviju?”, kurā ļoti īsā laika periodā nācās atbildēt uz
āķīgiem jautājumiem par Latvijas dabu, vēsturi un kul-
tūru u.c. jomām. Komandā kapteiņa Gvido Francuzēviča
(12.kl.) vadībā sekmīgi darbojās Karīna Kauce (12.kl.),
Gunda Eihe, Rainers Eduards Strautiņš, Nauris 
Francuzēvičs (9.kl.). Ar skolēniem sadarbojās skolotāja 
Liāna Viduce.

Apgāds “Zvaigzne ABC” ir izsludinājis konkursu 
“Zvaigžņu klase”, kurā jādemonstrē zināšanas dažādos 
mācību priekšmetos, kā arī jāveido savi radošie darbi 
par noteiktu tēmu. Šajā konkursā sekmīgi savu līdzdalību 
turpina 7.klase audzinātājas Lāsmas Vāveres vadībā. 
Vēlam viņiem veiksmi!

Liels paldies skolēniem par piedalīšanos un sasnie-
gumiem! Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu 
un atbalstu! Paldies arī skolēnu vecākiem par radošiem, 
darbīgiem un foršiem bērniem!

Lai arī atlikušais mācību gada laiks atnes mums daudz 
jaunu atklājumu un veiksmju, jo viss vēl turpinās!

Direktores vietniece izglītības jomā
Laila Pāvuliņa

MŪSU SKOLĒNU SASNIEGUMI

Skolotāja Inese Niklaviča ar saviem audzēkņiem

Strenču pilsētas 
iedzīvotāji! 

Strenču vidusskolas skolēni ir iesaistījušies 
ZAAO vides attīstības projektā “Cilvēks vidē”. 
Viena no projekta aktivitātēm ir makulatūras vākšana. 
Aicinot Jūs līdzdarboties un atbalstīt skolēnus, 
piedāvājam iespēju atbrīvoties no uzkrātās makula-
tūras (žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, papīra 
kastēm).

Par nododamo makulatūru lūdzam Jūs informēt 
kaimiņos dzīvojošos vai pazīstamos skolēnus, vai 
zvanīt uz skolu pa tālruni 64715634  līdz 25.martam, 
norādot iespējamo makulatūras daudzumu, savākšanas 
vietu, laiku un kontakttālruni.

Sasaiņotu makulatūru pieņemam arī skolā katru 
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Paldies par atsaucību! 
Administrācija
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Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” ar nekustamā īpašuma nodokli apliek gan 
zemi, gan ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, 
bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves. 

Ar nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadā 
neapliek:

- dzīvojamo māju  palīgēkas un  garāžu īpašnieku 
biedrību garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai;

- fiziskajām personām piederošas inženierbūves, 
kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai; 

- ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai 
lauksaimnieciskajai ražošanai.              

Salīdzinot ar 2010.gadu nekustamā nodokļa likme
2011.gadā nav mainījusies zemei, ēkām vai to 
daļām, inženierbūvēm, kas tiek izmantotas saimnie-
ciskā darbībā un ir 1,5 procenti no īpašuma kadastrā-
lās vērtības, bet ir divas reizes palielināta mājokļa 
nodokļa likme un ir: 

- 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 
    40 000 latu, 
- 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
   40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu, 
- 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
   75 000 latu. 

Tāpat kā iepriekšējā gadā, nekustamā īpašuma 
nodokļa apmērs par katru zemes vienību  2011.gadā 
nedrīkst pārsniegt 2010. gadam aprēķināto nodokļa 
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 
25 procentiem, ja nemainās īpašuma lietošanas mērķis.

Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
jums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā 
ir 5 lati.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 
procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes vienību platības apseko un sniedz informāciju 
vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai 
Lauku atbalsta dienests.

Pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” ar 01.01.2012.gadu tiks 
apliktas ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas un 
garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu 
īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas. Tāpēc 
lūdzu sakārtojiet savu īpašumu un noskaidrojiet vai  
Kadastra reģistra dati par īpašumu atbilst faktiskai 
situācijai dabā!

Mājokļa nodokļa atvieglojumi trūcīgām personām 
(90% apmērā) tiek aprēķināti atbilstoši Strenču no-
vada domes sociālā dienesta sniegtajai informācijai 
par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas 
personas statusam. 

Nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā 
informēt pašvaldību šādos gadījumos:

1. ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz atbrīvojumu 
no nekustamā īpašuma nodokļa - viena mēneša laikā 
no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 

2. ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma 
lietošanas vai nomas tiesības - viena mēneša laikā 
no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 

3. ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo 
īpašumu - viena mēneša laikā no valdījuma tiesību 
rašanās dienas. 

Interneta lietotājiem iespējams pieteikties nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai
elektroniski – uz e-pastu. Lai pieteiktos jāiesniedz 
iesniegums Strenču novada domē vai jāpiesakās 
pakalpojumam  mājas lapā  www.epakalpojumi.lv.

Atgādinu, ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā 
maksājuma termiņš ir 31. marts. Veicot maksājumus ar 
pārskaitījumu, lūdzu norādīt  personīgā konta numuru 
(no maksājuma paziņojuma)

Kārlis Kārkliņš, 
Strenču novada nekustamā īpašuma 

nodokļa administrators

Par nekustamā 
īpašuma nodokli 

2011.gadā

STRENČU NOVADA DOMES CIVILĀS 
AIZSARDZĪBAS KOMISIJA INFORMĒ

Ārkārtas situāciju gadījumā zvanīt pa tālruņiem 112, 
01, domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam  64715611      
vai mob.t. 29420536, VUGD Vidzemes reģiona Strenču 
posteņa komandierim Aleksejam Jefimovam - 26593878.

Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:

PREVENTĪVIE PASĀKUMI

► Sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un 
prognozēm!

► Sekojiet informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs 
(upes, ezeri) savā apdzīvotajā vietā!

► Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem 
stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem!

► Savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvē-
kiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku 
mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem!

► Apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt 
mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību!

► Sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus
(automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus 
(laivas u.c.)!

► Sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā per-
soniskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, 
pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī 
citas pirmās nepieciešamības lietas! 

► Pārbaudiet caurtekas pie saviem īpašumiem un iespēju
robežās atbrīvojiet  tās, lai ūdens varētu aizplūst!

► Attīriet iebraucamos ceļus, lai nepieciešamības gadījumā 
pie iedzīvotājiem varētu nokļūt atbildīgie dienesti!

► Palu apdraudētās vietās varētu būt traucēta elektroap-
gāde un bīstamās situācijās, lai nodrošinātu iedzīvotāju
drošību to nepieciešamības gadījumā atslēgs.

► Ja applūst elektroenerģijas sadales punkti, ziņot AS 
“Latvenergo” Klientu servisam tālr. 80 200 400.

KAM ZIŅOT? 

Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112. 

EVAKUĀCIJA

► Ja ir izdots brīdinājums par iespējamiem plūdiem, 
klausieties radio vai skatieties televīziju, lai dzirdētu 
jaunāko informāciju par laika apstākļiem!

► Pavēle par evakuēšanās nepieciešamību tiks sniegta pa 
radio un televīziju vai ar policijas skaļruņu palīdzību. 

► Evakuējoties atvienojiet gāzes, elektrības un ūdens 
padevi!

► Sekojiet norādītajam evakuācijas maršrutam un esiet 
gatavi intensīvai satiksmei!

PAGAIDU IZMITINĀŠANA

► Iedzīvotāju evakuācijas gadījumā pašvaldība nodrošinās 
pagaidu izmitināšanu.

► Evakuējoties iedzīvotājiem līdzi jāņem dokumenti, 
nauda, nelieli pārtikas krājumi, nepieciešamais apģērbs 
un pirmās nepieciešamības priekšmeti.

► Saņemot norādījumus par evakuāciju, dokumenti jāie-
pako ūdensnecaurlaidīgā materiālā, jāpaņem svarīgākās 
lietas, jāatslēdz gāze, elektrība, ūdens, krāsnīs jānodzēš 
uguns, jāaizver logi, durvis un jāevakuējas.

► Ja iedzīvotāji lems par evakuāciju, atstāto māju 
apsardzi nodrošinās policija.

PAŠEVAKUĀCIJA

► Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, 
dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepiecieša-
mākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāap-
stiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējama-
jām sekām. Ja iedzīvotāji evakuācijai nepiekrīt, plūdu 
gadījumā ir jāuzkāpj ēkas augšstāvos, līdzi paņemot 
lietas, kas var noderēt paševakuācijai – automašīnas 
kamera, piepūšamais matracis, sausi dēļi, kā arī 
priekšmeti, kas ļautu signalizēt par savu atrašanās 
vietu – košs drānas gabals, lukturis, dūmu svece u.tml. 
Paševakuācija jāuzsāk tikai tad, ja dzīvībai draud bries-
mas. Jāpārvietojas tikai pa straumi ieslīpi tās virzienam.

► Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija
pašu spēkiem ir neiespējama, par apdraudējumu infor-
mējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
pa tālruņiem 112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz 
bēniņiem, jumta, ņemiet līdzi lietas (kabatas lukturītis 
u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu. Palieciet
uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, 
līdz ierodas palīdzība. 

RĪCĪBA PĒC PLŪDIEM

► Ēkas vai telpas ilgstoši atrodoties ūdenī kļūst elektro-
bīstamas un elektroenerģijas lietošana šādās vietās var 
izraisīt elektrotraumas. Mitrums, strāvu vadoši putekļi, 
kodīgas gāzes un tvaiki, kas bojā vadu izolāciju un 
samazina izolācijas pretestību, rada iespējas sprieguma 
nokļūšanai uz elektroierīču metāla daļām vai apvalkiem.

► Pēc plūdu likvidēšanas nepieciešams veikt pasākumus 
vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu 
piesārņotu vietu attīrīšanu un dezinfekciju.

NODERĪGI TĀLRUŅA NUMURI

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112 vai 01
Elektrības atslēguma gadījumā: 80 200 400
Gāzes avārijas dienests: 112, 04
“Latvijas Propāna gāze”: 80000404

Februārī Strenču novada dome veica Sedas iedzīvotāju 
aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli par to, kuru 
sabiedrisko infrastruktūras objektu uzlabošana pilsētā ir 
visnepieciešamākā. Atsaucība bija negaidīti liela un tika 
saņemtas 97 aizpildītas anketas latviešu un krievu valodās.

Lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju (42%) par svarīgāko
darbu Sedā, kas jāveic tuvākajā laikā, uzskata pilsētas ielu 
rekonstrukciju. Iedzīvotāju atbildēs nosauktas vairākas 
ielas, no kurām visbiežāk minētas: Uzvaras, Zaļā, Parka, 
Dārza un Miera ielas, bet nepieciešamākie darbi - ielas 
seguma, ietvju rekonstrukcija un lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve. Daļu minēto ielu ir paredzēts rekonstruēt, veicot 
ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu tuvākajos 
gados. Šovasar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība –
rekonstrukcija Sedas pilsētā” ietvaros ūdensvadu un 
kanalizācijas rekonstrukciju plānots veikt Parka ielā, bet 
kanalizācijas rekonstrukcija paredzēta Meža ielā. Ielas 
segums daļēji tiks atjaunots abās nosauktajās ielās.

 Daudzi aptaujātie iedzīvotāji (29%) par svarīgāko 
uzskata brīvā laika pavadīšanas objektu rekonstrukciju. 
Atbildēs uzsvērts, ka nepieciešams atjaunot Sedas kultūras 

namu un izteikti vērtīgi priekšlikumi telpu tālākajai 
izmantošanai (svētku koncertu, atpūtas vakaru un diskotēku 
organizēšana u.c.). No sporta objektiem visvairāk atbildēs 
minēta stadiona atjaunošana, lai uzlabotu brīvā laika pava-
dīšanas iespējas. Vairāki iedzīvotāji minēja arī slidotavas 
atjaunošanu bijušā hokeja laukuma vietā.

Līdzīgā skaitā anketu (29%) kā svarīgs darbs minēts 
publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana. Vairumā 
atbilžu atzīmēts, ka ir nepieciešams izveidot bērnu 
rotaļu laukumus un atpūtas un pastaigu vietas. Šo ideju 
turpmāk varēs izmantot nevalstisko organizāciju projektu 
konkursos. 

Paldies Sedas iedzīvotājiem par atsaucību un 
aktīvo piedalīšanos aptaujā, Jūsu viedoklis ir svarīgs! 
Apkopotie aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai noteiktu 
to infrastruktūras objektu Sedā, kura rekonstrukcijai 
varētu tikt piesaistīts Eiropas Savienības finansējums no 
Lauku atbalsta dienesta. 

Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departaments

Sedas iedzīvotāji par būtiskāko uzskata 
ielu rekonstrukciju pilsētā
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1. Apstiprināja I. Ķimsi ar 2011.gada 16.februāri par 
Strenču novada domes deputāti. 
2. Izdarīja grozījumus 2011.gada 20.janvāra domes 
sēdes lēmumā “Par Strenču novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu.
3. Nolēma piešķirt A. Grinbergam finanšu līdzekļus 
LVL 100.00 olimpisko spēļu dalībnieka V. Vītola 100 gadu 
jubilejas piemiņas slēpošanas pasākuma organizēšanai.
4. Nolēma ieplānot 2011.gada budžetā LVL 700,00 Strenču
politiski represēto biedrības pasākumu organizēšanai.
5. Nolēma piešķirt Strenču novada kultūras centra Plāņu 
tautas nama bērnu un pieaugušo teātra kolektīva vadītājai 
ar 2011.gada 1.martu atalgojumu LVL 35,97 mēnesī.
6. Nolēma veikt grozījumus Strenču novada pašvaldības 
iestāžu darbinieku amatu vienību sarakstā 2011.gadam. 
7. Nolēma nodot Strenču novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023.gadam pirmo redakciju un Vides pārskatu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
8. Izskatīja jautājumu par Strenču novada domes 2011. 
gada pamatbudžetu.
9. Nolēma apstiprināt Strenču novada domes speciālā 
budžeta ieņēmumus un  izdevumus.
10. Nolēma apstiprināt Strenču novada domes ziedojumu 
un dāvinājumu budžeta  ieņēmumus un izdevumus.
11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās 
platības piešķiršanu.

1. Izskatīja jautājumu par pamatizglītības programmas 
realizācijas izmaiņām Strenču novada vidusskolas Plāņu 
filiālē.
2. Apstiprināja izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī 
Strenču novada vispārējās izglītības iestādē un
par vienu izglītojamo mēnesī Strenču novada domes 
pirmsskolas izglītības iestādē.
3. Apstiprināja Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un 
invalīdu rehabilitācijas centrā viena iemītnieka izmaksas 
mēnesī.
4. Apstiprināja pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem
jaunus pakalpojumu tarifus. (skat. www.strencunovads.lv
sadaļā Maksas pakalpojumi)
5. Noteica  maksu par Strenču novada domes un pašval-
dības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem - biroja 
tehnikas lietošanu. (skat. www.strencunovads.lv sadaļā 
Maksas pakalpojumi).
6. Noteica pagaidu izcenojumu par Strenču pilsētas 
kultūras nama izmantošanu.
7. Nolēma izveidot darba grupas sniega radīto zaudējumu 
ēku novērtēšanai un darbam ar iedzīvotājiem sniega radīto 
zaudējumu novēršanai un māju apsaimniekošanas jautā-
jumu apspriešanai.
8. Noteica samaksu par Strenču novada vidusskolas telpu 
nomu.
9. Noteica samaksu par Strenču novada vidusskolas 
sporta zāles nomu.

NOVADA DOMES ZIŅAS
16. februāra domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi: 25. februāra domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi:

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

Kancelejas vadītāja

Paziņojums par Strenču 
novada Attīstības 

programmas 2013. – 2019.
gadam ar perspektīvu 

līdz 2020. gadam izstrādes 
uzsākšanu

Strenču novada dome informē, ka ar 2011.gada 
20.janvāra Strenču novada domes lēmumu (sēdes 
protokols nr.1, 14§) ir uzsākta Strenču novada 
Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam ar pers-
pektīvu līdz 2020.gadam izstrāde.

Attīstības programmas izstrādes termiņš – 2012.
gada 31.maijs.

Attīstības programmas izstrādes vadītājs – Strenču
novada pašvaldības Attīstības un plānošanas depar-
tamenta speciāliste Santa Rāviča.

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir 
sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas 
attīstību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Noteikt 
plānveidīgus un pamatotus vidēja termiņa stratēģiskos 
mērķus, virzienus un uzdevumus, kas sekmēs novada 
ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides 
kvalitāti.

Galvenie Attīstības programmas izstrādes 
pamatuzdevumi: 
-) Veikt teritorijas pašreizējās situācijas raksturojumu;
-) Definēt novada teritorijas attīstības vidēja termiņa

 stratēģiskos virzienus mērķus un uzdevumus;
-) Noteikt rīcības kopuma - rīcības plāna un investī-
    cijas projektu programmas izstrādi;
-) Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstī-
     bas programmas izstrādē;
-) Organizēt tematiskās tikšanās ar nozaru pārstāvjiem
  (izglītība, kultūra, uzņēmējdarbība, vide, sociālā  
     nozare);

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības 
iespējām tiks ievietota Strenču novada mājas lapā 
www.strencunovads.lv un laikrakstā “Mūsu novada 
vēstis”.

Strenču novada domes 2011.gada 20.janvāra 
lēmums (sēdes protokols nr.1, 14§) “Par Strenču 
novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” 
skatīties novada mājas lapā www.strencunovads.lv.

Strenču novada Attīstības programma tiek izstrā-
dāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 
Strenču novadā” ietvaros. 

Sagatavoja: 
Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 

Santa Rāviča

Jau tradicionāli mācību gada 2. semestra iesākumā 
skolēni piedalās dažādās mācību olimpiādēs, lai parādītu 
savas zināšanas, prasmes, erudīciju un radošumu augstākā 
līmenī ārpus mācību stundām. Vairāki Strenču novada 
vidusskolas skolēni piedalījušies Valkas un Strenču pār-
novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, kas ir arī galvenais 
atlases posms dalībai valsts olimpiādēm. Varam būt 
priecīgi par katru no mūsu skolēniem, kas guvis jaunu 
pieredzi un parādījis savas spējas kādā no mācību priekš-
metiem! Esam arī priecīgi par godalgotajām vietām!!!

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 1.vietu
ieguva 9.klases skolniece Gunda Eihe (skolotāja Lāsma 
Vāvere). Īpaši augstu novērtējumu Gunda ieguva par 
savu radošo darbu.

Lieliski sasniegumi ir ķīmijas olimpiādē 9. klašu grupā,
kur 1. vietu ieguva Unda Jansone, bet 2. vietā Rainers 
Eduards Strautiņš (skolotājs Juris Vaivads). Esam prie-
cīgi, ka Unda ir uzaicināta piedalīties valsts olimpiādē 
marta beigās. 

Savas zināšanas pierādīt valsts līmeņa olimpiādē 9.klases 
skolniecei Undai Jansonei jau bija marta sākumā vēstures 
olimpiādes noslēguma kārtā (skolotāja Sarmīte Krūze).

Savukārt 9.klases skolnieks Rainers Eduards 
Strautiņš pašreiz vēl cītīgi strādā pie sava zinātniski 
pētnieciskā darba ķīmijā, lai marta brīvdienās pretendētu 
uz dalību Vidzemes vidusskolēnu pētniecisko darbu 
konferencē Valmierā.

Labi panākumi arī matemātikas olimpiādē, kur 1.vietu 
ieguva 8.klases skolniece Marta Siliņa, bet 2.vietā
8.klases skolnieks Matīss Ziemulis (skolotāja Lija Beiša). 
Labi savas zināšanas sarežģītajos matemātikas līkločos 
parādīja arī 5.klases skolēni Linda Vēvere, kurai pavisam 
maz pietrūka līdz godalgotajai vietai, Kristers Vēveris un 
Pēteris Strauts (skolotāja Solvita Tēberga).

Savas zināšanas un prasmes fizikas olimpiādē centās 
pierādīt 9.klases skolēni Aleksandrs Ozols, Gunda Eihe
un 12.klases skolēns Edgars Skrebe (skolotājs Ansis Lore).

Tradicionāli mūsu skolēni sevi apliecina arī interešu 
izglītības programmu konkursos. 2. martā skolā risinājās 
vokālā konkursa “Balsis” 1.kārta. Konkursā - koncertā 
savu dalību bija pieteikuši ansambļi no Strenčiem, Sedas 
un Plāņiem. Sedas sākumskolas klašu skolēni (skolotāja 
Jeļena Tēraudkalne) un Plāņu skolēni (skolotāja Liesma 
Lore) vokālo meistarību veido pirmo gadu. Abu kolektīvu 
enerģiskās vadītājas ir apņēmības pilnas darboties tālāk 
un nākamajos gados rādīt atkal kaut ko jaunu. Sveicam 

mūsu 7.-9.klašu un 4.-5.klašu vokālos ansambļus, kuri ne 
tikai sniedza patiesu estētisku baudījumu skatītājiem, bet 
arī ieguva augstos 1.pakāpes diplomus (skolotāja Inese 
Niklaviča). 7.-9.klašu ansamblis ir uzaicināts piedalīties 
konkursa nākamajā kārtā, kas norisināsies 18.martā 
Madonā. Turam īkšķus!

Skolas komanda iesaistījās arī konkursā “Ko tu zini 
par Latviju?”, kurā ļoti īsā laika periodā nācās atbildēt uz
āķīgiem jautājumiem par Latvijas dabu, vēsturi un kul-
tūru u.c. jomām. Komandā kapteiņa Gvido Francuzēviča
(12.kl.) vadībā sekmīgi darbojās Karīna Kauce (12.kl.),
Gunda Eihe, Rainers Eduards Strautiņš, Nauris 
Francuzēvičs (9.kl.). Ar skolēniem sadarbojās skolotāja 
Liāna Viduce.

Apgāds “Zvaigzne ABC” ir izsludinājis konkursu 
“Zvaigžņu klase”, kurā jādemonstrē zināšanas dažādos 
mācību priekšmetos, kā arī jāveido savi radošie darbi 
par noteiktu tēmu. Šajā konkursā sekmīgi savu līdzdalību 
turpina 7.klase audzinātājas Lāsmas Vāveres vadībā. 
Vēlam viņiem veiksmi!

Liels paldies skolēniem par piedalīšanos un sasnie-
gumiem! Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu 
un atbalstu! Paldies arī skolēnu vecākiem par radošiem, 
darbīgiem un foršiem bērniem!

Lai arī atlikušais mācību gada laiks atnes mums daudz 
jaunu atklājumu un veiksmju, jo viss vēl turpinās!

Direktores vietniece izglītības jomā
Laila Pāvuliņa

MŪSU SKOLĒNU SASNIEGUMI

Skolotāja Inese Niklaviča ar saviem audzēkņiem

Strenču pilsētas 
iedzīvotāji! 

Strenču vidusskolas skolēni ir iesaistījušies 
ZAAO vides attīstības projektā “Cilvēks vidē”. 
Viena no projekta aktivitātēm ir makulatūras vākšana. 
Aicinot Jūs līdzdarboties un atbalstīt skolēnus, 
piedāvājam iespēju atbrīvoties no uzkrātās makula-
tūras (žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, papīra 
kastēm).

Par nododamo makulatūru lūdzam Jūs informēt 
kaimiņos dzīvojošos vai pazīstamos skolēnus, vai 
zvanīt uz skolu pa tālruni 64715634  līdz 25.martam, 
norādot iespējamo makulatūras daudzumu, savākšanas 
vietu, laiku un kontakttālruni.

Sasaiņotu makulatūru pieņemam arī skolā katru 
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Paldies par atsaucību! 
Administrācija
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Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” ar nekustamā īpašuma nodokli apliek gan 
zemi, gan ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, 
bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves. 

Ar nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadā 
neapliek:

- dzīvojamo māju  palīgēkas un  garāžu īpašnieku 
biedrību garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai;

- fiziskajām personām piederošas inženierbūves, 
kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai; 

- ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai 
lauksaimnieciskajai ražošanai.              

Salīdzinot ar 2010.gadu nekustamā nodokļa likme
2011.gadā nav mainījusies zemei, ēkām vai to 
daļām, inženierbūvēm, kas tiek izmantotas saimnie-
ciskā darbībā un ir 1,5 procenti no īpašuma kadastrā-
lās vērtības, bet ir divas reizes palielināta mājokļa 
nodokļa likme un ir: 

- 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 
    40 000 latu, 
- 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
   40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu, 
- 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 
   75 000 latu. 

Tāpat kā iepriekšējā gadā, nekustamā īpašuma 
nodokļa apmērs par katru zemes vienību  2011.gadā 
nedrīkst pārsniegt 2010. gadam aprēķināto nodokļa 
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 
25 procentiem, ja nemainās īpašuma lietošanas mērķis.

Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
jums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā 
ir 5 lati.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 
procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes vienību platības apseko un sniedz informāciju 
vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai 
Lauku atbalsta dienests.

Pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” ar 01.01.2012.gadu tiks 
apliktas ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas un 
garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu 
īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas. Tāpēc 
lūdzu sakārtojiet savu īpašumu un noskaidrojiet vai  
Kadastra reģistra dati par īpašumu atbilst faktiskai 
situācijai dabā!

Mājokļa nodokļa atvieglojumi trūcīgām personām 
(90% apmērā) tiek aprēķināti atbilstoši Strenču no-
vada domes sociālā dienesta sniegtajai informācijai 
par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas 
personas statusam. 

Nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā 
informēt pašvaldību šādos gadījumos:

1. ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz atbrīvojumu 
no nekustamā īpašuma nodokļa - viena mēneša laikā 
no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 

2. ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma 
lietošanas vai nomas tiesības - viena mēneša laikā 
no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 

3. ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo 
īpašumu - viena mēneša laikā no valdījuma tiesību 
rašanās dienas. 

Interneta lietotājiem iespējams pieteikties nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai
elektroniski – uz e-pastu. Lai pieteiktos jāiesniedz 
iesniegums Strenču novada domē vai jāpiesakās 
pakalpojumam  mājas lapā  www.epakalpojumi.lv.

Atgādinu, ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā 
maksājuma termiņš ir 31. marts. Veicot maksājumus ar 
pārskaitījumu, lūdzu norādīt  personīgā konta numuru 
(no maksājuma paziņojuma)

Kārlis Kārkliņš, 
Strenču novada nekustamā īpašuma 

nodokļa administrators

Par nekustamā 
īpašuma nodokli 

2011.gadā

STRENČU NOVADA DOMES CIVILĀS 
AIZSARDZĪBAS KOMISIJA INFORMĒ

Ārkārtas situāciju gadījumā zvanīt pa tālruņiem 112, 
01, domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam  64715611      
vai mob.t. 29420536, VUGD Vidzemes reģiona Strenču 
posteņa komandierim Aleksejam Jefimovam - 26593878.

Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:

PREVENTĪVIE PASĀKUMI

► Sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un 
prognozēm!

► Sekojiet informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs 
(upes, ezeri) savā apdzīvotajā vietā!

► Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem 
stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem!

► Savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvē-
kiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku 
mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem!

► Apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt 
mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību!

► Sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus
(automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus 
(laivas u.c.)!

► Sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā per-
soniskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, 
pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī 
citas pirmās nepieciešamības lietas! 

► Pārbaudiet caurtekas pie saviem īpašumiem un iespēju
robežās atbrīvojiet  tās, lai ūdens varētu aizplūst!

► Attīriet iebraucamos ceļus, lai nepieciešamības gadījumā 
pie iedzīvotājiem varētu nokļūt atbildīgie dienesti!

► Palu apdraudētās vietās varētu būt traucēta elektroap-
gāde un bīstamās situācijās, lai nodrošinātu iedzīvotāju
drošību to nepieciešamības gadījumā atslēgs.

► Ja applūst elektroenerģijas sadales punkti, ziņot AS 
“Latvenergo” Klientu servisam tālr. 80 200 400.

KAM ZIŅOT? 

Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112. 

EVAKUĀCIJA

► Ja ir izdots brīdinājums par iespējamiem plūdiem, 
klausieties radio vai skatieties televīziju, lai dzirdētu 
jaunāko informāciju par laika apstākļiem!

► Pavēle par evakuēšanās nepieciešamību tiks sniegta pa 
radio un televīziju vai ar policijas skaļruņu palīdzību. 

► Evakuējoties atvienojiet gāzes, elektrības un ūdens 
padevi!

► Sekojiet norādītajam evakuācijas maršrutam un esiet 
gatavi intensīvai satiksmei!

PAGAIDU IZMITINĀŠANA

► Iedzīvotāju evakuācijas gadījumā pašvaldība nodrošinās 
pagaidu izmitināšanu.

► Evakuējoties iedzīvotājiem līdzi jāņem dokumenti, 
nauda, nelieli pārtikas krājumi, nepieciešamais apģērbs 
un pirmās nepieciešamības priekšmeti.

► Saņemot norādījumus par evakuāciju, dokumenti jāie-
pako ūdensnecaurlaidīgā materiālā, jāpaņem svarīgākās 
lietas, jāatslēdz gāze, elektrība, ūdens, krāsnīs jānodzēš 
uguns, jāaizver logi, durvis un jāevakuējas.

► Ja iedzīvotāji lems par evakuāciju, atstāto māju 
apsardzi nodrošinās policija.

PAŠEVAKUĀCIJA

► Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, 
dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepiecieša-
mākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāap-
stiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējama-
jām sekām. Ja iedzīvotāji evakuācijai nepiekrīt, plūdu 
gadījumā ir jāuzkāpj ēkas augšstāvos, līdzi paņemot 
lietas, kas var noderēt paševakuācijai – automašīnas 
kamera, piepūšamais matracis, sausi dēļi, kā arī 
priekšmeti, kas ļautu signalizēt par savu atrašanās 
vietu – košs drānas gabals, lukturis, dūmu svece u.tml. 
Paševakuācija jāuzsāk tikai tad, ja dzīvībai draud bries-
mas. Jāpārvietojas tikai pa straumi ieslīpi tās virzienam.

► Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija
pašu spēkiem ir neiespējama, par apdraudējumu infor-
mējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
pa tālruņiem 112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz 
bēniņiem, jumta, ņemiet līdzi lietas (kabatas lukturītis 
u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu. Palieciet
uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, 
līdz ierodas palīdzība. 

RĪCĪBA PĒC PLŪDIEM

► Ēkas vai telpas ilgstoši atrodoties ūdenī kļūst elektro-
bīstamas un elektroenerģijas lietošana šādās vietās var 
izraisīt elektrotraumas. Mitrums, strāvu vadoši putekļi, 
kodīgas gāzes un tvaiki, kas bojā vadu izolāciju un 
samazina izolācijas pretestību, rada iespējas sprieguma 
nokļūšanai uz elektroierīču metāla daļām vai apvalkiem.

► Pēc plūdu likvidēšanas nepieciešams veikt pasākumus 
vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu 
piesārņotu vietu attīrīšanu un dezinfekciju.

NODERĪGI TĀLRUŅA NUMURI

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112 vai 01
Elektrības atslēguma gadījumā: 80 200 400
Gāzes avārijas dienests: 112, 04
“Latvijas Propāna gāze”: 80000404

Februārī Strenču novada dome veica Sedas iedzīvotāju 
aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli par to, kuru 
sabiedrisko infrastruktūras objektu uzlabošana pilsētā ir 
visnepieciešamākā. Atsaucība bija negaidīti liela un tika 
saņemtas 97 aizpildītas anketas latviešu un krievu valodās.

Lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju (42%) par svarīgāko
darbu Sedā, kas jāveic tuvākajā laikā, uzskata pilsētas ielu 
rekonstrukciju. Iedzīvotāju atbildēs nosauktas vairākas 
ielas, no kurām visbiežāk minētas: Uzvaras, Zaļā, Parka, 
Dārza un Miera ielas, bet nepieciešamākie darbi - ielas 
seguma, ietvju rekonstrukcija un lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve. Daļu minēto ielu ir paredzēts rekonstruēt, veicot 
ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu tuvākajos 
gados. Šovasar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība –
rekonstrukcija Sedas pilsētā” ietvaros ūdensvadu un 
kanalizācijas rekonstrukciju plānots veikt Parka ielā, bet 
kanalizācijas rekonstrukcija paredzēta Meža ielā. Ielas 
segums daļēji tiks atjaunots abās nosauktajās ielās.

 Daudzi aptaujātie iedzīvotāji (29%) par svarīgāko 
uzskata brīvā laika pavadīšanas objektu rekonstrukciju. 
Atbildēs uzsvērts, ka nepieciešams atjaunot Sedas kultūras 

namu un izteikti vērtīgi priekšlikumi telpu tālākajai 
izmantošanai (svētku koncertu, atpūtas vakaru un diskotēku 
organizēšana u.c.). No sporta objektiem visvairāk atbildēs 
minēta stadiona atjaunošana, lai uzlabotu brīvā laika pava-
dīšanas iespējas. Vairāki iedzīvotāji minēja arī slidotavas 
atjaunošanu bijušā hokeja laukuma vietā.

Līdzīgā skaitā anketu (29%) kā svarīgs darbs minēts 
publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana. Vairumā 
atbilžu atzīmēts, ka ir nepieciešams izveidot bērnu 
rotaļu laukumus un atpūtas un pastaigu vietas. Šo ideju 
turpmāk varēs izmantot nevalstisko organizāciju projektu 
konkursos. 

Paldies Sedas iedzīvotājiem par atsaucību un 
aktīvo piedalīšanos aptaujā, Jūsu viedoklis ir svarīgs! 
Apkopotie aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai noteiktu 
to infrastruktūras objektu Sedā, kura rekonstrukcijai 
varētu tikt piesaistīts Eiropas Savienības finansējums no 
Lauku atbalsta dienesta. 

Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departaments

Sedas iedzīvotāji par būtiskāko uzskata 
ielu rekonstrukciju pilsētā
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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

Tautas muzicēšana ir ļoti sena tradīcija, kas tiek 
pārmantota no paaudzes paaudzē. Ieklausoties veco 
muzikantu atmiņu stāstos, var izzināt seno laiku 
muzicēšanas tradīcijas. Tautas muzikantu kustība 
Latvijā vairāk aktivizējas Latgales novadā, taču 
2006. gada aprīlī arī mūsu pusē – Jērcēnos notika 
I Tautas muzikantu saiets, kurā piedalījās vietējie 
pagasta muzikanti un viesi no Strenčiem, Kārķiem 
un Krimuldas. Rīkot muzikantu saietus Jērcēnos 
kļuva par tradīciju, jo pirmajam saietam sekoja 
otrais, trešais un ceturtais. Šogad ir pienākusi kārta 
sarīkot V Tautas muzikantu svētkus. Jērcēnu tautas 
nama telpas šim pasākumam ir kļuvušas par šaurām, 
tāpēc Tautas muzikantus un klausītājus aicinām 
pulcēties 16. aprīlī Strenču kultūras namā. Svētkos 
aicināti piedalīties dažādu paaudžu muzikanti. 
Pasākuma pirmajā daļā vārds tiks dots cienījamāko 
gadu muzikantiem, otrajā daļā saspēlēsies kapelas, 
muzikantu grupas un ansambļi. Mūzikas pavadījumā 
varēs arī  kārtīgi izdejoties.

Aicināti arī tālāki viesi no Latgales – Salnavas 
muzikanti, Medņevas Jāzepa kapela Hāgenskalna 
muzikanti u.c. Latgales muzikantu spēles maniere ir 
atšķirīga, tāpēc tā būs savstarpēja pieredzes apmaiņa.

Pasākumā aicināti piedalīties visi, kuriem patīk 
tautas mūzika un danči. Pasākumu atbalsta Strenču 
novada dome un  alus darītava “Valmiermuižas 
alus”.

Ginta Gailīte, 
kultūras organizatore Jērcēnu tautas namā

V TAUTAS 
MUZIKANTU SVĒTKI

Strenču novada bāriņtiesa ar informatīvā izdevuma 
palīdzību vēršas pie uzņēmējiem un privātpersonām ar 
lūgumu palīdzēt daudzbērnu ģimenei sagaidīt pavasari 
gaišā un sakārtotā vidē.

Problēmsituācijas apraksts: Novada teritorijā dzīvojoša 
un deklarēta sešu bērnu ģimene, kas mitinās trīsistabu 
dzīvoklī, kuru, diemžēl, nevar saukt par sakārtotu, jo 
tapetes pelējuma dēļ ir atlobījušās, pusnoplēstas, melnas. 
Linolejam vietās, kur biežāk staigā, ir izdiluši lieli caurumi 
un atklājas betona segums. Sanitārā mezgla durvīm apak-
šējā daļā ir izpuvis caurums. Ārdurvis bez atslēgas. Jaunu 
slēdzeni nav iespējams ielikt, jo durvis ir fiziski nolietotas. 
Dzīvoklis ir drūms un nemājīgs. Ģimenei nav iespēju 
iegādāties materiālus dzīvojamās telpas sakārtošanai.

Būsim iejūtīgi, palīdzēsim ģimenei sakārtot dzīvojamo 
telpu, kurā aug mūsu nākotne! Radīsim viņiem pareizu 
priekšstatu par sakārtotu vidi sev apkārt ar mērķi tiekties 
pēc skaistā un labā, lai bērniem ir prieks atgriezties mājās 
no skolas mājvietā, kas priecētu viņu acis un sirdis.

Iespēju robežās lūgums palīdzēt finansiāli vai materiāli
(tapetes, krāsas u.c. remontam nepieciešamie materiāli). 
Līdzekļus lūdzam ieskaitīt: 
Strenču novada domes Ziedojumu un dāvinājumu kontā 
A/S Swedbank LV14HABA0551025830089, ar norādi –
Palīdzība daudzbērnu ģimenei. Informācija pa tālruni  
26318020 Ina Neimane.

Ina Neimane, Strenču novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

9.aprīlī – Novada mazo vokālistu konkurss “Pavasara cīrulītis 2011”- Strenču kultūras namā.

16. aprīlī – V Tautas muzikantu svētki – Strenču kultūras namā.

24. aprīlī – Kristīgās mūzikas koncerts Lieldienās, koncertēs vokālā studija “Grieži”- Strenču kultūras namā.

KULTŪRAS PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ APRĪLĪ

AICINĀJUMS NOVADA UZŅĒMĒJIEM

Plāņu pagastā /Plāņi/ - 24.03. plkst.13.00 un 6.06. plkst. 12.00 – pie darbnīcām.
/Jaunklidzis/ - 24.03. plkst.14.00 un 6.06. plkst. 13.00 – z/s “Jaunstrūkas”.

Jērcēnu pagastā /Jērcēni/ - 14.04. plkst. 12.00 un 15.06. plkst. 11.00 – pie darbnīcām.

Strenči /Strenču pilsēta, novada dome/ - 18.05. plkst. 9.30 – pie katlumājas.
/Strenču MRS/ - 18.05. plkst. 11.00 – pie darbnīcām.

Seda /Sedas pilsēta, AS Seda/ - 18.05. plkst. 13.00 – pie darbnīcām.

Maksu par tehnisko apskati pieņems apskates vietā. Pārskaitījuma maksājumi jāieskaita VA “Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra”, reģ. Nr. LV90001834941, kontā LV 92TREL216038700500 Valsts kases norēķinu centrā, kods TRELLV22.

Apskates laikā jāuzrāda traktortehnikas reģistrācijas apliecība, traktortehnikas vadītāja apliecība, (nomaksātiem sodiem 
par A.P. Ceļu satiksmē) un spēkā esoša transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

TRAKTORTEHNIKAS IKGADĒJĀS VALSTS 
TEHNISKĀS APSKATES STRENČU NOVADĀ

LĪDZJŪTĪBA
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums ko izstaro sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Izsakām līdzjūtību Sarmītei Rodziņai pavadot 
brāli pa mūžības taku.

Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs

PATEICĪBA
Cilvēks ir kā saule: jo vairāk siltuma izstaro, 

jo spožāk mirdz.
                                                    /Velta Spāre/

Izsaku pateicību Jērcēnu veselības punkta 
vadītājai LĪGAI SVARINSKAI par sirsnību, 
iejūtību un atbalstu, ārstējot manu māti.

Līvija Bukša

AKTIVITĀTES GIMENES ATBALSTA 
CENTRĀ “LIEPUGATVES”

Strenču novada Sociālā dienesta ģimenes atbalsta centra “Liepugatves” atbildīgā persona Līvija Pinzule informē par 
aktivitātēm centra darbībā 2010.gadā.

•    Janvāris – salatēva un sniegbaltītes sagaidīšana;
•    Janvāris, februāris – balsošana par Strenču novada ģērboni;
•    Februāris – piedalīšanās rokdarbnieču izstādē Jērcēnos;
•    Marts – piedalīšanās jubilejas pasākumā “Mežābelei – 25”;
•    Aprīlis – “Bērnu žūrija – 2009” noslēguma pasākums;
•    Aprīlis – “Mežābeles” jubilejas pasākuma prezentācija;
•    Maijs – piedalīšanās retro ballē Jaunjērcēnos “Krīdenera muižā”;
•    Maijs – piedalīšanās „Lielajā Talkas dienā”;
•    Jūnijs – Jēkabdienas pasākums “Ziedi, ziedi rudzu vārpa”, pasākuma norises vieta “Ziediņi”, piedalījās 64 personas;
•    Centrā regulāri tiek izvietota aktuāla informācija iedzīvotājiem.
•    Katru mēnesi rūpējas, lai Mūsu Novada Vēstis sasniegtu savus lasītājus.

L.Pinzules pienākumos ietilpst telpu tīrības nodrošināšana, labiekārtošana, rūpes par datoriem, maksas pakalpojumu 
maksas iekasēšana.

Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras projekta “Darba praktizēšana ar stipendiju” dalībniekiem sakārtota 
saimniecības ēka, rudenī dalībnieki palīdzēja apkārtnes labiekārtošanā.

Līvija saka paldies, Jērcēnu pagasta pārvaldei par atbalstu dažādu pasākumu izpildes atbalstīšanā, un Strenču 
novada domei par logu nomaiņu, un telefona pieslēgšanu.

Sagatavoja Līvija Pinzule

ATGĀDINĀJUMS
Atgādinām, ka turpinās “Strenču novada 

teritoriālā plānojuma 2012.- 2023. gadam”
pirmās redakcijas apspriešana un labošana. Ar 
plānojumu var iepazīties teritoriālajās pārvaldēs 
un www.strencunovads.lv  Korekcijas veicamas 
līdz 17. aprīlim.

INFORMĀCIJA
No 1. februāra visās pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās pieejama Lursoft laikrakstu bibliotēka 
news.lv. Aicinām ikvienu interesentu izmantot šo 
lielisko iespēju jebkurā Jums tuvākajā bibliotēkā 
lasīt daudzus Latvijā izdotos preses izdevumus
 BEZ MAKSAS.


