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LEPOJAMIES

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības un 
Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu “Par ģimeņu 
nominēšanu Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas 
pasākumam”, no Strenču novada daudzbērnu ģimenēm 
izvēlējāmies Ziemuļu ģimeni, kas ir saliedēta, kopā 
dara daudzas labas lietas, ir sabiedrībā cienīta un mīlēta. 
Vecāki bērnus audzina ar personīgo piemēru, viņus 
droši var saukt ne vien par novada, bet arī par  Latvijas 
patriotiem. Viņu ģimenē godā tiek celtas un koptas 
latviskās tradīcijas. Priecājamies un lepojamies, ka 
viņi tika aicināti kopā ar 19 stiprajām, kuplajām un 
radošajām ģimenēm no Latvijas pilsētām un laukiem 
iedegt Ziemassvētku egli Rīgas pilī. 

Ziemuļu ģimene kopā ar Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu un viņa kundzi

APSVEICAM!
Dienu steigā ir mirkļi, ko apturēt gribas,
Un pie katra ir šodien kavēties vērts,
Teicot paldies par gaismu, ko devāt ikvienam,
Un caur kuru ir mūžs ar mūžību svērts.

Godinām skolotāju ANNU LEITI 85. gadu jubilejā!
	 	 	 	 	 	 	

Strenču novada dome

2011. gada notikumi
Pavisam drīz būs aizvadīts pirmais jaunā, 2012. 

gada mēnesis, tomēr šajā informatīvā izdevuma “Mūsu 
novada vēstis” numurā vēlos atskatīties uz 2011. gada 
svarīgākajiem notikumiem.

Protams, vienmēr var vēlēties un var izdarīt vairāk 
un labāk, tomēr, ja salīdzinām mūsu resursus un iespējas 
ar paveikto, darīto darbu, mūsu uzņemtais temps ir ļoti 
labs. 2011. gads aizgājis ar padarīta darba sajūtu. Paldies 
ikvienam novada domes, tās iestāžu, struktūrvienību un 
departamenta darbiniekam par aizvadītajā gadā paveikto! 
Ikviens darbs, sākot no nomesta papīra pacelšanas līdz 
pat lēmuma parakstīšanai, nes savu artavu mūsu novada 
darbībā.

 Aizvadītajā gadā daudz paveikts infrastruktūras 
sakārtošanā, strādāts pie ūdenssaimniecības attīstības un 
rekonstrukcijas projektiem Strenču un Sedas pilsētās, kā 
arī uzsākta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Jērcēnu un Plāņu pagastā. Iesniegts projekts ūdens-
saimniecības sakārtošanai Jaunklidža ciemā. Projekta 
rezultātā Strenču pilsētā 73 % t.i. 1074 iedzīvotāji nodro-
šināti ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, bet 
78 % t.i. 1144 iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izman-
tot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus. Sedas 
pilsētā projekta ietvaros pabeigta jaunā notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu būvniecība. NAI kopējā jauda – 300 
m3/dnn. Rekonstruējot pašteces kanalizācijas vadus un 
spiedvadus, uzlabots centralizētās notekūdeņu savākšanas 
pakalpojums un nodrošināta notekūdeņu atbilstoša
attīrīšana. Ūdenssaimniecību attīstības projekti tiks 
turpināti arī 2012. gadā. Ļoti liels darbs un resursi 
ieguldīti, lai rekonstruētu Sedas katlumāju t.i. palielinātu 
katlu jaudu un pārietu uz citu kurināmo. Ir sagatavoti 
visi nepieciešamie dokumenti un saņemtas atļaujas 
katlu mājas nodošanai koncesijā. Gatavojam iepirkuma 
dokumentāciju, lai februāra pirmajās dienās to izsludi-
nātu. Gada nogalē ir sagatavots un šobrīd iesniegts 
projekts par pārējās tranzītielas rekonstrukciju caur 
Strenču pilsētu. Kā jau minēju, turpinās un turpināsies 
ūdenssaimniecības projekti un tas ir viens no iemesliem, 
kāpēc uz gadu atlikām tranzītielas izbūvi no Slimnīcas 
ielas līdz Strenču pilsētas robežai un satiksmes drošības 
uzlabošanas projektu Zemitāna ielā, kas paredz gājēju 
ietves izbūvēšanu, jaunu ceļazīmju uzstādīšanu, ielas 
apgaismojuma ierīkošanu, lietus ūdens kanalizācijas 
izbūvēšanu, paplašinātu stāvlaukumu pie kapsētas u.c. 
uzlabojumus.

Aizvadītajā gadā veiksmīgi aizritējis Strenču novada 
attīstības programmas 2013. līdz 2019. gadam ar ilgter-
miņa perspektīvu līdz 2020. gadam izstrādes pirmais 
posms. Izstrādāts un apstiprināts arī Strenču novada 
teritorijas plānojums 2012. - 2023. gadam.

Realizēti projekti speciālistu piesaistei pašvaldībā un 
pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstinā-
šanai ES finansējuma piesaistes jomā. Tādejādi iespēja uz 
laiku ietaupīt novada domes  budžeta līdzekļus. Nozīmīgi 
projekti realizēti izglītības iestādēs, iegūstot kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošu materiālo bāzi Strenču 
vidusskolā. Pateicoties iepriekš veiktām aktivitātēm, 
šogad beidzot IT projekta ietvaros Strenču novada Plāņu 
un Sedas filiālēs vajadzētu saņemt jaunu datortehniku un 
multimediju kabinetu aprīkojumu. Šī projekta ietvaros 
notiek centralizēts iepirkums valstī un mēs šo procesu 
nevaram ietekmēt. Esam rekonstruējuši Strenču novada 
vidusskoalas ēkas jumtus Strenčos un Sedas filiālē. 

Svarīgs projekts uzsākts Sedas iedzīvotājiem – 
Sedas kultūras nama rekonstrukcijas I kārta.

Vairāki ieguvumi novada iedzīvotājiem radīti, uzņe-
moties iniciatīvu un piesaistot dažādu fondu finansējumu. 
Mednieku biedrība “Jērcēni” īstenoja projektu par 
sanāksmju - izstāžu zāles un šautuves ierīkošanu Jērcēnu 
pagastā, ar biedrības “Kāre” palīdzību tika izveidotas 
saieta telpas un izstāžu zāle Plāņu tautas namā. Vairākas 
iedzīvotāju iniciatīvas grupas, iegūstot Nīderlandes fonda 

KNHM atbalstu sakārtoja un atjaunoja vairākus novada 
dabas un vides objektus – Oliņu avotu, Plūdu stabu, 
Birzīti, Sedas bērnudārza rotaļu laukumu un Plāņu 
skolas ēdamzāli. Sadarbībā ar Caparol un būvniecības 
namu Kurši jaunas, košākas krāsas ieguva arī pirms-
skolas izglītības iestāde “Minkāns”. Savdabīgu projektu 
kopā ar citām bibliotēkām realizēja Jērcēnu bibliotēka 
– informācijas centrs. Projekta ieguvums bija iedzīvotāju 
grupas fotografēšanas prasmju apguve un jaunas foto-
tehnikas u.c. aprīkojuma iegāde bibliotēkai. Milzīgs 
paldies visiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri strādāja pie šo 
projektu īstenošanas, veidoja un uzlaboja apkārtējo vidi 
un rada mūsos pozitīvas emocijas!

Pavasarī saņēmām vēl vienu autobusu deviņpadsmit-
vietīgo “Volkswagen Crafter” skolēnu pārvadāšanai, kas 
būtiski uzlabos iepriekšējās iespējas.

Aizvadītajā gadā daudz tika strādāts pie kultūras dzīves 
dažādošanas. Visi kopā lieliski nosvinējām 14. Gaujas 
plostnieku svētkus un pirmos Strenču novada svētkus. 
Augustā sveicām Sedas pilsētu 20 gadu jubilejā. Liels 
dalībnieku skaits piedalījās V Tautas muzikantu svētkos 
un 10. Grāmatu svētkos Strenčos, novadā tika atjaunota 
Bērnības svētku svinēšanas tradīcija.

Lielajā talkā piedalījās 200 novada iedzīvotāji un 
daudz paveica novada vides sakārtošanas darbos, bet
Meža dienu ietvaros Valmieras mežniecības darbinieki 
kopā ar Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles 
skolēniem iestādīja liepas pie Jaunklidža saieta nama.

Lielākie sporta dzīves notikumi bija Strenču slēpo-
šanas diena, veltīta olimpieša strencēnieša Voldemāra 
Vītola piemiņai un simtgadei un ārsta un šaha meistara 
Pētera Graves piemiņai veltītais šaha spēles turnīrs, kurā 
piedalījās starptautiskais lielmeistars Aleksejs Širovs.

Aktīva gada garumā bija pašdarbības kolektīvu dar-
bība. 2011. bija jubilejas gads kolektīviem – senioru 
dāmu deju kolektīvs “Madaras” un austrumu deju grupa 
“Arabija” svinēja 5 gadu jubileju, bet Jērcēnu dzejas 
teātris 10 gadu jubileju.

Svarīgākais visos laikos ir bijis cilvēks, tāpēc pa-
matoti lepojamies ar mūsu novada ļaužu panākumiem. 
Zemnieku saimniecības “Veckūkuri” saimniece Ilvija 
Jakovina saņēma titulu “Sieviete Latvijai 2011”, bet
Skolotāju dienas priekšvakarā novada izglītības darbi-
niekiem tika pasniegta “Balva izglītībā” par  ieguldījumu 
izglītības iestādes attīstībā, aktīvu līdzdalību izglītības 
vides veidošanā un pedagoģisko darbību, ko saņēma 
3 pedagogi – vispārējās izglītības pedagogs Solvita 
Tēberga, profesionālās ievirzes izglītības pedagogs 
Inga Čukure un pirmsskolas izglītības pedagogs Ulla 
Grīnberga. Valsts svētkos, 18. novembrī deviņi novada 
cilvēki saņēma apbalvojumu “Gada cilvēks” par 
sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā un 
popularizēšanā. 

Savu gaitu uzsācis 2012. gads. Lai pietiek spēka un 
drosmes, iniciatīvas un ideju arī šo gadu veidot krāsainu 
un notikumiem bagātu! 

	 	 	 	 Jānis Pētersons, 
Strenču novada domes priekšsēdētājs

11. un 25. janvārī 8. un 22. februārī
7.un 21. martā 11. un 25. aprīlī
9. un 23. maijā 13. un 27. jūnijā
11. un 25. jūlijā 8. un 22. augustā

12. un 26. septembrī 10. un 24. oktobrī
14. un 28. novembrī 5. un 19. decembrī

Strenču novadā 
2012. gadā 

Strenču pilsētas pārvaldē, Rīgas ielā 7.

Būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte S.Spuldzeniece
Tālr./fax: 64707491, mob.29164994;  

E-pasts: bv.valka@inbox.lv, buvvalde@valka.lv

Būvinspektors U.Straume
Tālr./fax: 64707492, mob.29237808; 

E-pasts: uldis.straume@valka.lv

no pl. 10.00 – 12.00

Valkas novada būvvaldes
speciālisti pieņems 

apmeklētājus

2011. gada plosta ekspedīcija. Foto – Toms Zuika
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LŪDZU 
IEPAZĪSTIETIES!

Konkursa kārtībā, apstiprinot ar Strenču novada 
domes lēmumu, 12. janvārī darbu uzsāka jaunā 
Sedas veco ļaužu un invalīdu rehabilitācijas centra 
direktore Natālija Verhovska. Jaunā direktore ie-
priekš strādājusi par medmāsu. Viņa apgalvo, ka ir 
mērķtiecīga un savu darbu ļoti mīl. Jau kopš bērnības 
sapņojusi kļūt par mediķi un šo mērķi sasniegusi. 
Tagad viņai ir ļoti daudz ideju,kā uzlabot iestādes 
darbu,taču par pirmo direktore nosauc iemītnieku 
domu, vēlmju un vajadzību uzklausīšanu un izzinā-
šanu. “Viņi ir vissvarīgākie, ar viņiem jārēķinās,” 
uzskata Natālija Verhovska.

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Apstiprināja Strenču novada Kultūras centra 
nolikumu.
2. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības saistošo 
noteikumu projektu Nr.18/2011 “Par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Strenču novadā”.
3. Nolēma piekrist jauna apvedceļa izbūvei nekus-
tamā īpašumā “Olgas muiža” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 9462-003-0019
4. Izskatīja jautājumus par: 

• izmaiņām Strenču novada 16.11.2011. lēmumā
 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;

• izmaiņām Plāņu pagasta padomes 28.01.2009. 
lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Vecbiķernieki”
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”;

•  zemes vienību piederību un piekritību.
5. Izskatīja jautājumus par:

•  dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  dzīvojamās platības maiņu;
•  koku zāģēšanu;
•  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
•  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

6. Nolēma pārslēgt spēkā esošo deleģējuma līgumu 
ar SIA “Mērniecības Datu Centrs”, atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 46.panta un 47.panta 
nosacījumiem.

/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/Pašvaldība/domes  informācija / 

Kancelejas vadītāja

Novada dome sēdē 21. decembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

Elektrības norēķinu karšu 53.70 LVL dāvinājums

Strenču novada Sociālais dienests ar 2012.gada 
1.februāri uzsāks sociālo kampaņu, atbalstot sociāli maz-
aizsargātās ģimenes ar bērniem, nododot jaunās Elektrības 
dāvinājuma kartes, kas ļaus klientiem norēķināties par 
elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā. Akcija turpināsies līdz 
2013. gada 31.martam.

Elektrības norēķinu kartes var saņemt iedzīvotāji –
sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, 
kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);

2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem

bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kom-

pensāciju 2400 kWh patēriņam).

Dokumenti, kas klientam ir jāiesniedz/jāuzrāda 
Sociālajā dienestā, lai saņemtu Elektrības norēķinu karti:

• Personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadī-
tāja apliecība);

•   Elektroenerģijas piegādes līguma numurs;
•  Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā die-

nestā ir jāuzrāda izziņa par piešķirtā “Trūcīgā” statusu 
un nepilngadīgo bērnu (līdz 18. gadu vecumam) 
dzimšanas apliecības.

•  Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papil-
dus jāuzrāda dokuments- apliecība, kas apliecinātu 
bērnam piešķirto invaliditāti;

•  Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments –
Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu 
Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu 
dzimšanas apliecības.

• Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.

Atšķirības jaunai akcijai no iepriekšējās:
•  Jaunās Elektrības dāvinājuma kartes atšķiras gan pēc

dizaina, tagad tās ir zaļā krāsā (iepriekš oranžā), 
gan arī pēc kartes nomināla – tagad summa LVL, bija 
kWh  (piem. 53,70 LVL = 500 kWh pēc T-1 pamata 
tarifa).

• Būtiskākais jaunums ir tas, ka šīs akcijas ietvaros
izsniegtās kartes varēs attiecināt arī uz juridisko 
personu Elektroenerģijas piegādes līgumiem.

• Dāvinājuma kartes varēs attiecināt gan uz privāt-
personu, gan juridiskās personas līgumu un jebkuru 
tarifu (T-1, T-2, T-3, T-4, T6 u.c.). Tas nozīmē, ka 
kartes varēs saņemt arī personas, kas dzīvo sociālajās 
mājās, māju kooperatīvos u.tml., kuriem nav līguma
ar Latvenergo, jo par elektroenerģiju norēķinās 
apsaimniekotāju.

Iepriekšējā:

Jaunā:

Jaunās Elektrības 53.70 LVL norēķinu kartes Latvenergo 
Klientu apkalpošanas centros saņemt nevarēs. Sociālās 
atbalsta kampaņas dāvinājuma process nav mainījies. Kartes 
var saņemt pie Strenču novada Sociālā dienesta vadītājas 
Valkas ielā 16, Strenčos, 5.kabinetā.

Viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības 
norēķinu karti, jo elektroenerģijas patēriņš tiek veikts 
mājsaimniecībā. 

Dāvinājuma akcijas ietvaros 1 mājsaimniecība/
ģimene karti var saņemt 1 reizi (piem. uz privāt-
personas līgumu var būt attiecināta 1 karte). Trūcīgās 
ģimenes ar bērniem, kuras iepriekšējās akcijas ietvaros 
ir saņēmušas jau 2 Norēķinu kartes (500 kWh), šīs 
akcijas ietvaros karti vairs NEVAR saņemt.

Ar Elektrības norēķinu karti var nosegt parādu par 
elektroenerģiju. Jūsu gadījumā Jūs varat izmantot Elek-
trības norēķinu karti, lai dzēstu daļu no parāda, kas iekrājies
par līdz šim patērēto, bet neapmaksāto elektroenerģiju. 
Par atlikušo parāda summu jums jānorēķinās pašam.

Elektrības norēķinu kartes ir paredzētas tikai elektro-
enerģijas rēķinu apmaksai. Uz AS “Sadales tīkls” 
pakalpojuma rēķiniem Elektrības norēķinu kartes netiek 
attiecinātas.

Visu Dāvinājuma kampaņas ietvaros izsniedzamo 
Elektrības norēķinu karšu nominālvērtība ir 53.70 LVL. 
Tas nozīmē, ka katrs Norēķinu kartes saņēmējs savā 
rīcībā iegūs identisku Elektrības norēķinu karti, kuras 
vērtība ir 53.70 LVL.

Kartes tiek izsniegtas Sociālajiem dienestiem sociāli 
mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem atbalstam. Tās nav 
paredzētas tirdzniecībai. Izsniedzot karti, tā tiek piesaistīta 
konkrētai personai un cita persona ar to norēķināties 
nevarēs. Iegādājoties šādu karti no kāda, jūs riskējat 
iegādāties viltojumu vai jau izmantotu elektrības norēķinu 
karti, kuru jūs vairs nevarēsiet izmantot.

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

Sedas pilsētas un Strenču novada iedzīvotāji jau būs 
pamanījuši Sedas pilsētas kultūras nama pārvērtības. 
Kultūras nama fasāde jau ieguvusi jaunu seju, tiek turpināts 
logu ailu un rāmju remonts, stiklojuma atjaunošana, 
jumta seguma remontdarbi. Atjaunots elektrības pievads, 
pievienots ūdensvads un kanalizācija. Atbilstoši tehniskajā 
projektā paredzētajam, pārveidota iekštelpu konfigurācija. 
Pašreiz notiek iekšējie apdares darbi. Sedas kultūras namā 
strādā SIA “Vidzemes Energoceltnieks”. 

Turpmākās rekonstrukcijas gaitā vēl tiks veikts ieejas 
pakāpienu remonts, izbūvēts ieejas mezgls cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, atjaunots grīdas segums, sakārtota 
apkures sistēma, izveidotas piemērotas telpas personālam, 
izbūvēta skatuve, garderobe un tualetes.

Pilsētas iedzīvotāji ar nepacietību gaida atjaunotās kul-
tūras nama telpas, kurās atkal varēs pulcēties uz kultūras 
pasākumiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējais finan-
sējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai apstiprinātais 
finansējums no Eiropas Lauksamniecības fonda lauku 
attīstībai ir 126 092,92 LVL, bet pārējo summu 14 010,33 
LVL sedz Strenču novada dome. 

Informācija: Iveta Ence, Strenču novada domes
 Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

SEDAS KULTŪRAS NAMA 
REKONSTRUKCIJĀ PAVEIKTAIS
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Klāt Jaunais, 2012. gads. Biedrība “Glābiet 
bērnus” Strenču nodaļa sveic visus novada iedzīvo-
tājus, gan lielos, gan mazos, vēlot izturību, labu 
garastāvokli, mīlestību un labestību ikvienam.

Pagājušajā gadā mūsu biedrība, sadarbībā ar 
fondu “Ziedot lv.’’ piedalījās daudzos nozīmīgos 
projektos, piem. akcijā “Skolas soma’’, projektā 
“Paēdušai Latvijai’’, projektā ‘’Palīdzība vientuļiem 
pensionāriem’’, radošās darbnīcas noorganizēšanā 
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
bezmaksas teātra izrādes ”Brālītis un Karlsons” 
apmeklējumā Nacionālajā teātrī. (Paldies novada 
domei par transportu!) 

Strenču vidusskolas sekmīgākajiem bērniem, 
pateicoties labai sadarbībai ar Strenču pilsētas goda 
pilsoni, komponistu Arturu Maskatu bija iespēja 
Latvijas Nacionālajā Operas teātrī apmeklēt operu 
“Vilkaču mantiniece’’(arī šeit, tāpat kā pārtikas paku 
piegādei no Rīgas transportu apmaksāja novada 
dome).

Vēlos informēt novada iedzīvotājus, ka projekts 
‘’Paēdušai Latvijai’’ turpinās arī šogad. Pamatnosacī-
jumi nav mainījušies, pārtikas paku var saņemt tās 
ģimenes, kurās pēdējo 2 gadu laikā kāds no ģimenes 
locekļiem zaudējis darbu, jeb alga tikusi ievērojami 
samazināta, līdz ar to ietekmējot kopējo ģimenes 
budžetu. Palīdzība tiek atteikta gadījumos, kad bez-
darbs ir ilgstoši un cilvēks necenšas situāciju mainīt, 
tāpat arī tiem, kuriem ir trūcīgās ģimenes statuss, 
un pārtikas pakas saņem no ES, ar sociālā dienesta 
starpniecību.

Ir iespējas saņemt arī t.s. glābējpakas, kuras var 
saņemt sevišķi ekstremālās situācijās, neņemot vērā 
trūcīgo statusa piešķiršanu. Jebkurā brīdī, ja cilvē-
kiem ir grūtības uzturēt ģimeni, var aizpildīt speciālu 
anketu, kura atrodas pie katras novada sociālās 
darbinieces Jērcēnos, Sedā, Plāņos un Strenčos.

Par anketas aizpildīšanu, kā arī citos jautājumos 
varat griezties reizi nedēļā, ceturtdienās, no plkst. 
17:00 – 19:00 Biedrības “Glābiet bērnus” telpās, 
Rīgas ielā 7, 2. stāvā, pa labi, kur jūs uzklausīs 
biedrības Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane 
(mob.tel.29485861).

Informācija vecākiem un bērniem!
Svētdien, 29. janvārī pl. 14.00 Strenču kultūras 

namā notiks gadskārtējais bērnu karnevāls ar ro-
taļām, atrakcijām, Rūķu darbnīcu un citām jautrām 
izdarībām. Dariniet maskas, jo bez tām karnevālā 
ieeja tiks liegta.

Kā katru gadu, visas maskas saņems pārsteiguma 
balvas.

Nobeigumā vēlos izteikt lielu paldies mūsu 
biedrības biedriem, kas aktīvi darbojās gada garumā. 
Paldies visiem sadarbības partneriem, sponsoriem, 
Strenču novada domei par piešķirtajām telpām un 
transportu, lai realizētu augstāk minētās aktivitātes 
un atcerēsimies – “Visi kopā mēs esam spēks!’’

Biedrības “Glābiet bērnus’’ 
Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane

Ikvienam 
ir roka jāpieliek…

Nacionālās veselības dienests ziņo, ka 04.11.2011. 
Ministru kabineta (MK) sēdē, izskatot priekšlikumus 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai, 
nolēma atbalstīt šādus pasākumus veselības aprūpē 2012. 
gadā: pacientu iemaksu un līdzmaksājuma kompensāciju 
un dienas stacionāra pakalpojumu apmaksu trūcīgām per-
sonām; simtprocentīgu zāļu iegādes izdevumu kompen-
sēšanu trūcīgām personām; mājas aprūpi pacientiem ar 
smagām slimībām; uzlabot primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, piesaistot ģimenes ārsta praksei 
otru māsu; ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbību 
laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts; stacionāro pakalpo-
jumu koncentrēšanu pacientiem ar garīgām slimībām, 
attīstot aprūpi dienas stacionāros.

Līdz ar to atvieglojumi pacientu iemaksas un līdzmak-
sājuma kompensācijā, saņemot veselības aprūpes pakal-
pojumus, no 01.01.2012. skars tikai trūcīgās personas, kas 
par tādām atzītas MK noteiktajā kārtībā, bet ne vairs 
personas, kam nebija trūcīgās personas statuss, bet kuru 

ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā 
nepārsniedza Ls 120 un Ls 150 mēnesī. Šo divu kategoriju 
iedzīvotājiem izsniegtās izziņas ārstniecības iestādēs vairs 
nebūs jāuzrāda. Atbilstoši šīm izmaiņām veikti grozījumi 
2006. gada MK noteikumos Nr. 1046 “Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Nacionālais veselības dienests ziņo – ja pacients būs 
stacionēts 2011. gadā un uz stacionēšanas brīdi viņam būs 
izsniegta izziņa par piederību iepriekš minētajām grupām, 
bet pacientu izraksta no stacionārās ārstniecības iestādes 
2012. gadā, tad Nacionālās veselības dienests veiks norēķi-
nus par pacientu iemaksas kompensāciju atbilstoši norma-
tīvos noteiktajai kārtībai, kāda tā bija stacionēšanas brīdī.

No 01.01.2012. nekompensēs izmitināšanas izdevumus, 
ja pacients, saņemot ambulatoros dienas stacionāra pakal-
pojumus, pavadīs nakti ārstniecības iestādē. Līdz ar to 
ārstniecības iestādes par šo pakalpojumu varēs no pacienta 
iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas pakalpojumu 
cenrāžiem.

Ziņojam par pārmaiņām veselības 
organizēšanas un finansēšanas kārtībā

2011. gada nogalē, pirms Ziemassvētkiem 20 pašval-
dības darbinieki – pedagogi, kultūras un sociālās jomas 
speciālisti apguva teoriju par projektu vadību un mācījās 
gūt praktisko pieredzi projekta pieteikumu sagatavošanā. 
Mācības notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Strenču 
novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju 
paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu 
finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai”, 
vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/061/38 ietvaros.

Zināšanas un prasmes darbiniekiem palīdzēja iegūt 
organizāciju personāla apmācības un attīstības uzņēmuma 
SIA “KPort” pasniedzēji Agnese Bīdermane, Laila Škoba
un Gints Lazdiņš. Astoņās nodarbībās tika iegūtas pamat-
zināšanas par Eiropas Savienības finansējuma veidiem, 
projekta mērķu definēšanu, projekta pamatojuma izstrādi, 
laika grafiku un projekta aktivitātēm, resursu plānošanu, 
budžetu un attiecināmajām izmaksām, projektu īstenošanu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma pro-
cedūru organizēšanu, projekta publicitātes pasākumiem, 
projekta riskiem, sadarbību ar partneriem un finansētājiem, 
projekta pārskatu gatavošanu.

Mācību noslēgumā visi dalībnieki saņēma apliecinošu 
dokumentu par mācību apguvi. Paldies par šo iespēju 
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departa-
menta projektu speciālistei Līgai Čukurei!

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālr.: 64715660

Sīkākai informācijai: 
Līga Čukure

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste

e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv; 
Tālr.: 64715667 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības 
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par publikācijas saturu atbild Strenču novada dome.

SAŅEMTI APLIECINĀJUMI PAR MĀCĪBU APGUVI

Sakarā ar Valsts meža dienesta funkcionālo un struktu-
rālo optimizāciju, ar 2012. gada 1. janvāri izmainīsies 
virsmežniecību uzraugāmo teritoriju robežas un darba 
organizācijas kārtība. Ziemeļvidzemes virsmežniecības 
uzraugāmajā teritorijā turpmāk ietilps sekojoši novadi: 
Alojas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Limbažu (izņemot 
Skultes un Vidrižu pagastus), Mazsalacas, Naukšēnu, 
Pārgaujas, Rūjienas, Salacgrīvas, Strenču, Valkas (izņemot 
Vijciema un Zvārtavas pagastus) un Valmieras pilsēta.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā 
turpmāk būs trīs biroji – Limbažos, Valkā, Valmierā –, 
kas paredzēti meža īpašnieku un citu klientu pieņemšanai 
un apkalpošanai:

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Limbažu birojs
Cēsu iela 39, Limbaži, Limbažu nov., LV – 4001, 
tel.,fakss 64022319
e-pasts – limbazu.birojs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas birojs
Raiņa iela 34, Valka, Valkas nov., LV – 4701, 
tel., fakss 64724814
e-pasts – valkas.birojs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras birojs
Rīgas iela 40, Valmiera, LV – 4201, 
tel., fakss 64223112
e-pasts – valmieras.birojs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Īpaši jāatzīmē, ka jebkura juridiska vai fiziska persona, 
jebkurš meža īpašnieks, neatkarīgi no savas juridiskās 
adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas ar iesniegu-
miem varēs vērsties minētajos birojos vai arī jebkurā citā 
Valsts meža dienesta birojā.

Virsmežniecības uzraugāmā teritorija tiks sadalīta mež-
ziņu apgaitās. Strenču pilsētas iedzīvotāji konsultācijas 
no 1. janvāra var saņemt pie mežziņa Jāņa Ences, 
tālr. 29171961, Plāņu pagasta iedzīvotāji pie Aigara 
Ancveriņa, tālr. 2917861 un Aigara Ennīša, tālr. 
29424190, Jērcēnu pagasta iedzīvotāji pie Jāņa Ences, 
tālr. 29171961 un Aigara Ennīša, tālr. 29424190.

Atbildes uz jautājumiem sakarā ar Valsts meža dienesta 
funkcionālo un strukturālo optimizāciju, kā arī par meža 
apsaimniekošanas, tai skaitā medību, normatīvajiem 
aktiem Jums sniegs arī Ziemeļvidzemes virsmežniecības 
administrācijā – Valmierā, Rīgas ielā 40, tel.64233020, 

e-pasta adrese – vm@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv
Informācija par valsts meža dienestu un meža apsaim-

niekošanas normatīvajiem aktiem vienmēr atrodama arī 
dienesta mājas lapā – www.vmd.gov.lv

Informē virsmežzine A.Boķe

VALSTS MEŽA DIENESTS INFORMĒ

Uzklausot iedzīvotāju viedokļus un ierosinājumus 
pēc “Latvijas Krājbankas” bankomāta nolikvidēšanas, 
radās risinājums bankomātu uzstādīt Strenču pār-
valdes ēkā Rīgas ielā 7. Diemžēl, Swedbank no 
piedāvātā risinājuma atteicās un pieņēma patstāvīgu 
lēmumu uzstādīt bankomātu vietā, kas neapmierina 
iedzīvotājus.

Sakarā ar izveidojušos situāciju, Strenču novada 
dome risina sarunas ar citu banku par iespējām uz-
stādīt bankomātu iedzīvotājiem ērtākā un pieejamākā 
vietā. Strenčos nepieciešams uzstādīt bankomātu ar 
izmaksas un iemaksas iespējām, lai uzņēmējiem tiktu 
nodrošināta ērtāka finansiālā darbība.

“Lai nonāktu pie pozitīva risinājuma, vispirms 
jāpieņem lēmums, pasūtīšanas process aizņem ap-
tuveni 2-3 mēnešus. Diemžēl, pašvaldība nevar 
ietekmēt privātā biznesa lietas,” skaidro Strenču 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

PAR BANKOMĀTU 
STRENČOS
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LŪDZU 
IEPAZĪSTIETIES!

Konkursa kārtībā, apstiprinot ar Strenču novada 
domes lēmumu, 12. janvārī darbu uzsāka jaunā 
Sedas veco ļaužu un invalīdu rehabilitācijas centra 
direktore Natālija Verhovska. Jaunā direktore ie-
priekš strādājusi par medmāsu. Viņa apgalvo, ka ir 
mērķtiecīga un savu darbu ļoti mīl. Jau kopš bērnības 
sapņojusi kļūt par mediķi un šo mērķi sasniegusi. 
Tagad viņai ir ļoti daudz ideju,kā uzlabot iestādes 
darbu,taču par pirmo direktore nosauc iemītnieku 
domu, vēlmju un vajadzību uzklausīšanu un izzinā-
šanu. “Viņi ir vissvarīgākie, ar viņiem jārēķinās,” 
uzskata Natālija Verhovska.

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

NOVADA 
DOMES ZIŅAS

1. Apstiprināja Strenču novada Kultūras centra 
nolikumu.
2. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības saistošo 
noteikumu projektu Nr.18/2011 “Par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Strenču novadā”.
3. Nolēma piekrist jauna apvedceļa izbūvei nekus-
tamā īpašumā “Olgas muiža” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 9462-003-0019
4. Izskatīja jautājumus par: 

• izmaiņām Strenču novada 16.11.2011. lēmumā
 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;

• izmaiņām Plāņu pagasta padomes 28.01.2009. 
lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Vecbiķernieki”
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”;

•  zemes vienību piederību un piekritību.
5. Izskatīja jautājumus par:

•  dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  dzīvojamās platības maiņu;
•  koku zāģēšanu;
•  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
•  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

6. Nolēma pārslēgt spēkā esošo deleģējuma līgumu 
ar SIA “Mērniecības Datu Centrs”, atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 46.panta un 47.panta 
nosacījumiem.

/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/Pašvaldība/domes  informācija / 

Kancelejas vadītāja

Novada dome sēdē 21. decembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

Elektrības norēķinu karšu 53.70 LVL dāvinājums

Strenču novada Sociālais dienests ar 2012.gada 
1.februāri uzsāks sociālo kampaņu, atbalstot sociāli maz-
aizsargātās ģimenes ar bērniem, nododot jaunās Elektrības 
dāvinājuma kartes, kas ļaus klientiem norēķināties par 
elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā. Akcija turpināsies līdz 
2013. gada 31.martam.

Elektrības norēķinu kartes var saņemt iedzīvotāji –
sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, 
kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);

2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem

bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kom-

pensāciju 2400 kWh patēriņam).

Dokumenti, kas klientam ir jāiesniedz/jāuzrāda 
Sociālajā dienestā, lai saņemtu Elektrības norēķinu karti:

• Personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadī-
tāja apliecība);

•   Elektroenerģijas piegādes līguma numurs;
•  Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā die-

nestā ir jāuzrāda izziņa par piešķirtā “Trūcīgā” statusu 
un nepilngadīgo bērnu (līdz 18. gadu vecumam) 
dzimšanas apliecības.

•  Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papil-
dus jāuzrāda dokuments- apliecība, kas apliecinātu 
bērnam piešķirto invaliditāti;

•  Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments –
Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu 
Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu 
dzimšanas apliecības.

• Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.

Atšķirības jaunai akcijai no iepriekšējās:
•  Jaunās Elektrības dāvinājuma kartes atšķiras gan pēc

dizaina, tagad tās ir zaļā krāsā (iepriekš oranžā), 
gan arī pēc kartes nomināla – tagad summa LVL, bija 
kWh  (piem. 53,70 LVL = 500 kWh pēc T-1 pamata 
tarifa).

• Būtiskākais jaunums ir tas, ka šīs akcijas ietvaros
izsniegtās kartes varēs attiecināt arī uz juridisko 
personu Elektroenerģijas piegādes līgumiem.

• Dāvinājuma kartes varēs attiecināt gan uz privāt-
personu, gan juridiskās personas līgumu un jebkuru 
tarifu (T-1, T-2, T-3, T-4, T6 u.c.). Tas nozīmē, ka 
kartes varēs saņemt arī personas, kas dzīvo sociālajās 
mājās, māju kooperatīvos u.tml., kuriem nav līguma
ar Latvenergo, jo par elektroenerģiju norēķinās 
apsaimniekotāju.

Iepriekšējā:

Jaunā:

Jaunās Elektrības 53.70 LVL norēķinu kartes Latvenergo 
Klientu apkalpošanas centros saņemt nevarēs. Sociālās 
atbalsta kampaņas dāvinājuma process nav mainījies. Kartes 
var saņemt pie Strenču novada Sociālā dienesta vadītājas 
Valkas ielā 16, Strenčos, 5.kabinetā.

Viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības 
norēķinu karti, jo elektroenerģijas patēriņš tiek veikts 
mājsaimniecībā. 

Dāvinājuma akcijas ietvaros 1 mājsaimniecība/
ģimene karti var saņemt 1 reizi (piem. uz privāt-
personas līgumu var būt attiecināta 1 karte). Trūcīgās 
ģimenes ar bērniem, kuras iepriekšējās akcijas ietvaros 
ir saņēmušas jau 2 Norēķinu kartes (500 kWh), šīs 
akcijas ietvaros karti vairs NEVAR saņemt.

Ar Elektrības norēķinu karti var nosegt parādu par 
elektroenerģiju. Jūsu gadījumā Jūs varat izmantot Elek-
trības norēķinu karti, lai dzēstu daļu no parāda, kas iekrājies
par līdz šim patērēto, bet neapmaksāto elektroenerģiju. 
Par atlikušo parāda summu jums jānorēķinās pašam.

Elektrības norēķinu kartes ir paredzētas tikai elektro-
enerģijas rēķinu apmaksai. Uz AS “Sadales tīkls” 
pakalpojuma rēķiniem Elektrības norēķinu kartes netiek 
attiecinātas.

Visu Dāvinājuma kampaņas ietvaros izsniedzamo 
Elektrības norēķinu karšu nominālvērtība ir 53.70 LVL. 
Tas nozīmē, ka katrs Norēķinu kartes saņēmējs savā 
rīcībā iegūs identisku Elektrības norēķinu karti, kuras 
vērtība ir 53.70 LVL.

Kartes tiek izsniegtas Sociālajiem dienestiem sociāli 
mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem atbalstam. Tās nav 
paredzētas tirdzniecībai. Izsniedzot karti, tā tiek piesaistīta 
konkrētai personai un cita persona ar to norēķināties 
nevarēs. Iegādājoties šādu karti no kāda, jūs riskējat 
iegādāties viltojumu vai jau izmantotu elektrības norēķinu 
karti, kuru jūs vairs nevarēsiet izmantot.

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

Sedas pilsētas un Strenču novada iedzīvotāji jau būs 
pamanījuši Sedas pilsētas kultūras nama pārvērtības. 
Kultūras nama fasāde jau ieguvusi jaunu seju, tiek turpināts 
logu ailu un rāmju remonts, stiklojuma atjaunošana, 
jumta seguma remontdarbi. Atjaunots elektrības pievads, 
pievienots ūdensvads un kanalizācija. Atbilstoši tehniskajā 
projektā paredzētajam, pārveidota iekštelpu konfigurācija. 
Pašreiz notiek iekšējie apdares darbi. Sedas kultūras namā 
strādā SIA “Vidzemes Energoceltnieks”. 

Turpmākās rekonstrukcijas gaitā vēl tiks veikts ieejas 
pakāpienu remonts, izbūvēts ieejas mezgls cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, atjaunots grīdas segums, sakārtota 
apkures sistēma, izveidotas piemērotas telpas personālam, 
izbūvēta skatuve, garderobe un tualetes.

Pilsētas iedzīvotāji ar nepacietību gaida atjaunotās kul-
tūras nama telpas, kurās atkal varēs pulcēties uz kultūras 
pasākumiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējais finan-
sējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai apstiprinātais 
finansējums no Eiropas Lauksamniecības fonda lauku 
attīstībai ir 126 092,92 LVL, bet pārējo summu 14 010,33 
LVL sedz Strenču novada dome. 

Informācija: Iveta Ence, Strenču novada domes
 Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

SEDAS KULTŪRAS NAMA 
REKONSTRUKCIJĀ PAVEIKTAIS
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Klāt Jaunais, 2012. gads. Biedrība “Glābiet 
bērnus” Strenču nodaļa sveic visus novada iedzīvo-
tājus, gan lielos, gan mazos, vēlot izturību, labu 
garastāvokli, mīlestību un labestību ikvienam.

Pagājušajā gadā mūsu biedrība, sadarbībā ar 
fondu “Ziedot lv.’’ piedalījās daudzos nozīmīgos 
projektos, piem. akcijā “Skolas soma’’, projektā 
“Paēdušai Latvijai’’, projektā ‘’Palīdzība vientuļiem 
pensionāriem’’, radošās darbnīcas noorganizēšanā 
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
bezmaksas teātra izrādes ”Brālītis un Karlsons” 
apmeklējumā Nacionālajā teātrī. (Paldies novada 
domei par transportu!) 

Strenču vidusskolas sekmīgākajiem bērniem, 
pateicoties labai sadarbībai ar Strenču pilsētas goda 
pilsoni, komponistu Arturu Maskatu bija iespēja 
Latvijas Nacionālajā Operas teātrī apmeklēt operu 
“Vilkaču mantiniece’’(arī šeit, tāpat kā pārtikas paku 
piegādei no Rīgas transportu apmaksāja novada 
dome).

Vēlos informēt novada iedzīvotājus, ka projekts 
‘’Paēdušai Latvijai’’ turpinās arī šogad. Pamatnosacī-
jumi nav mainījušies, pārtikas paku var saņemt tās 
ģimenes, kurās pēdējo 2 gadu laikā kāds no ģimenes 
locekļiem zaudējis darbu, jeb alga tikusi ievērojami 
samazināta, līdz ar to ietekmējot kopējo ģimenes 
budžetu. Palīdzība tiek atteikta gadījumos, kad bez-
darbs ir ilgstoši un cilvēks necenšas situāciju mainīt, 
tāpat arī tiem, kuriem ir trūcīgās ģimenes statuss, 
un pārtikas pakas saņem no ES, ar sociālā dienesta 
starpniecību.

Ir iespējas saņemt arī t.s. glābējpakas, kuras var 
saņemt sevišķi ekstremālās situācijās, neņemot vērā 
trūcīgo statusa piešķiršanu. Jebkurā brīdī, ja cilvē-
kiem ir grūtības uzturēt ģimeni, var aizpildīt speciālu 
anketu, kura atrodas pie katras novada sociālās 
darbinieces Jērcēnos, Sedā, Plāņos un Strenčos.

Par anketas aizpildīšanu, kā arī citos jautājumos 
varat griezties reizi nedēļā, ceturtdienās, no plkst. 
17:00 – 19:00 Biedrības “Glābiet bērnus” telpās, 
Rīgas ielā 7, 2. stāvā, pa labi, kur jūs uzklausīs 
biedrības Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane 
(mob.tel.29485861).

Informācija vecākiem un bērniem!
Svētdien, 29. janvārī pl. 14.00 Strenču kultūras 

namā notiks gadskārtējais bērnu karnevāls ar ro-
taļām, atrakcijām, Rūķu darbnīcu un citām jautrām 
izdarībām. Dariniet maskas, jo bez tām karnevālā 
ieeja tiks liegta.

Kā katru gadu, visas maskas saņems pārsteiguma 
balvas.

Nobeigumā vēlos izteikt lielu paldies mūsu 
biedrības biedriem, kas aktīvi darbojās gada garumā. 
Paldies visiem sadarbības partneriem, sponsoriem, 
Strenču novada domei par piešķirtajām telpām un 
transportu, lai realizētu augstāk minētās aktivitātes 
un atcerēsimies – “Visi kopā mēs esam spēks!’’

Biedrības “Glābiet bērnus’’ 
Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane

Ikvienam 
ir roka jāpieliek…

Nacionālās veselības dienests ziņo, ka 04.11.2011. 
Ministru kabineta (MK) sēdē, izskatot priekšlikumus 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai, 
nolēma atbalstīt šādus pasākumus veselības aprūpē 2012. 
gadā: pacientu iemaksu un līdzmaksājuma kompensāciju 
un dienas stacionāra pakalpojumu apmaksu trūcīgām per-
sonām; simtprocentīgu zāļu iegādes izdevumu kompen-
sēšanu trūcīgām personām; mājas aprūpi pacientiem ar 
smagām slimībām; uzlabot primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, piesaistot ģimenes ārsta praksei 
otru māsu; ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbību 
laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts; stacionāro pakalpo-
jumu koncentrēšanu pacientiem ar garīgām slimībām, 
attīstot aprūpi dienas stacionāros.

Līdz ar to atvieglojumi pacientu iemaksas un līdzmak-
sājuma kompensācijā, saņemot veselības aprūpes pakal-
pojumus, no 01.01.2012. skars tikai trūcīgās personas, kas 
par tādām atzītas MK noteiktajā kārtībā, bet ne vairs 
personas, kam nebija trūcīgās personas statuss, bet kuru 

ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā 
nepārsniedza Ls 120 un Ls 150 mēnesī. Šo divu kategoriju 
iedzīvotājiem izsniegtās izziņas ārstniecības iestādēs vairs 
nebūs jāuzrāda. Atbilstoši šīm izmaiņām veikti grozījumi 
2006. gada MK noteikumos Nr. 1046 “Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Nacionālais veselības dienests ziņo – ja pacients būs 
stacionēts 2011. gadā un uz stacionēšanas brīdi viņam būs 
izsniegta izziņa par piederību iepriekš minētajām grupām, 
bet pacientu izraksta no stacionārās ārstniecības iestādes 
2012. gadā, tad Nacionālās veselības dienests veiks norēķi-
nus par pacientu iemaksas kompensāciju atbilstoši norma-
tīvos noteiktajai kārtībai, kāda tā bija stacionēšanas brīdī.

No 01.01.2012. nekompensēs izmitināšanas izdevumus, 
ja pacients, saņemot ambulatoros dienas stacionāra pakal-
pojumus, pavadīs nakti ārstniecības iestādē. Līdz ar to 
ārstniecības iestādes par šo pakalpojumu varēs no pacienta 
iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas pakalpojumu 
cenrāžiem.

Ziņojam par pārmaiņām veselības 
organizēšanas un finansēšanas kārtībā

2011. gada nogalē, pirms Ziemassvētkiem 20 pašval-
dības darbinieki – pedagogi, kultūras un sociālās jomas 
speciālisti apguva teoriju par projektu vadību un mācījās 
gūt praktisko pieredzi projekta pieteikumu sagatavošanā. 
Mācības notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Strenču 
novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju 
paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu 
finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai”, 
vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/061/38 ietvaros.

Zināšanas un prasmes darbiniekiem palīdzēja iegūt 
organizāciju personāla apmācības un attīstības uzņēmuma 
SIA “KPort” pasniedzēji Agnese Bīdermane, Laila Škoba
un Gints Lazdiņš. Astoņās nodarbībās tika iegūtas pamat-
zināšanas par Eiropas Savienības finansējuma veidiem, 
projekta mērķu definēšanu, projekta pamatojuma izstrādi, 
laika grafiku un projekta aktivitātēm, resursu plānošanu, 
budžetu un attiecināmajām izmaksām, projektu īstenošanu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma pro-
cedūru organizēšanu, projekta publicitātes pasākumiem, 
projekta riskiem, sadarbību ar partneriem un finansētājiem, 
projekta pārskatu gatavošanu.

Mācību noslēgumā visi dalībnieki saņēma apliecinošu 
dokumentu par mācību apguvi. Paldies par šo iespēju 
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departa-
menta projektu speciālistei Līgai Čukurei!

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālr.: 64715660

Sīkākai informācijai: 
Līga Čukure

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste

e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv; 
Tālr.: 64715667 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības 
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par publikācijas saturu atbild Strenču novada dome.

SAŅEMTI APLIECINĀJUMI PAR MĀCĪBU APGUVI

Sakarā ar Valsts meža dienesta funkcionālo un struktu-
rālo optimizāciju, ar 2012. gada 1. janvāri izmainīsies 
virsmežniecību uzraugāmo teritoriju robežas un darba 
organizācijas kārtība. Ziemeļvidzemes virsmežniecības 
uzraugāmajā teritorijā turpmāk ietilps sekojoši novadi: 
Alojas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Limbažu (izņemot 
Skultes un Vidrižu pagastus), Mazsalacas, Naukšēnu, 
Pārgaujas, Rūjienas, Salacgrīvas, Strenču, Valkas (izņemot 
Vijciema un Zvārtavas pagastus) un Valmieras pilsēta.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā 
turpmāk būs trīs biroji – Limbažos, Valkā, Valmierā –, 
kas paredzēti meža īpašnieku un citu klientu pieņemšanai 
un apkalpošanai:

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Limbažu birojs
Cēsu iela 39, Limbaži, Limbažu nov., LV – 4001, 
tel.,fakss 64022319
e-pasts – limbazu.birojs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas birojs
Raiņa iela 34, Valka, Valkas nov., LV – 4701, 
tel., fakss 64724814
e-pasts – valkas.birojs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras birojs
Rīgas iela 40, Valmiera, LV – 4201, 
tel., fakss 64223112
e-pasts – valmieras.birojs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Īpaši jāatzīmē, ka jebkura juridiska vai fiziska persona, 
jebkurš meža īpašnieks, neatkarīgi no savas juridiskās 
adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas ar iesniegu-
miem varēs vērsties minētajos birojos vai arī jebkurā citā 
Valsts meža dienesta birojā.

Virsmežniecības uzraugāmā teritorija tiks sadalīta mež-
ziņu apgaitās. Strenču pilsētas iedzīvotāji konsultācijas 
no 1. janvāra var saņemt pie mežziņa Jāņa Ences, 
tālr. 29171961, Plāņu pagasta iedzīvotāji pie Aigara 
Ancveriņa, tālr. 2917861 un Aigara Ennīša, tālr. 
29424190, Jērcēnu pagasta iedzīvotāji pie Jāņa Ences, 
tālr. 29171961 un Aigara Ennīša, tālr. 29424190.

Atbildes uz jautājumiem sakarā ar Valsts meža dienesta 
funkcionālo un strukturālo optimizāciju, kā arī par meža 
apsaimniekošanas, tai skaitā medību, normatīvajiem 
aktiem Jums sniegs arī Ziemeļvidzemes virsmežniecības 
administrācijā – Valmierā, Rīgas ielā 40, tel.64233020, 

e-pasta adrese – vm@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv
Informācija par valsts meža dienestu un meža apsaim-

niekošanas normatīvajiem aktiem vienmēr atrodama arī 
dienesta mājas lapā – www.vmd.gov.lv

Informē virsmežzine A.Boķe

VALSTS MEŽA DIENESTS INFORMĒ

Uzklausot iedzīvotāju viedokļus un ierosinājumus 
pēc “Latvijas Krājbankas” bankomāta nolikvidēšanas, 
radās risinājums bankomātu uzstādīt Strenču pār-
valdes ēkā Rīgas ielā 7. Diemžēl, Swedbank no 
piedāvātā risinājuma atteicās un pieņēma patstāvīgu 
lēmumu uzstādīt bankomātu vietā, kas neapmierina 
iedzīvotājus.

Sakarā ar izveidojušos situāciju, Strenču novada 
dome risina sarunas ar citu banku par iespējām uz-
stādīt bankomātu iedzīvotājiem ērtākā un pieejamākā 
vietā. Strenčos nepieciešams uzstādīt bankomātu ar 
izmaksas un iemaksas iespējām, lai uzņēmējiem tiktu 
nodrošināta ērtāka finansiālā darbība.

“Lai nonāktu pie pozitīva risinājuma, vispirms 
jāpieņem lēmums, pasūtīšanas process aizņem ap-
tuveni 2-3 mēnešus. Diemžēl, pašvaldība nevar 
ietekmēt privātā biznesa lietas,” skaidro Strenču 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

PAR BANKOMĀTU 
STRENČOS
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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

LĪDZJŪTĪBA
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks. (Z.Mauriņa)

Sveaskog Baltfor darbinieku kolektīvs izsaka 
visdziļāko līdzjūtību Ziedonim Baltiņam, tēvu 
mūžībā aizvadot.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Emīlija no Sedas!”Statistika par 2011.gadu
 Strenču novada  

Dzimtsarakstu nodaļā
Dzimstība

2011.gadā dzimtsarakstu novadā reģistrēti 24 jaun-
dzimušie – jeb par 2 bērniem vairāk nekā 2010.gadā.

Līdzīgi kā pērn, saglabājas tendence, ka puse no 
mazuļiem piedzimuši vecākiem, kuri nav ofi ciāli 
reģistrējuši laulību. Laulībā dzimuši 10 bērni, atzīta 
paternitāte 11 bērniem. Nav ieraksta dokumentos 
par bērna tēvu 3 bērniem. 

Pirmie bērni dzimuši 10 māmiņām, otrie – 7, 
trešie – 3, ceturtais – 2, sestais – 1, devītais – 1.  Apko-
potā informācija liecina, ka jaunākajai māmiņai bija 
15 gadi, bet drosmīgākajai – 46 gadi.

Laulība
2011.gadā novadā reģistrētas  9 laulības, dzimt-

sarakstu nodaļā 8 un viena baznīcā. Noslēgto laulību 
skaits ir mazliet palielinājies – aizvadītajā gadā tika  
reģistrētas tikai 2 laulības. 

Mirstība
2011.gadā Strenču novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 76 miršanas gadījumi. Mūsu novada iedzī-
votāji 58 un no citiem novadiem 17. Nezināms 1 
miršanas gadījums.  

Mirušo vecums 

Kopumā  2011.gadā   bijusi negatīva demogrāfi skā 
bilance – reģistrēti 58 miršanas gadījumi, kas ir par 
34 vairāk nekā dzimšanas.

Iedzīvotāju skaits Strenču novadā uz 2011. gadu -
kopā 4203 uz 2012.gada 1.janvāri - kopā 4160, t.sk. 
Strenčos - 1397; Sedā - 1533; Jērcēnu pagastā - 539; 
Plāņu pagastā - 691.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

Tie, kas klausās Radio 2, kad pēcpusdienās zvana 
laika vērotāji no visas Latvijas, būs dzirdējuši Emīlijas 
mundro balsi. Viņa stāsta, ka ar laika pareģojumiem ēterā 
dzirdama jau no 2007. gada, un visus radio diktorus un 
TV laika ziņu lasītājus uzrunā vārdos kā labus paziņas.

Laika vērojumi ir viens no Emīlijas Stepanovas vaļas-
priekiem, ar tiem viņa nodarbojas ar lielu aizrautību. 
Uzzinu, ka šogad vēl sagaidāma barga ziema, taču sals 
nebūšot ilgstoši, gaidāmi atkušņi un vējains laiks. Emīlijas 
pareģojumi balstās uz zīmīgām dienām, pēc kurām viņa 
vērtē turpmākos laika apstākļus. Šogad Saulgriežu dienās 
nebija sarmas kokos, tas liecina, ka vasarā raža būšot 
pašvaka, secina Emīlija. Arī ziemājiem skādē tāda ziema, 
kāda ir šogad, bet pavasaris būs vēlu, aprīlī uz Lieldienām 
vēl vietām gaidāms sniegs. Lapas rudenī nokrita vēlu, tas 
nozīmē, ka vēlu tās pavasarī saplauks. Lai zinātu, kāda 
būs vasara, jāvēro laiks 13. janvārī, kad ir vecā Trijķēniņu 
diena un 14. janvārī, kad sākas vecais Jaunais gads. Arī 
saulaina sveču diena, 2. februārī sola labu vasaru. Tāpat 
svarīgi ir vērot laika apstākļus Pelnu dienā, Lieldienās 
un Vasarsvētkos. Emīlija savus vērojumus pieraksta 
burtnīciņās.

Viņai pūrā daudz dzīvesgudrību, kuras tiek smeltas 
dabā. “Varavīksne ziemeļu pusē nav uz labu, tas liecina 
par cilvēku bojāeju, varavīksnei jābūt dienvidos”, strikti 
nosaka Emīlija. Lai labi izdotos skābie kāposti, tie 
jāskābē pilnā mēnesī, savukārt, kartupeļu ražas izdošanās 
garantēta, ja tos stāda pilnā vai vecā mēnesī. Emīlijai 
Sedā ir dārziņš, kurā izaug dārzeņi pašu galdam un, ievē-
rojot šīs gudrības, raža vienmēr izdodas. Sedēnieši bieži 
viņai jautājot padomu, kad stādīt un novākt ražu, dažkārt 
viņai tiekot jautāts arī par pazudušām lietām un nākotnes 
zīlēšanu, taču ar tādām lietām gan Emīlija nenodarbojoties.

Emīlija atklāj, ka viņu biedē trīs lietas – vējš, uguns 
un ūdens. Tie ir ļoti spēcīgi dabas spēki un bērnībā esot 
nācies slīkt piemājas mārkā un glābties no degošas mājas. 
Arī vēja spēku viņa respektē, kaut gan apgalvo, ka spējot 
mazināt vētras spēku, metot krustus pret debesspusēm. 
Arī lietus mākoņus varot atvairīt, nolaužot kārkla zaru. 
Vīrs gan pret viņas izdarībām izturoties ar neticību. Taču 
Emīlija stāsta gadījumu no dzīves, kad vīrs paglābies no 
kūdras purva ugunsgrēka, jo augstākie spēki uzklausījuši 
viņas lūgšanas un uzsūtījuši lietu. “Varbūt sagadīšanās”, 

klusi teic Emīlija. Jau 46 gadi nodzīvoti kopā, kad pēc 
pirmā vīra bojāejas apprecējusies ar tagadējo dzīvesbiedru. 
Satikušies Sedā, kur Emīlija dzīvo jau kopš 1954. gada. 
Dzimusi 1936. gadā Tirzā, Silajāņu pagastā desmit bērnu 
ģimenē. Emīlija ir vecākā māsa kuplajā ģimenē, no kuras 
daudzi jaunākie bērni jau aizvadīti mūžībā. Viņa rāda 
fotogrāfi jas, kurās nozīmīgos dzīves brīžos ir kopā ar 
saviem tuviniekiem. Sirds aizlūst, runājot par bērnu un 
mazbērnu likteņiem, kuriem jādzīvo un jāskolojas Anglijā 
tāpat kā daudziem mūsu valsts jauniešiem, un satikties 
iznāk reti.

Emīlija apgalvo, ka tic sapņiem un pastāsta par zīmīgu 
sapni 39 gadu vecumā, kad viņai parādījies svētais Jāzeps 
sakot, ka pusmūžs nodzīvots, tāpēc viņa drosmīgi apgalvo, 
ka vēl kādi 3 mūža gadi palikuši. Bet šobrīd rokas ir 
darba pilnas, kaut arī pēc pārdzīvotās slimības ir veselības 
problēmas, tomēr acīs dzirkstī apbrīnojams dzīvesprieks 
un valodā ik pa laikam manāms kāds humora velniņš. 
Ziemas dienās Emīlija sēžas pie vērpjamā ratiņa, jo jāsa-
vērpj dzijas kamoli, drīz taču atkal pavasaris un sāksies 
dārza darbi. 

Mūsu senču vērojumi slēpj sevī milzums daudz gudrī-
bas un gadsimtos krātu pieredzi, atliek vien izvērtēt pie-
ņemt to vai nē. Emīlija teic, ka mūsdienās dabā daudz kas 
ir mainījies, ne vienmēr viss atbilst senču vērojumiem.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Man sniega nevajag, ja nesnieg tas,
bet vēju gan, kas, priedes glāstot, pūš.
Un vēl man vajag baltas sajūtas,
par to, ka vēl pēc manis būs kāds mūžs… (M.Svīķe)

Kravcova  Monika 21.09.1926. – 09.12.2011.
Vasiļjevs  Pjotrs 03.07.1938. – 17.12.2011.
Jansone Vizma 07.07.1932. –  21.12.2011.
Doļģis Ilgvars 11.05. 1963. – 21.12.2011.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

Degošā svecē
Apstājas laiks.
Un bezspēcīgs
Top viss,
Kas gaismas aplim
Paliek ēnas pusē.... (Zaiga Gulbe)

Skumju brīdī esam kopā ar Gunitu Kainaizi, 
māti mūžībā aizvadot.
  Darba kolēģi Strenču novadā

Skaistuma studija “LIRE”
Strenčos, Rīgas ielā 6 – 2.stāvā (ieeja no ēdnīcas puses)

piedāvā:
• Friziera pakalpojumus (friziere - Līga);
• Uzacu korekciju un krāsošanu (arī skropstas);
• Dekoratīvās kosmētikas uzlikšanu;
• Manikīra pakalpojumus (manikīres Sniedze un Dace):

- klasiskais manikīrs un pedikīrs, 
- Franču manikīrs,  
- SPA manikīrs un pedikīrs,
- Gelish manikīrs un pedikīrs 
  (klasiskais manikīrs + gēllaka),
- nagu pieaudzēšana ar LUX gēlu,
- nagu profi lakse / korekcija,
- nagu modelēšana kāju nagiem ar želejām,
- Biogel pieaudzēšana roku un kāju nagiem 
  ar manikīru,
- nagu dizains ar akrila krāsu (zīmēšana),
- gēla noņemšana.                                              

Pieteikties iepriekš pa tālr. 26450095.

Sirsnīgi pateicos Valkas policistiem Jurim 
Mihailovam un Ingunai Mežalei, kā arī Strenču  
iecirkņa inspektoram Artim Krastiņam par operatīvu 
rīcību un atsaucību, atgūstot man nozagto telefonu. 
Svētdienas dienā 2 stundu laikā biju atguvusi 
telefonu, kas man ir arī mīļa relikvija.
Veiksmi un izturību grūtajā darbā arī turpmāk!

                                           Gunta Kraukle  

PATEICĪBA

Strenču novada  
pilsētas un pagasti Dzimšana

Strenči 7 (zēni - 5, meitenes - 2)

Seda 10 (zēni - 7, meitenes - 3)

Jērcēnu pagasts 2 (zēni - 2)

Plāņu  pagasts 5 (zēni - 5)

Strenču novada 
pilsētas un pagasti Miršanas

Strenči 21 (vīrieši - 11, sievietes - 10)

Seda 29 (vīrieši - 15, sievietes - 14)

Jērcēnu  pagasts 6 (vīrieši - 4, sievietes - 2)

Plāņu pagasts 2 (vīrieši - 2)

Gadi 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50
Skaits 0 0 0 2 2

Gadi 51-60 61-70 71-80 81-90 91-97
Skaits 9 9 24 26 3

Sociālais dienests saka lielu PALDIES visiem, 
kuri atsaucās lūgumam ziedot dažādas sadzīvē 
nepieciešamas lietas. Arī šogad lūdzam iedzīvotājus 
ziedot dažādas lietas – apģērbu, traukus, sadzīves 
tehniku, rotaļlietas, žurnālus, grāmatas, mīksto 
inventāru (segas, spilvenus gultasveļu, aizkarus u.c.) 
Būsim pateicīgi.

PAZIŅOJUMS
Aicinām pieteikties 2012.gada ATKLĀTAJAM 

STRENČU NOVADA ČEMPIONĀTAM VOLEJ-
BOLĀ 4:4. Turnīrs risināsies no 2012. gada februāra 
līdz 2012. gada aprīlim. Spēles sāksies 6. februārī 
un  notiks pirmdienās no plks.18:30 un sestdienās no 
plkst. 11:00. Pieteikties turnīram var līdz 1. februārim 
pie Strenču novada sporta dzīves organizatora Aivara 
Kalniņa (28300823). Nolikumu un pieteikuma anketu 
meklējiet novada mājaslapā www.strencunovads.lv

Strenču novada dzimtsarakstu nodaļā 
decembra  mēnesī reģistrēti mūžībā aizgājušie


