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Lai viss, kas pa gadu krājies -
Dusmas, rūgtums, pat naids
Sadeg ar gaišu liesmu
Un kopā ar dūmiem gaist!
Lai vīstošu Jāņzāļu smaržā
Sirds noreibst un samulst prāts!
Šai naktī lai visa kā gana,
Pat ja bagātīgs galds nav klāts.
Lai priecīgi tiem, kuri kopā,
Lai skumji nav tam, kas viens,
Jo šonakt kopā mūs saista
Kāds neredzams pavediens.
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz!

LĪKSMUS VASARAS SAULGRIEŽU SVĒTKUS LĪGĀM, JĀŅIEM 
UN VISIEM STRENČU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

SAULGRIEŽU LAIKA PASĀKUMI NOVADĀ
20. jūnijā  plkst.14.00 pie Plāņu tautas nama VAINAGU PĪŠANAS MEISTARDARBNĪCA.

21. jūnijā plkst. 21.00 – Jērcēnmuižas parkā VASARAS SAULGRIEŽU GODINĀŠANA kopā ar folkloras 
kopu “Mežābele” un danču muzikantiem. Pīsim vainagus, celsim trejus saules vārtus, kursim lielo ugunskuru, 
dziedāsim līgodziesmas, siesim sieru, baudīsim miestiņu, pavadīsim gada īsāko nakti un kopā sagaidīsim saullēktu!

21. jūnijā plkst. 21.00 – pie Plāņu tautas nama JĀŅU DIENAS IESKAŅA - dziedot, dejojot kopā sagaidīsim 
saullēktu. Līdzi ņemsim nelielu cienastu.

23. jūnijā plkst. 16.00 – Strenču estrādē Smiltenes Tautas teātra izrāde “JAUNSAIMNIEKA LĪGAVA” komēdija 
3. cēlienos, režisors Agris Māsēns, Daces Purvlīces mūzika un dziesmu teksti, Aijas Zeibotes dejas, režisora asistente 
Zina Bērza. Biļetes cena – Ls 1,- Darbosies bufete.

Plkst. 22.00 – Strenču estrādē LĪGONAKTS ZAĻUMBALLE, spēlēs grupa “Vēlreiz”, ieeja brīva.

23. jūnijā plkst. 19.00 – Sedas stadionā JĀŅU VAKARS, viesosies Strenču jaunais teātris “Jokdaris” ar 
Ed. Alaiņa viencēlienu “Lūk, kāds joks!”

SVEICAM!
Jūsu dziesma vēl tikai iedziedāta, 
Kaut arī jau otro gadu desmitu krāta.
Vai gana neesat rāti?

Tomēr vairāk saulītē celti.
Jūsu diena vēl rīta krāsā, 
Jo rasa vēl nenotraukta 
Un pusdienas gaisma vēl tālu...

SVEICAM STRENČU NOVADA VIDUSSKOLAS 
ABSOLVENTUS!

Jūnijs jau izsenis bijis izlaidumu laiks, arī Strenču 
novada vidusskolā. Šogad, 10. jūnijā, pirmie to svinēja 
9. klases skolēni. Jāpiebilst, ka šis izlaidums bija 100. 
skolas vēsturē, tādēļ noritēja īpašās noskaņās.

Interesants bija veids, kā tika pasniegtas apliecības par 
pamatizglītības iegūšanu. Skolēni jau iepriekš bija sadalīti 
5 nominācijās - zinātnes stūrakmeņi, nošu dīdītāji, bumbas 
virtuozi, maģiskais piecinieks un pretpolu līdzsvars - 
tādējādi izpaliekot bezpersoniskai izsaukšanai. Starp katru 
nomināciju bija īpaši sagatavots muzikālais priekšnesums, 
kas atsvaidzināja pasākumu.

Izlaidumā bija padomāts arī par oriģināliem un saisto-
šiem apsveikumiem vecākiem un skolotājiem. Skolēni tos 
bija izveidojuši kā atmiņu albuma pāršķirstīšanu 3 daļās - 
bērnībā, sākumskolā un pamatskolā.

Pēc svinīgā pasākuma, kas noritēja ļoti gaišās noskaņās, 
visi devās gājienā no kultūras nama uz skolu, kas notika
 pirmo reizi. Domāju, ka tas varētu kļūt par tradīciju, ko 
atkārto gadu no gada...

Strenču novada vidusskolas 9. klases absolvente 
Gunda Eihe

Strenču novada vidusskola 
izsludina skolēnu 

uzņemšanu 10. klasē
Dokumentu pieņemšana skolas lietvedībā no š. g. 

13. jūnija.
Piedāvājam:
• apgūt vidējās izglītības programmas ar ievirzi 

humanitārajā – valodu jomā, matemātikā vai 
dabaszinībās, papildinātu stundu skaitu informātikas
apguvei;

• vienreizēju stipendiju Ls 100.- apmērā mācību 
uzsākšanai vidusskolas 10.klasē;

•   ikmēneša stipendijas skolēniem ar vidējo atzīmi 7.5 
balles un augstāk;

•  daļēju sabiedriskā transporta izdevumu segšanu (no 
vietām, kur nekursē pašvaldības maršruta autobusi);

•  skolas internātu.
Iesniedzot dokumentus nepieciešams:

•  apliecība par pamatizglītību,
•  gada un eksāmenu sekmju izraksts, 
•  skolēna dzimšanas apliecība vai pase, 
•  medicīniskā karte.
Piedāvājam sevi izpaust ne tikai mācību darbā, bet 

arī ārpusstundu nodarbībās: Korī, pūtēju orķestrī, tautas 
deju kolektīvā, sportā, noformēšanā un rokdarbos, 
japāņu valodas un kultūras studijā, skolēnu pašpārvaldē.

Kontakttālruņi:
Direktore 64715635, lietvedība 64715636.



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. 2. jūnijā ir noslēgusi līgumu ar 
SIA “Vidzemes energoceltnieks”  par būvdarbu veik-
šanu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2011.gada jūnija 
vidū. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība – rekon-
strukcija Sedas pilsētā” ietvaros tiks veikta ūdensvadu 
rekonstrukcija, kā rezultātā uzlabosies dzeramā 
ūdens un tā piegādes kvalitāte, kā arī kanalizācijas 
tīklu (pašteces vadu un spiedvadu) un sūkņu staciju 
rekonstrukcija. 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 nepiecieša-
majiem ūdenssaimniecības 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 Strenču novada domes Attīstības un 
plānošanas departamenta speciālisti

Noslēgta vienošanās 
par Sedas ūdens-

saimniecības būvniecību
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Novada dome sēdē 18. maijā pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Deputāti uzklausīja Domes priekšsēdētāja pārskatu 
par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Nolēma  noslēgt līgumu ar SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācija” par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu visā Strenču novada teritorijā, 
nosakot līguma darbības termiņu 5 gadi no līguma spēkā 
stāšanās brīža.
3. Izskatīja jautājumu par zemes gabala maiņu Pulkveža
Zemitāna ielā 5, Strenčos.
4. Nolēma izīrēt SIA “Valmieras kinostudija” pašval-
dības īpašumā piederošās telpas Valkas iela 16, Strenčos 
100,0 m2 platībā, tai skaitā apkurināmā platība 89,3 m2  
uz 7 (septiņiem) gadiem t.i. līdz 2018.gada 1.jūnijam 
ar tiesībām pielāgot augstāk minētās telpas studijas 
vajadzībām.
5. Nolēma atcelt domes 16.06.2010. sēdes lēmumu, 
protokols Nr.9.10.§. “Par valsts nodevas atvieglojumu 
piemērošanu”, sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem.
6. Nolēma nepiemērot valsts nodevas atvieglojumu 
Strenču novada deklarētajiem Latvijas Republikas 
pilsoņiem par paraksta īstuma apliecināšanu Strenču 
novada bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas 
Republikas Satversmes 4.;18.;21.;101. un 104.pantos.
7. Nolēma izdarīt grozījumus Strenču novada domes 
2011.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.5/2011 
“Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā” un 
apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/2011 projektu.
8. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.9/2011.
“Par Strenču novada pašvaldības nolikumu” jaunā 
redakcijā.
9. Nolēma piešķirt finansējumu līdz LVL 250,00 zemes-
gabala Uzvaras ielā 15, Sedā kadastrālajai uzmērīšanai 
un zemes robežplāna izgatavošanai no Attīstības un 
plānošanas departamenta budžeta līdzekļiem.
10. Noraidīja prasību par siltā ūdens padevi dzīvojamai 
mājai Skolas iela 5, Plāņos, sakarā ar komunālo maksā-
jumu parādiem, nolēma uzdot mājas iedzīvotājiem uzstādīt
ūdens skaitītājus.
11. Nolēma iznomāt Strenču novada domei piederošās 
telpas “Katlu māja”, Plāņi, Plāņu pagasts, 49,5 kv.m. 
platībā uz vienu gadu ar tiesībām līgumu pagarināt. 
Noteikt telpu nomas maksu  0,15 Ls/m2.
12. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus līdz Ls 25,00 
volejbola tīkla iegādei Jērcēnu pagasta pārvaldei.
13. Nolēma pagarināt līguma „Par ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanu Strenču novada vidusskolas Sedas filiālei un 
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” Sedas filiālei 
“Dzērvītes”” termiņu līdz 2012.gada 31.maijam ar I.K. 
“RAGILO”.
14. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) 1.2.2.4.2.aktivitātes “Atbalsta 
pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā” 2.projektu atlases kārtā un organizēt 
projekta “Atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un jauniešu 
sociālās atstumtība riska mazināšanai Strenču novada 
izglītības iestādēs” iesnieguma sagatavošanu.
15. Nolēma veikt ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju:- 
Pulkveža Brieža ielā no Jāņa Ziemeļnieka ielas līdz 
Gaujas ielai; - Smilšu ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz 
Krasta ielai; - Krasta ielā no Smilšu ielas līdz Gaujas 
ielai. Izstrādāt tehnisko projektu un paredzēt 2012.gada 
budžetā finansējumu būvdarbiem.
16. Nolēma iegādāties Strenču novada domes īpašumā 
ēku Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos, kas sastāv no 2 

ēkām ar kopējo platību 968 kv.m., pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai Ls 20000,00 (divdesmit  tūkstoši lati) 
vērtībā.  Pašvaldībai paliek apgrūtinājums – servitūts SIA  
Lattelecom uz divām telpām  55.0 kv.m. (RSU un kabeļu 
ievadšahta).
17. Nolēma apstiprināt iepirkuma procedūras “Ūdens-
saimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā” 
identifikācijas Nr.SND2011/13AK rezultātus, ka būv-
uzņēmējs SIA “Vidzemes energoceltnieks” veiks būvdarbus 
par kopējo summu LVL 481044,22 (četri simti astoņdesmit 
viens tūkstotis četrdesmit četri lati 22 santīmi), t.sk. 22% 
PVN LVL 86745,68.
18. Apstiprināja Strenču novada domes 2010.gada 
pārskatu.
19. Nolēma iznomāt SIA “Baltijas Floristika” ēku, kas 
atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.94170010407, 
adrese Pulkveža Zemitāna iela 4a, Strenči, zemes gabala 
kopplatība 116 m2. Noteikt nedzīvojamās telpas nomas 
maksu  0,15 Ls/kv.m. 
20. Nolēma atteikt finansiālu palīdzību izlaiduma galda 
klāšanai Sedas vidusskolas absolventu vecākiem, jo dome 
nav tiesīga atbalstīt privāttiesisku pasākumu.
21. Nolēma ieplānot 2012.gada budžetā finansējumu 
LVL 500,00 apmērā teritorijas labiekārtojuma koncepcijas 
izstrādei Ozola ielā, Strenčos.
22. Izskatīja jautājumu par likumpārkāpumu profilakses 
darbu Strenču novada pašvaldībā.
23. Nolēma izmainīt Strenču novada attīstības programmas
izstrādes darba grupas sastāvu: Līgas Soveres vietā - 
Attīstības un plānošanas departamenta vadītāju Ivetu 
Enci; Daces Gaigalas vietā - Izglītības, kultūras un sporta 
speciālisti Lieni Krūmiņu.
24.  Izskatīja jautājumus:

• par zemes nomas līguma pārtraukšanu
• par zemes lietošanas mērķa maiņu
• par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
• par zemes gabalu platības noteikšanu ēku un būvju 
  uzturēšanai un nosaukumu piešķiršanu
• par adreses noteikšanu
• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu
• par koku zāģēšanu
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
• par zvērinātās tiesu izpildītājas paziņojumu

Novada domes ārkārtas sēdē 26. maijā pieņemtie lēmumi:
1. Piešķirt katram 10.klases skolēnam vienreizējo 
stipendiju Ls 100,- apmērā uzsākot mācības 2011./2012. 
mācību gadā Strenču novada vidusskolā.
2. Piešķirt Ls 10,- stipendiju mēnesī Strenču novada 
vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem, no 2011. gada 1. 
septembra ar atbilstošo sekmju vērtējumu 7,5 balles un 
augstāk, ņemot vērā iepriekšējā semestra rezultātus.
3. Samaksāt Strenču novada vidusskolas 10.-12.klases 
skolēniem no citām pašvaldībām ceļa izdevumus 50 % 
apmērā, astoņas reizes mēnesī 2011./2012. mācību gadā, 
braucienam no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ. 
4. Internāta atvēršanas gadījumā segt internāta izmaksas 
skolēniem, kas mācīsies vidusskolas klasēs.
5. Naudas līdzekļus piešķirt no novada domes budžeta 
līdzekļiem.

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

Kancelejas vadītāja

INFORMĀCIJA 
BĒRNU VECĀKIEM

Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Smiltenes, 
Strenču un Valkas novadu pašvaldībām organizē 
bezmaksas nometni 25 bērniem ar īpašām vajadzī-
bām vecumā no 7-16 gadiem no 2011.gada 18. jūlija 
līdz 28. jūlijam. Nometnes norises vieta Smiltenes 
pagastā, viesu namā “Kalbakas”. Tuvāka informācija 
un pieteikšanās līdz 20.jūnijam pie sociālajiem 
darbiniekiem, Aurikas Zīveres t. 26603348. nometnes 
organizatores Mārītes Magones t.29198900. Laikā 
no 1. – 11.augustam tajā pat vietā notiks integrācijas 
nometne 30 Vidzemes reģiona bērniem. Atkarībā no 
pieteikušos skaita, proporcionāli vietas tiks sadalītas 
novadiem. Pieteikšanās līdz 1.jūlijam.

Strenču novada Plāņu pagasta biedrība “Kāre” piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)  atklātā projektu konkursā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts tika atbalstīts, un tā kopējās izmaksas – 18844.89 lati, no kurām 10% 
līdzfinansē Strenču novada dome. 

Projekts top LEADER aktivitāšu ietvaros. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku 
attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves 
kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības 
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Projekta mērķis ir nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību iedzīvotājiem. Projekta gaitā tiek remontētas 
telpas Plāņu tautas nama 2. stāvā. Projekts paredz estētiskas vides sakārtošanu un jaunu saieta telpu radīšanu, no kurām 
viena telpa tiks izmantota pensionāru un ģimeņu vajadzībām, bet otra – jauniešu un bērnu vajadzībām. Pilnībā pārveidota ir 
kāpņu telpa un no jauna radīta izstāžu zāle, kas Plāņu pagastā ir jaunums. Projekts tiks īstenots līdz 2011. gada novembrim.

	 	 Informē Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

LEADER PROJEKTA AKTIVITĀTES PLĀŅU PAGASTĀ

Viena no 12 Latvijas Avīzes organizētā konkursa 
“Sieviete Latvijai 2011” nominantēm,  ir Strenču 
novada z/s Veckūkuri saimniece Ilvija Jakovina.

Latvijas Avīze šo konkursu organizē jau 
četrpadsmito gadu, meklējot Latvijā sievietes, kuras 
blakus saviem ikdienas pienākumiem ir devušas 
ieguldījumu arī Latvijai. Konkursantes tika aicināts 
pieteikt trīs nominācijās: par uzdrīkstēšanos būt 
uzņēmējai, par nesavtīgu darbu sabiedrības labā, par 
ģimenes stiprināšanu. 

Konkursam iesūtītās vēstules vērtēja žūrija un 
katrā nominācijā izvirzīja četras kandidātes. Pavisam 
žūrijas komisijai nācās izlasīt un izvērtēt 150 
pieteikumus konkursam. Ilvija Jakovina tika pie-
teikta nominācijā par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai, 
jo viņas saimniecība “Veckūkuri” 10 gadu laikā 
ir izveidojusies par Eiropas līmeņa saimniecību, 
saimnieki krīzes laikā uzsākuši uzņēmējdarbību 
piena pārstrādes jomā, piegādājot mazumtirdzniecībai 
svaigpienu un brīnumgardu jogurtu ar rupjmaizi, 
graudu pārslām un augļu un ogu piedevām.

Priecājamies kopā ar Ilviju par konkursa “Sieviete 
Latvijai 2011” balvas iegūšanu!

Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

APSVEICAM TITULA 
“SIEVIETE LATVIJAI 2011”

 IEGUVĒJU!
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STRENČU MŪZIKAS SKOLAS BAGĀTĪBA

Vēja spārniem pagājis vēl viens notikumiem un 
piedzīvojumiem bagāts mācību gads Strenču mūzikas 
skolā. Koncerti, konkursi, skates un festivāli bagātinājuši 
ne tikai skolotāju, bet arī visu skolas audzēkņu muzikālo 
un skatuves pieredzi. Par skolas solistu un muzikālo 
kolektīvu izaugsmi varējām pārliecināties 26.maija 
koncertā “Pieneņu laikā” Strenču kultūras namā, kad 
mācību gada noslēguma pasākumā tikāmies, lai suminātu 
konkursu laureātus un mācību darba izcilniekus.

Skolas darba profesionālo kvalitāti vērtē pēc konkursu 
rezultātiem.

Martā Cēsīs notika Vidzemes mūzikas skolu kokles 
spēles audzēkņu konkurss, no kura ar Atzinības rakstu
atgriezās 2.klases audzēkne Viktorija Konstantinova 
(skolotāja Ralda Ziemule). 

Aprīlī 6.Vidzemes mūzikas kolu vijolnieku un čellistu 
konkursā Cēsu MS 8.klases vijolniece, nu jau absolvente, 
Rūta Ribele, pateicoties skolotāju Fionas Vilnītes un 
koncertmeistares Janas Vaivades atbalstam, vecākajā 
grupā ieguva III. vietu.

Maijā Vidzemes akordeonisti tikās Reģionālajā 
mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā “Cēsis 
2011”, kurā 3.klases audzēknis Roberts Žilionis un 
skolotāja Iveta Eversone ieguva Atzinības rakstu.

Par ikdienas mācību darba rezultātiem parasti zina 
tikai skolotājs, pats audzēknis un vecāki. Lai visi kopā 
varētu priecāties par bērniem, kuru mācību sasniegumi 
2.semestra noslēgumā ir ļoti labi, teicamu un izcili, 
koncerta laikā ar īpašiem Pateicības rakstiem tika 
godināti Jana Širvanova, Jana Smirnova, Līva Vāvere, 
Evija Līviņa, Anželika Brita, Dana Akmentiņa, 
Amanda Smirnova, Ginta Vītoliņa, Linda Vēvere un 
Tomass Avišāns. Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu!  

Kora klases solistiem, ansambļiem un koriem šis 
mācību gads bijis īpaši bagāts dažādiem pasākumiem un 
panākumiem. Novembrī ar labiem panākumiem jaunie 
solisti piedalījās A.Žilinska Jauno vokālistu konkursā 
Jēkabpilī. Martā mūzikas skolas koris “Somnium” bija 
Jāzepa Vītola II Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu 
konkursa dalībnieks un ieguva ceturto labāko rezultātu 
savā grupā. Nākamie savu sniegumu žūrijas vērtējumam 
atrādīja jaunāko un vecāko klašu vokālie ansambļi 
vokālās mūzikas konkursā “Balsis”. I. kārtā Strenču 
novadā abi kolektīvi ieguva I.pakāpes diplomus, bet 
ceļazīmi uz otro kārtu Madonā ieguva vecāko klašu 
ansamblis. No Madonas kolektīvs atgriezās ar I.pakāpes 
diplomu un vietu labāko trijniekā. Jaunāko klašu bērniem 
pirmais un lielākais pārdzīvojums bija nokļūšana 
II.Latvijas 2.-4.klašu bērnu salidojumā “Tauriņu balsis”
Tukumā, kur piedalījās 2400 mazo dziedātāju no 
Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas.

Lai varētu novērtēt šos panākumus, mūzikas skolā 
tika nodibināta 2010./2011.mācību gada “Gada balva”.
Apbalvojumu un sirsnīgus pateicības vārdus saņēma visu 
šo muzikālo kolektīvu vadītāja, diriģente Inese Niklaviča.

Paldies visiem Strenču mūzikas skolas skolotājiem un 
audzēkņiem par skaistajiem 18.novembra, Ziemassvētku, 
8.marta “Mīļā, mīļā, mīļā magonīt”, Mātes dienu, 
Akordeonistu koncertiem un radošajām idejām, paldies 
audzēkņu vecākiem par sniegto atbalstu! 

Paldies Strenču novada vidusskolai, kultūras centram, 
psihoneiroloģiskajai slimnīcai, pašvaldībai par pilnvērtīgu 
sadarbību!

Uz tikšanos 1.septembrī plkst.1200 Strenču mūzikas 
skolā!

Ralda Ziemule, Strenču mūzikas skolas direktore

27. maijā tika parakstīts nodošanas – pieņemšanas 
akts par atliktajiem darbiem, ko nebija iespējams 
veikt ziemas sezonā - atsevišķu ielu seguma atjauno-
šana un apkārtnes labiekārtošana Eiropas Reģionālās 
Attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansētā 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
2.etaps” ietvaros. 

Būvdarbi tika uzsākti 2010.gada jūlijā. Šā 
gada februārī tika pabeigta apjomīgākā darba daļa 
un parakstīts akts par izbūvēto tīklu pieņemšanu 
ekspluatācijā. Īstenojot projektu, Strenču pilsētā ir 
izbūvēts jauns ūdensvads 3535,31 m garumā, rekon-
struētas ūdens sagatavošanas iekārtas un izbūvēts 
pazemes ūdens rezervuārs. Rezultātā ir uzlabota 
dzeramā ūdens kvalitāte un piegāde. Ir izbūvēti 
arī jauni kanalizācijas vadi 3505,41 m garumā un 
3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Rezultātā vairākām 
mājsaimniecībām radīta iespēja pieslēgties gan 
centrālajam ūdensvadam, gan kanalizācijas tīkliem. 
Iegādāts arī pārvietojamais ģenerators, lai nodrošinātu 
nepārtrauktas elektroenerģijas padeves nodrošināšanu 
izbūvētajām iekārtām. 

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
departamenta speciālisti.

Pabeigti Strenču 
pilsētas ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu 
2.kārtas būvniecības 

atliktie darbi 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 18.05.2011. pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Sedas 
kultūras nama rekonstrukcija, I kārta” īstenošanai. 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ko-
pējais finansējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai 
apstiprinātais finansējums no Eiropas Lauksamnie-
cības fonda lauku attīstībai ir 126 092.92 LVL, bet 
pārējo summu 14 010.33 LVL sedz Strenču novada 
dome. 

Noslēgts līgums par Sedas kultūras nama rekon-
strukcijas tehniskā projektu izstrādi ar uzņēmumu 
SIA “Agroprojekts”. 

Rekonstrukcijas laikā tiks veikti ēkas fasādes 
apdares darbi, jumta seguma remontdarbi, nostipri-
nāti pamati, izbūvēta elektroinstalācija, sakārtota 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, sakārtota 
apkures sistēma, logu rāmju remonts un stiklojuma 
atjaunošana, daļai iekštelpu veikti iekšējie apdares 
darbi un atjaunots grīdas segums.

 Sagatavoja:  Attīstības un plānošanas 
departamenta speciālisti. 

Uzsākta projekta 
“Sedas kultūras nama 

rekonstrukcija, 
I kārta” īstenošana

“Latvenergo” un Strenču novada Sociālais dienests informē, ka pagarināts Latvenergo norēķinu 
karšu (500 kWh) derīguma termiņu. Tas ļauj turpināt karšu izsniegšanu tām trūcīgajām mājsaimniecībām, kuras 
šīs kartes vēl nav saņēmušas. 

Papildus no 2011. gada 1. jūnija ir iespējama Latvenergo norēķinu karšu atkārtota izsniegšana trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem un ģimenēm ar bērniem GMI pabalsta saņēmējām, kuras ir saņēmušas šādu karti arī laika 
posmā līdz 31.05.2011. (ieskaitot). Atkārtoti ģimenēm Latvenergo norēķinu karti drīkst izsniegt 1 reizi. 

Ir kartes izsniegšanas nosacījumu izmaiņas: turpmāk izsniegto Latvenergo norēķinu karti drīkst attiecināt 
uz elektrības piegādes līgumu, kas slēgts par adresi, kurā dzīvo kartes saņēmējs, kaut arī tas ir slēgts ar citu 
privātpersonu. Gadījumos, ja adresē iepriekš ir dzīvojusi trūcīga mājsaimniecība, bet jaunie iemītnieki arī ir 
trūcīgi, karti var saņemt arī šī jaunā mājsaimniecība, kaut gan adresē iepriekš saimniekojusī ģimene jau ir saņēmusi 
karti šīs adreses līguma numuram. Noteicošais dāvinājuma saņemšanai ir nevis līguma numurs un adrese, bet 
dāvinājuma saņēmēja mājsaimniecība. 

Gadījumos, kad karti pieprasa attiecināt uz līguma numuru/ adresi, par kuru karte jau reiz izsniegta, 
Jums ir jāpārliecinās, vai dāvinājuma saņēmēji nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Atgādinām: karti joprojām nav iespējams attiecināt uz līgumu, kas slēgts starp Latvenergo un kādu juridisku 
personu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs zvanīt pa tālruni 80200402 vai 67728705. 
Strenču novada administratīvajā teritorijā deklarētās trūcīgās personas Latvenergo norēķinu karti var saņemt 

pie Strenču novada Sociālā dienesta vadītājas A.Valdēnas – Valkas ielā 16, 5.kabinetā, Strenčos, tālruņa numurs 
64715617.

Labākie audzēkņi - Pateicības rakstu saņēmēji



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. 2. jūnijā ir noslēgusi līgumu ar 
SIA “Vidzemes energoceltnieks”  par būvdarbu veik-
šanu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2011.gada jūnija 
vidū. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība – rekon-
strukcija Sedas pilsētā” ietvaros tiks veikta ūdensvadu 
rekonstrukcija, kā rezultātā uzlabosies dzeramā 
ūdens un tā piegādes kvalitāte, kā arī kanalizācijas 
tīklu (pašteces vadu un spiedvadu) un sūkņu staciju 
rekonstrukcija. 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 nepiecieša-
majiem ūdenssaimniecības 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 Strenču novada domes Attīstības un 
plānošanas departamenta speciālisti

Noslēgta vienošanās 
par Sedas ūdens-

saimniecības būvniecību

2 •  Mūsu novada v�stis

NOVADA DOMES ZIŅAS
Novada dome sēdē 18. maijā pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Deputāti uzklausīja Domes priekšsēdētāja pārskatu 
par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Nolēma  noslēgt līgumu ar SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācija” par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu visā Strenču novada teritorijā, 
nosakot līguma darbības termiņu 5 gadi no līguma spēkā 
stāšanās brīža.
3. Izskatīja jautājumu par zemes gabala maiņu Pulkveža
Zemitāna ielā 5, Strenčos.
4. Nolēma izīrēt SIA “Valmieras kinostudija” pašval-
dības īpašumā piederošās telpas Valkas iela 16, Strenčos 
100,0 m2 platībā, tai skaitā apkurināmā platība 89,3 m2  
uz 7 (septiņiem) gadiem t.i. līdz 2018.gada 1.jūnijam 
ar tiesībām pielāgot augstāk minētās telpas studijas 
vajadzībām.
5. Nolēma atcelt domes 16.06.2010. sēdes lēmumu, 
protokols Nr.9.10.§. “Par valsts nodevas atvieglojumu 
piemērošanu”, sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem.
6. Nolēma nepiemērot valsts nodevas atvieglojumu 
Strenču novada deklarētajiem Latvijas Republikas 
pilsoņiem par paraksta īstuma apliecināšanu Strenču 
novada bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas 
Republikas Satversmes 4.;18.;21.;101. un 104.pantos.
7. Nolēma izdarīt grozījumus Strenču novada domes 
2011.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.5/2011 
“Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā” un 
apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/2011 projektu.
8. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.9/2011.
“Par Strenču novada pašvaldības nolikumu” jaunā 
redakcijā.
9. Nolēma piešķirt finansējumu līdz LVL 250,00 zemes-
gabala Uzvaras ielā 15, Sedā kadastrālajai uzmērīšanai 
un zemes robežplāna izgatavošanai no Attīstības un 
plānošanas departamenta budžeta līdzekļiem.
10. Noraidīja prasību par siltā ūdens padevi dzīvojamai 
mājai Skolas iela 5, Plāņos, sakarā ar komunālo maksā-
jumu parādiem, nolēma uzdot mājas iedzīvotājiem uzstādīt
ūdens skaitītājus.
11. Nolēma iznomāt Strenču novada domei piederošās 
telpas “Katlu māja”, Plāņi, Plāņu pagasts, 49,5 kv.m. 
platībā uz vienu gadu ar tiesībām līgumu pagarināt. 
Noteikt telpu nomas maksu  0,15 Ls/m2.
12. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus līdz Ls 25,00 
volejbola tīkla iegādei Jērcēnu pagasta pārvaldei.
13. Nolēma pagarināt līguma „Par ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanu Strenču novada vidusskolas Sedas filiālei un 
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” Sedas filiālei 
“Dzērvītes”” termiņu līdz 2012.gada 31.maijam ar I.K. 
“RAGILO”.
14. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) 1.2.2.4.2.aktivitātes “Atbalsta 
pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā” 2.projektu atlases kārtā un organizēt 
projekta “Atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un jauniešu 
sociālās atstumtība riska mazināšanai Strenču novada 
izglītības iestādēs” iesnieguma sagatavošanu.
15. Nolēma veikt ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju:- 
Pulkveža Brieža ielā no Jāņa Ziemeļnieka ielas līdz 
Gaujas ielai; - Smilšu ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz 
Krasta ielai; - Krasta ielā no Smilšu ielas līdz Gaujas 
ielai. Izstrādāt tehnisko projektu un paredzēt 2012.gada 
budžetā finansējumu būvdarbiem.
16. Nolēma iegādāties Strenču novada domes īpašumā 
ēku Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos, kas sastāv no 2 

ēkām ar kopējo platību 968 kv.m., pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai Ls 20000,00 (divdesmit  tūkstoši lati) 
vērtībā.  Pašvaldībai paliek apgrūtinājums – servitūts SIA  
Lattelecom uz divām telpām  55.0 kv.m. (RSU un kabeļu 
ievadšahta).
17. Nolēma apstiprināt iepirkuma procedūras “Ūdens-
saimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā” 
identifikācijas Nr.SND2011/13AK rezultātus, ka būv-
uzņēmējs SIA “Vidzemes energoceltnieks” veiks būvdarbus 
par kopējo summu LVL 481044,22 (četri simti astoņdesmit 
viens tūkstotis četrdesmit četri lati 22 santīmi), t.sk. 22% 
PVN LVL 86745,68.
18. Apstiprināja Strenču novada domes 2010.gada 
pārskatu.
19. Nolēma iznomāt SIA “Baltijas Floristika” ēku, kas 
atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.94170010407, 
adrese Pulkveža Zemitāna iela 4a, Strenči, zemes gabala 
kopplatība 116 m2. Noteikt nedzīvojamās telpas nomas 
maksu  0,15 Ls/kv.m. 
20. Nolēma atteikt finansiālu palīdzību izlaiduma galda 
klāšanai Sedas vidusskolas absolventu vecākiem, jo dome 
nav tiesīga atbalstīt privāttiesisku pasākumu.
21. Nolēma ieplānot 2012.gada budžetā finansējumu 
LVL 500,00 apmērā teritorijas labiekārtojuma koncepcijas 
izstrādei Ozola ielā, Strenčos.
22. Izskatīja jautājumu par likumpārkāpumu profilakses 
darbu Strenču novada pašvaldībā.
23. Nolēma izmainīt Strenču novada attīstības programmas
izstrādes darba grupas sastāvu: Līgas Soveres vietā - 
Attīstības un plānošanas departamenta vadītāju Ivetu 
Enci; Daces Gaigalas vietā - Izglītības, kultūras un sporta 
speciālisti Lieni Krūmiņu.
24.  Izskatīja jautājumus:

• par zemes nomas līguma pārtraukšanu
• par zemes lietošanas mērķa maiņu
• par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
• par zemes gabalu platības noteikšanu ēku un būvju 
  uzturēšanai un nosaukumu piešķiršanu
• par adreses noteikšanu
• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu
• par koku zāģēšanu
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
• par zvērinātās tiesu izpildītājas paziņojumu

Novada domes ārkārtas sēdē 26. maijā pieņemtie lēmumi:
1. Piešķirt katram 10.klases skolēnam vienreizējo 
stipendiju Ls 100,- apmērā uzsākot mācības 2011./2012. 
mācību gadā Strenču novada vidusskolā.
2. Piešķirt Ls 10,- stipendiju mēnesī Strenču novada 
vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem, no 2011. gada 1. 
septembra ar atbilstošo sekmju vērtējumu 7,5 balles un 
augstāk, ņemot vērā iepriekšējā semestra rezultātus.
3. Samaksāt Strenču novada vidusskolas 10.-12.klases 
skolēniem no citām pašvaldībām ceļa izdevumus 50 % 
apmērā, astoņas reizes mēnesī 2011./2012. mācību gadā, 
braucienam no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ. 
4. Internāta atvēršanas gadījumā segt internāta izmaksas 
skolēniem, kas mācīsies vidusskolas klasēs.
5. Naudas līdzekļus piešķirt no novada domes budžeta 
līdzekļiem.

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

Kancelejas vadītāja

INFORMĀCIJA 
BĒRNU VECĀKIEM

Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Smiltenes, 
Strenču un Valkas novadu pašvaldībām organizē 
bezmaksas nometni 25 bērniem ar īpašām vajadzī-
bām vecumā no 7-16 gadiem no 2011.gada 18. jūlija 
līdz 28. jūlijam. Nometnes norises vieta Smiltenes 
pagastā, viesu namā “Kalbakas”. Tuvāka informācija 
un pieteikšanās līdz 20.jūnijam pie sociālajiem 
darbiniekiem, Aurikas Zīveres t. 26603348. nometnes 
organizatores Mārītes Magones t.29198900. Laikā 
no 1. – 11.augustam tajā pat vietā notiks integrācijas 
nometne 30 Vidzemes reģiona bērniem. Atkarībā no 
pieteikušos skaita, proporcionāli vietas tiks sadalītas 
novadiem. Pieteikšanās līdz 1.jūlijam.

Strenču novada Plāņu pagasta biedrība “Kāre” piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)  atklātā projektu konkursā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts tika atbalstīts, un tā kopējās izmaksas – 18844.89 lati, no kurām 10% 
līdzfinansē Strenču novada dome. 

Projekts top LEADER aktivitāšu ietvaros. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku 
attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves 
kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības 
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Projekta mērķis ir nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību iedzīvotājiem. Projekta gaitā tiek remontētas 
telpas Plāņu tautas nama 2. stāvā. Projekts paredz estētiskas vides sakārtošanu un jaunu saieta telpu radīšanu, no kurām 
viena telpa tiks izmantota pensionāru un ģimeņu vajadzībām, bet otra – jauniešu un bērnu vajadzībām. Pilnībā pārveidota ir 
kāpņu telpa un no jauna radīta izstāžu zāle, kas Plāņu pagastā ir jaunums. Projekts tiks īstenots līdz 2011. gada novembrim.

	 	 Informē Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

LEADER PROJEKTA AKTIVITĀTES PLĀŅU PAGASTĀ

Viena no 12 Latvijas Avīzes organizētā konkursa 
“Sieviete Latvijai 2011” nominantēm,  ir Strenču 
novada z/s Veckūkuri saimniece Ilvija Jakovina.

Latvijas Avīze šo konkursu organizē jau 
četrpadsmito gadu, meklējot Latvijā sievietes, kuras 
blakus saviem ikdienas pienākumiem ir devušas 
ieguldījumu arī Latvijai. Konkursantes tika aicināts 
pieteikt trīs nominācijās: par uzdrīkstēšanos būt 
uzņēmējai, par nesavtīgu darbu sabiedrības labā, par 
ģimenes stiprināšanu. 

Konkursam iesūtītās vēstules vērtēja žūrija un 
katrā nominācijā izvirzīja četras kandidātes. Pavisam 
žūrijas komisijai nācās izlasīt un izvērtēt 150 
pieteikumus konkursam. Ilvija Jakovina tika pie-
teikta nominācijā par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai, 
jo viņas saimniecība “Veckūkuri” 10 gadu laikā 
ir izveidojusies par Eiropas līmeņa saimniecību, 
saimnieki krīzes laikā uzsākuši uzņēmējdarbību 
piena pārstrādes jomā, piegādājot mazumtirdzniecībai 
svaigpienu un brīnumgardu jogurtu ar rupjmaizi, 
graudu pārslām un augļu un ogu piedevām.

Priecājamies kopā ar Ilviju par konkursa “Sieviete 
Latvijai 2011” balvas iegūšanu!

Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

APSVEICAM TITULA 
“SIEVIETE LATVIJAI 2011”

 IEGUVĒJU!
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STRENČU MŪZIKAS SKOLAS BAGĀTĪBA

Vēja spārniem pagājis vēl viens notikumiem un 
piedzīvojumiem bagāts mācību gads Strenču mūzikas 
skolā. Koncerti, konkursi, skates un festivāli bagātinājuši 
ne tikai skolotāju, bet arī visu skolas audzēkņu muzikālo 
un skatuves pieredzi. Par skolas solistu un muzikālo 
kolektīvu izaugsmi varējām pārliecināties 26.maija 
koncertā “Pieneņu laikā” Strenču kultūras namā, kad 
mācību gada noslēguma pasākumā tikāmies, lai suminātu 
konkursu laureātus un mācību darba izcilniekus.

Skolas darba profesionālo kvalitāti vērtē pēc konkursu 
rezultātiem.

Martā Cēsīs notika Vidzemes mūzikas skolu kokles 
spēles audzēkņu konkurss, no kura ar Atzinības rakstu
atgriezās 2.klases audzēkne Viktorija Konstantinova 
(skolotāja Ralda Ziemule). 

Aprīlī 6.Vidzemes mūzikas kolu vijolnieku un čellistu 
konkursā Cēsu MS 8.klases vijolniece, nu jau absolvente, 
Rūta Ribele, pateicoties skolotāju Fionas Vilnītes un 
koncertmeistares Janas Vaivades atbalstam, vecākajā 
grupā ieguva III. vietu.

Maijā Vidzemes akordeonisti tikās Reģionālajā 
mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā “Cēsis 
2011”, kurā 3.klases audzēknis Roberts Žilionis un 
skolotāja Iveta Eversone ieguva Atzinības rakstu.

Par ikdienas mācību darba rezultātiem parasti zina 
tikai skolotājs, pats audzēknis un vecāki. Lai visi kopā 
varētu priecāties par bērniem, kuru mācību sasniegumi 
2.semestra noslēgumā ir ļoti labi, teicamu un izcili, 
koncerta laikā ar īpašiem Pateicības rakstiem tika 
godināti Jana Širvanova, Jana Smirnova, Līva Vāvere, 
Evija Līviņa, Anželika Brita, Dana Akmentiņa, 
Amanda Smirnova, Ginta Vītoliņa, Linda Vēvere un 
Tomass Avišāns. Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu!  

Kora klases solistiem, ansambļiem un koriem šis 
mācību gads bijis īpaši bagāts dažādiem pasākumiem un 
panākumiem. Novembrī ar labiem panākumiem jaunie 
solisti piedalījās A.Žilinska Jauno vokālistu konkursā 
Jēkabpilī. Martā mūzikas skolas koris “Somnium” bija 
Jāzepa Vītola II Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu 
konkursa dalībnieks un ieguva ceturto labāko rezultātu 
savā grupā. Nākamie savu sniegumu žūrijas vērtējumam 
atrādīja jaunāko un vecāko klašu vokālie ansambļi 
vokālās mūzikas konkursā “Balsis”. I. kārtā Strenču 
novadā abi kolektīvi ieguva I.pakāpes diplomus, bet 
ceļazīmi uz otro kārtu Madonā ieguva vecāko klašu 
ansamblis. No Madonas kolektīvs atgriezās ar I.pakāpes 
diplomu un vietu labāko trijniekā. Jaunāko klašu bērniem 
pirmais un lielākais pārdzīvojums bija nokļūšana 
II.Latvijas 2.-4.klašu bērnu salidojumā “Tauriņu balsis”
Tukumā, kur piedalījās 2400 mazo dziedātāju no 
Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas.

Lai varētu novērtēt šos panākumus, mūzikas skolā 
tika nodibināta 2010./2011.mācību gada “Gada balva”.
Apbalvojumu un sirsnīgus pateicības vārdus saņēma visu 
šo muzikālo kolektīvu vadītāja, diriģente Inese Niklaviča.

Paldies visiem Strenču mūzikas skolas skolotājiem un 
audzēkņiem par skaistajiem 18.novembra, Ziemassvētku, 
8.marta “Mīļā, mīļā, mīļā magonīt”, Mātes dienu, 
Akordeonistu koncertiem un radošajām idejām, paldies 
audzēkņu vecākiem par sniegto atbalstu! 

Paldies Strenču novada vidusskolai, kultūras centram, 
psihoneiroloģiskajai slimnīcai, pašvaldībai par pilnvērtīgu 
sadarbību!

Uz tikšanos 1.septembrī plkst.1200 Strenču mūzikas 
skolā!

Ralda Ziemule, Strenču mūzikas skolas direktore

27. maijā tika parakstīts nodošanas – pieņemšanas 
akts par atliktajiem darbiem, ko nebija iespējams 
veikt ziemas sezonā - atsevišķu ielu seguma atjauno-
šana un apkārtnes labiekārtošana Eiropas Reģionālās 
Attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansētā 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
2.etaps” ietvaros. 

Būvdarbi tika uzsākti 2010.gada jūlijā. Šā 
gada februārī tika pabeigta apjomīgākā darba daļa 
un parakstīts akts par izbūvēto tīklu pieņemšanu 
ekspluatācijā. Īstenojot projektu, Strenču pilsētā ir 
izbūvēts jauns ūdensvads 3535,31 m garumā, rekon-
struētas ūdens sagatavošanas iekārtas un izbūvēts 
pazemes ūdens rezervuārs. Rezultātā ir uzlabota 
dzeramā ūdens kvalitāte un piegāde. Ir izbūvēti 
arī jauni kanalizācijas vadi 3505,41 m garumā un 
3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Rezultātā vairākām 
mājsaimniecībām radīta iespēja pieslēgties gan 
centrālajam ūdensvadam, gan kanalizācijas tīkliem. 
Iegādāts arī pārvietojamais ģenerators, lai nodrošinātu 
nepārtrauktas elektroenerģijas padeves nodrošināšanu 
izbūvētajām iekārtām. 

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
departamenta speciālisti.

Pabeigti Strenču 
pilsētas ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu 
2.kārtas būvniecības 

atliktie darbi 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 18.05.2011. pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Sedas 
kultūras nama rekonstrukcija, I kārta” īstenošanai. 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ko-
pējais finansējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai 
apstiprinātais finansējums no Eiropas Lauksamnie-
cības fonda lauku attīstībai ir 126 092.92 LVL, bet 
pārējo summu 14 010.33 LVL sedz Strenču novada 
dome. 

Noslēgts līgums par Sedas kultūras nama rekon-
strukcijas tehniskā projektu izstrādi ar uzņēmumu 
SIA “Agroprojekts”. 

Rekonstrukcijas laikā tiks veikti ēkas fasādes 
apdares darbi, jumta seguma remontdarbi, nostipri-
nāti pamati, izbūvēta elektroinstalācija, sakārtota 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, sakārtota 
apkures sistēma, logu rāmju remonts un stiklojuma 
atjaunošana, daļai iekštelpu veikti iekšējie apdares 
darbi un atjaunots grīdas segums.

 Sagatavoja:  Attīstības un plānošanas 
departamenta speciālisti. 

Uzsākta projekta 
“Sedas kultūras nama 

rekonstrukcija, 
I kārta” īstenošana

“Latvenergo” un Strenču novada Sociālais dienests informē, ka pagarināts Latvenergo norēķinu 
karšu (500 kWh) derīguma termiņu. Tas ļauj turpināt karšu izsniegšanu tām trūcīgajām mājsaimniecībām, kuras 
šīs kartes vēl nav saņēmušas. 

Papildus no 2011. gada 1. jūnija ir iespējama Latvenergo norēķinu karšu atkārtota izsniegšana trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem un ģimenēm ar bērniem GMI pabalsta saņēmējām, kuras ir saņēmušas šādu karti arī laika 
posmā līdz 31.05.2011. (ieskaitot). Atkārtoti ģimenēm Latvenergo norēķinu karti drīkst izsniegt 1 reizi. 

Ir kartes izsniegšanas nosacījumu izmaiņas: turpmāk izsniegto Latvenergo norēķinu karti drīkst attiecināt 
uz elektrības piegādes līgumu, kas slēgts par adresi, kurā dzīvo kartes saņēmējs, kaut arī tas ir slēgts ar citu 
privātpersonu. Gadījumos, ja adresē iepriekš ir dzīvojusi trūcīga mājsaimniecība, bet jaunie iemītnieki arī ir 
trūcīgi, karti var saņemt arī šī jaunā mājsaimniecība, kaut gan adresē iepriekš saimniekojusī ģimene jau ir saņēmusi 
karti šīs adreses līguma numuram. Noteicošais dāvinājuma saņemšanai ir nevis līguma numurs un adrese, bet 
dāvinājuma saņēmēja mājsaimniecība. 

Gadījumos, kad karti pieprasa attiecināt uz līguma numuru/ adresi, par kuru karte jau reiz izsniegta, 
Jums ir jāpārliecinās, vai dāvinājuma saņēmēji nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Atgādinām: karti joprojām nav iespējams attiecināt uz līgumu, kas slēgts starp Latvenergo un kādu juridisku 
personu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs zvanīt pa tālruni 80200402 vai 67728705. 
Strenču novada administratīvajā teritorijā deklarētās trūcīgās personas Latvenergo norēķinu karti var saņemt 

pie Strenču novada Sociālā dienesta vadītājas A.Valdēnas – Valkas ielā 16, 5.kabinetā, Strenčos, tālruņa numurs 
64715617.

Labākie audzēkņi - Pateicības rakstu saņēmēji
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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

Trupinās darbs, lai Strenču novadam jau 
nākošgad būtu sava novada attīstības programma. 
Viens no galvenajiem uzdevumiem programmas 
izstrādē ir novada iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļu 
noskaidrošana par pašreizējiem dzīves apstākļiem un 
nākotnes redzējumu turpmākai attīstībai novadā.

Laikraksts “Ziemeļlatvija” jau informēja, ka 
ar 1. jūniju tiek uzsākta Strenču novada attīstības 
programmas sabiedriskā apspriešana, aicinot ikvienu 
iedzīvotāju dot savu ieguldījumu turpmākajā novada 
attīstībā, piedaloties pašvaldības rīkotajā aptaujā.

Iedzīvotāju sabiedriskās domas izpēte tiek organi-
zēta no 1. jūnija līdz 15. jūlijam, aizpildot anketas 
elektroniski (novada mājas lapā ir pieejama interneta 
adrese), vai aizpildītas anketas iesniedzot novada 
domē, vai pārvaldēs. Lūgums novada iedzīvotājiem 
nebūt vienaldzīgiem par sava novada turpmāko 
attīstību un aktīvi piedalīties anketu aizpildīšanā. 
Aptauja ir anonīma, un tās rezultātus publicēs tikai 
apkopotā veidā.

Novada uzņēmēju viedokļu, ierosinājumu un 
priekšlikumu noskaidrošana ir plānota jūlijā vai 
augustā.

Strenču novada attīstības programmas izstrādei 
tika piesaistīti eksperti SIA “Grupa 93”, kas uzvarēja 
Iepirkuma procedūrā. Eksperti sagatavoja iedzīvotāju 
aptaujas anketu, bet šobrīd norit darbs pie anketas 
sagatavošanas uzņēmēju aptaujai.

Vēl viens no attīstības programmas izstrādes 
uzdevumiem ir darba grupas izveidošana. Strenču 
novada darba grupā ir iekļauti dažādu nozaru 
pārstāvji:

• Domes priekšsēdētājs – Jānis Pētersons;
• Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja 
  Iveta Ence;
• Izglītības, kultūras un sporta speciāliste – Liene 
  Krūmiņa;
• Izpilddirektors – Aivars Auniņš;
• Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 
  – Līga Čukure;
• Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departa-
   menta vadītāja – Gita Siliņa;
• Uzņēmēju pārstāvis, domes deputāts – Ikars 
   Vītiņš;
• Sociālās nozares pārstāvis, domes deputāts Guntis   
   Jukāms;
• Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 
  – Santa Rāviča. 
Darba grupas pirmā tikšanās notika 27. maijā. 

Galvenās diskusijas bija par teritorijas plānojuma, 
kura izstrāde šobrīd jau tuvojas gala redakcijai, un 
attīstības programmas prioritāro virzienu un mērķu 
saskaņošanu. Nākošā darba grupas tikšanās plānota 
30. jūnijā, kurā diskutēs par uzņēmēju aptaujas 
organizēšanu un prioritāšu noteikšana fondu apguvei 
nākamajā Eiropas Savienības fondu programmēšanas 
periodā. Pavisam kopā ir plānotas 7 darba grupas 
tikšanās. Papildus darba grupām rudenī tiks organizētas 
arī 7 tematiskās tikšanās nozaru pārstāvjiem – 
uzņēmējdarbība un nodarbinātība, izglītība, kultūra un 
sports, sociālie jautājumi un labklājība, kā arī dabas 
vide.

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

Sabiedriskās domas 
izpēte novada turpmākās 

attīstības virzieniem

Strenču novada Sociālais dienests informē, ka 
Ģimenes atbalsta centrā “Saulstariņš”, kas atrodas 
Skolas ielā 4, Plāņos, Strenču novadā, ir iespējams 
apmeklēt dušu (1.00 LVL) un izmazgāt veļu (no 
1.10. – 1.30 LVL) – iepriekš vienojoties ar centra 
dežuranti Initu Kamberkalni. Centra darba laiks – 
katru darba dienu no plkst. 09:00 – 13:00.

Plāņu pagasta 
iedzīvotāji!

Strenču novada dome ir pieņēmusi lēmumu organizēt novada konkursu “Sakoptākā mājvieta 2011”, Konkursā 
tiks vērtētas Strenču novada individuālās mājas, daudzdzīvokļu mājas, lauku sētas, iestāžu, organizāciju un uzņēmēj-
sabiedrību teritorijas. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Strenču novada domē,  novada mājas lapā un teritoriālajās 
pārvaldēs.

Tiesības pieteikt īpašumu konkursa vērtēšanai ir fiziskām un juridiskām personām,  saskaņojot to ar 
īpašnieku, aizpildot pieteikuma veidlapu līdz 15. jūlijam un nosūtot to Strenču novada domei  Valkas ielā 16, pa 
pastu vai elektroniski – dome@strencunovads.lv 

KONKURSS “SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA 2011”

Pielikums
Konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2011”

nolikumam
Strenču novada domes
konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2011”
vērtēšanas komisijai

P I E T E I K U M S

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

nekustamo īpašumu _________________________________________________________________________,
(īpašuma nosaukums)

kas atrodas _____________________ pagasta ____________________________________________________,
        (īpašuma adrese)

Strenču novada domes rīkotajam konkursam “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2011”.

Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis ________________________________________.
Ar savu parakstu apliecinu, ka es, nekustamā īpašuma īpašnieks, esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un 
piekrītu dalībai konkursā.

2011. gada __________________                           _________________________________________________
                                                                                       (paraksts, paraksta atšifrējums)

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

✁

Turpinās darbs, lai sakārtotu ūdenssaimniecību Jērcēnu 
pagasta Jērcēnu ciemā. Strenču novada dome ir noslēgusi 
līgumu ar SIA “Vidzemes energoceltnieks” par būvdarbu 
veikšanu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-
tība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/089/109 ietvaros. Būvdarbus paredzēts uzsākt 
jūlija sākumā.

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. Līdz ar to lielākam skaitam iedzīvotāju būs iespēja 
pieslēgt savus mājokļus centralizētajam kanalizācijas 
tīklam. Plānots izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. 

Noslēgts būvdarbu līgums Jērcēnu ciema 
ūdenssaimniecības sakārtošanai

Projektu īstenošanu līdzfinansē Eiropas reģionālās 
attīstības fonds aktivitātes “Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 347 994.20 lati, no kurām 85% finansē 
ERAF, bet 15% sedz pašvaldība.

Sagatavoja Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste

Līga Čukure

23. maijā Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” un tās struktūrvienībās  “Dzērvīte” Sedā 
un “Sprīdīši” Plāņos norisinājās ikgadējā “Drošības diena”, kuras ietvaros Strenču novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Jānis Lezdiņš, vecākais inspektors Juris Mihailovs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  
Strenču posteņa komandieris Aleksejs Jefimovs ar bērniem pārrunāja dažādus drošības pasākumus, kurus svarīgi 
ievērot tuvojoties vasarai un vasaras brīvlaikam. Bērni ar interesi noklausījās informāciju, uzdeva dažādus 
jautājumus un stāstīja par savu pieredzi. Pēc informācijas noklausīšanās, pašvaldība mazajiem klausītājiem 
bija sagatavojusi saldu pārsteigumu, lai dzirdētais ilgāk paliek atmiņā.

Liene Krūmiņa, Strenču novada izglītības, kultūras un sporta speciāliste

DROŠĪBAS DIENA

Plāņu bibliotēkas vadītāja DAINA REZGALE atvaļinājumā no 4. jūlija – 18. jūlijam.
Bibliotēkas darba laiks – 6. un 13. jūlijā no plkst. 9.00 – 12.00
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