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Pavisam nesen aizvadīta 8. marta diena, 
kad ikviena sieviete varēja sajusties īpaši, 
jo blakus esošie vīrieši veltīja visām daiļā 
dzimuma būtnēm visneviltotākos smaidus, 
dāvāja visskaistākos ziedus, skandēja dzies-
mas un mīļākos apsveikuma vārdus.

Kā ik gadus, arī šogad svētkos daudzas jo 
daudzas sievietes bija patīkami pārsteigtas, 
saņemot sarkanu rozi, ko viņām dāvāja 
smaidīgais Jērcēnu pagasta z/s “Londonas” 
īpašnieks Andžs Zanders.

Paldies Andžam par burvīgo uzmanības 
apliecinājumu!

noceliet cepures pavasarim!
domas par ziemu jau
zaļo pumpuru vidos.
pasmel ar pirkstiem 
tekošās bērzu sulas!
to prieka asaras
remdēs tavas slāpes.
aptver pasauli savām acīm,
drošu un smaidīgu, visu gaidošu!
noceliet cepures pavasarim - 
domas par ziemu jau 
gulšņā zaļo pumpuru vidos.
                  / Kristīne Podniece/

Centrālā vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi 18. feb-
ruārī notikušās tautas nobalsošanas par likumprojekta 
“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu 
rezultātus. Satversmes grozījumi paredzēja noteikt krievu 
valodai otras valsts valodas statusu.

Apstiprinātie tautas nobalsošanas rezultāti liecina, ka 
likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
tautas nobalsošanā nav atbalstīts, jo par tā pieņemšanu 
nobalsojuši 273347 vēlētāji, kas ir mazāk nekā puse no 
visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra departamenta sniegto informāciju 
tautas nobalsošanas dienā, šā gada 18.februārī, valstī 
bija reģistrēti 1545004 balsstiesīgi pilsoņi. Tādējādi, lai 
likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
tautas nobalsošanā iegūtu likuma spēku, par tā pieņem-

šanu bija jānobalso vismaz 772502 vēlētājiem jeb 
pusei no visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem.
Saskaņā ar CVK apkopotajiem tautas nobalsošanas 

rezultātiem pret Satversmes grozījumu pieņemšanu nobal-
soja 821722 vēlētāji, savukārt 3524 balsošanas zīmes tika 
atzītas par nederīgām, jo tajās vēlētāji bija atzīmējuši vai 

nu abas atbildes “Par” un “Pret” vai nevienu no atbildēm. 
Balsotāju sarakstos bija ierakstīts 1098921 vēlētājs, līdz ar 
to vēlētāju līdzdalības rādītājs šajā tautas nobalsošanā ir 
71,13 procenti no balsstiesīgo pilsoņu skaita.

Pārrunājot tautas nobalsošanas norisi, CVK atzina, 
ka tautas nobalsošana noritējusi labi, vēlēšanu iecirkņu 
komisijas Latvijā un ārvalstīs strādājušas godprātīgi, ar 
lielu atbildības sajūtu un profesionāli. Īpaša pateicība 
CVK sēdē izskanēja arī tiesībsargājošajām iestādēm, kas 
palīdzēja nodrošināt kārtību vēlēšanu iecirkņos. Nobal-
sošanā piedalījās vairāk balsot gribētāju nekā pēdējās 
Saeimas vēlēšanās. 

Tautas nobalsošanas rezultāti  pa vēlēšanu iecirkņiem 
Strenču novadā:

1. Jaunklidža saieta nams    par 13, pret 89;
2. Strenču vidusskola           par 49, pret 1001, bojāta 1;
3. Sedas pilsētas pārvalde    par 291, pret 97, bojātas 26;
4. Plāņu pagasta pārvalde    par 17, pret 122, bojātas 2;
5. Jērcēnu tautas nams         par 8, pret 231,

Informē Strenču novada vēlēšanu komisija

PAR LATVIEŠU VALODU

Ar “Mēmo dziesmu”, “Sirdspukstiem sniegā”, 
“Dzimto valodu” u.c. dziesmām izskanējis koncerts –
konkurss “Dziesma manai paaudzei” Strenču kultūras
namā, kurā pavisam kopā startēja 21 izpildītājs –
individuālie solisti, dueti, trio un muzikālās grupas. 
Dalībnieki bija dažāda vecuma, ar dažādu muzikālo 
pieredzi, tāpēc skatītājiem bija interesanti klausīties, 
bet žūrijas komisijai nācās izvērtēt ikviena sniegumu. 
Visi dalībnieki saņēma žūrijas parakstītus Diplomus 
par piedalīšanos konkursā.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja, dziedātāja Ira 
Krauja – Dūduma savu specbalvu par atraktivitāti 
un “Boney-M” kādreiz populāro dziesmu “Rivers of 
Babylon” piešķīra kompānijai, kurā dziedāja Lāsma 
Vāvere, Ilona Zvirgzdiņa, Dace Āriņa un Mārtiņš 
Gaigals. Savukārt, pasākuma vadītājs, leģendārais 
krietnās mūzikas festivāla “Dziesma manai paaudzei” 
simbols Andris Freidenfelds savu balvu pasniedza 
tikpat leģendāram konkursa dalībniekam Dzintaram 
Strazdiņam, kurš dziedāja L.Reinika dziesmu “Tēja 
un piens”. Mūziķis un ilggadīgs pasākuma muzikālo 
pavadījumu autors Andris Niklavičs savu balvu pie-
šķīra Aivaram Gailītim par paškomponētās dziesmas 
“Tu un es” izpildījumu. Aivars saņēma arī Kultūras 
centra dāvāto balvu.

Skatītāji par simpātiskāko priekšnesumu bija 
novērtējuši grupas “Dzīvo...” dziedāto “Līvu” hītu
“Dzimtā valoda”. Koncerta dalībnieki iekšējā balso-
jumā noteica konkurentu balvas īpašnieku – arī šo 
balvu saņēma grupa “Dzīvo...”

Skatītāju aplausu vētru izpelnījās galveno 
apbalvojumu saņēmēji. 1. vieta tika piešķirta Lanai 
Kutiščevai  par dziesmu “Hero”, Lana saņēma arī 
novada domes specbalvu, ko pasniedza Strenču no-
vada domes priekšsēdētājs. 2. vieta Aritai Pāvuliņai 
ar R.Paula dziesmu “Es aiziet nevaru”, bet 3. vieta 
Alisei Ērmanei par “What about my dream”. Galveno 
balvu, ko dāvāja SIA VALREK, saņēma Strenču no-
vada vidusskolas muzikālie jaunieši, grupa “Dzīvo...”

Pasākuma organizatori saka paldies sponsoriem 
– SIA VALREK, TC Valleta, “Rīgas šampanietis”, 
SIA MICREC, SIA “Skrīveru saldumi”, veikalam 
“Amarillis” un Strenču novada domei. Paldies 
arī žūrijas komisijas locekļiem – Strenču novada 
domes izglītības kultūras un sporta speciālistei Lienei 
Krūmiņai, izpilddirektoram Aivaram Auniņam, TC 
Valleta mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājai 
Montai Rubenei, mūziķiem Ilvijai un Guntaram 
Aizupiešiem, dziedātājai Irai, Kraujai – Dūdumai! 
Vislielākais paldies mūziķim Andrim Niklavičam 
un Andrim Freidenfeldam!

Skatītāju pārpilnā zāle liecināja par to, ka šis 
pasākums Strenčos ir iecienīts un noteikti tiksimies 
arī nākošgad!

Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste

STRENČOS IZSKANĒJIS 
KONKURSS – KONCERTS 

“DZIESMA MANAI PAAUDZEI”

Andris Niklavičs un Andris Freidenfelds
Strauji tuvojas Lielās 

Talkas norises diena un 
organizatori jau kopš rudens 
aktīvi darbojas, lai šī gada 
Latvijas lielākās sociālās 
kustības “Lielā Talka” no-
rise izdotos pēc iespējas 
labāk. Lielā Talka sevī 
ietver arī vairākas apakš-
programmas – ilggadējā 
Izglītības programma, Pagalmu labiekārtošanas programma 
un šī gada jaunums – Ūdenstilpņu sakopšanas programma.
Jaunā „Ūdenstilpņu sakopšanas programma” ir ieviesta, 
jo Lielās Talkas 2012 uzmanības centrā ir ūdens.

NĀC TALKĀ LATVIJAI!
Lielās Talkas organizatori aicina visu Latvijas iedzīvo-

tāju palīdzību, lai apzinātu piesārņotākās un sakoptākās 
vietas Latvijā! Atzīmēt šos punktus (līdz 10. aprīlim) 
iespējams www.talkas.lv Balstoties uz šīs visu kopīgi 
izveidotās kartes, arī tiks plānotas 21. aprīļa Talkas norises 
vietas.

SKATIES DZIĻĀK!
Strenču novada Lielās Talkas koordinatore Ginta 

Gailīte un Jērcēnu dzejas teātris aicina apmeklēt infor-
matīvu literāri muzikālu pasākumu “KAMĒR VĒL 
TAURIŅI LŪDZ...” Strenču kultūras namā 30. martā 
plkst. 19.00. Ar šo pasākumu vēlamies uzrunāt novada 

iedzīvotājus, aicinot skatīties dabā dziļāk, ieraudzīt un 
novērtēt skaisto, kas ir tepat mums apkārt, saudzēt dabas 
vērtības un likt aizdomāties par savu attieksmi pret tām.

ESI AKTĪVS! IZSAKI PRIEKŠLIKUMUS 
UN IEROSINĀJUMUS!

Aicinām Strenču novada iedzīvotājus izteikt priekš-
likumus un ierosinājumus Lielās Talkas norisei novadā! 
Jūs labprāt uzklausīs Lielās Talkas koordinatore Ginta 
Gailīte, tālrunis – 64715660, mob. 26312250, e-pasts: 
ginta.gailite@strencunovads.lv

LIELĀ TALKA 2012 – 21. APRĪLĪ

Sakopsim Gaujas un Strenčupītes krastus 
un citas mūsu novada ūdenskrātuves!



2 •  Mūsu novada v�stis

Strenču novada dome 2012.gada janvārī ir uzsākusi 
darbu projektā “Attālo teritoriju attīstība, izmantojot 
vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma 
maršruta izstrādē” (Via Hanseatica). Projektu līdzfinansē 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programma un tā ilgums ir 36 mēneši: no 2012.gada 
janvāra līdz 2014.gada decembrim. Projekta kopējās 
izmaksas – 1803 966 EUR, no kuriem Strenču novadā 
paredzēts izlietot 34,596.40 EUR jeb 24,314.49 LVL. 
Strenču novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 
3459,64 EUR. 

Projekta ietvaros Strenču novadā tiks labiekārtots atpū-
tas vietas laukums Sedā, Parka ielā 21, pie Sedas kultūras
nama. Tiks uzstādīti soliņi, velosipēdu novietne ar nojumi, 
informācijas stends, atkritumu tvertnes, pārvietojamā 
tualete, ierīkoti zaļumstādījumi, ārējais apgaismojums un 
izbūvēti gājēju celiņi. Atpūtas vieta paredzēta gan pilsētas
iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Plānošanas 
reģions (VPR). Projektā piedalās 18 partneri un vairāk kā 
20 asociētie partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās 
un tūrisma organizācijas, kuru skaitā ir arī Strenču novada 
dome.

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt pārrobežu 
tūrisma piedāvājumu Via Hansaetica starptautiskā tūrisma 
maršruta teritorijā Latvijā, Igaunijā un Krievijā, veicinot 
teritoriju ilgtspējīgu attīstību. 

Via Hanseatica maršruts savienos vairākas pilsētas 
starp trīs valstīm – Latviju, Igauniju un Krieviju, uzsverot 
katras valsts unikalitāti, tādējādi radot īpaši pievilcīgu 
tūrisma maršrutu un nodrošinot attiecīgo teritoriju ilgt-
spējīgu attīstību.

Ilona Pinzule, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta 

projektu koordinatore t.64715667

Strenču novada domes līdzdalība pārrobežu 
sadarbības projektā “Via Hanseatica”

Novada dome sēdē 15. februārī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:
1. Nolēma apstiprināt Strenču novada attīstības 
programmas 2013. – 2019.gadam ar attīstības perspektīvu 
līdz 2020. gadam pirmo redakciju, nodot to sabiedriskajai 
apspriešanai, nosakot termiņu no 2012. gada 16. februāra 
līdz 16. martam.
2. Noteica izdevumus uz vienu audzēkni starppašvaldību 
norēķiniem (mēnesī) Strenču novada vispārējās izglītības 
iestādē – Strenču novada vidusskola – LVL 50,23, Strenču 
novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” – LVL 
68,57
3. Apstiprināja domes 2012.gada pamatbudžeta ieņē-
mumus LVL 2 083 348, apstiprināja domes 2012.gada 
pamatbudžeta izdevumus LVL 2 265 933. Noteica pašval-
dības iestādēm nepārsniegt izdevumu summu 97% apmērā
no iestādēm apstiprinātā budžeta. Apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr.5/2012 “Par Strenču novada 
domes 2012.gada pamatbudžetu”.
4. Apstiprināja domes 2012.gada speciālā budžeta 
ieņēmumus LVL 37 038, apstiprināja domes 2012. gada 
speciālā budžeta izdevumus LVL 37 038. Apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr.6/2012 “Par Strenču novada 
domes 2012.gada speciālo budžetu”.
5. Apstiprināja noteikumus “Strenču novada domes un 
tās izveidoto iestāžu iekšējie datu aizsardzības noteikumi”. 
6. Apstiprināja noteikumus “Strenču novada domes un 
tās izveidoto iestāžu informācijas klasificēšanas un iero-
bežotas pieejamības informācijas lietošanas noteikumi”. 
7. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7/2012 “Par 
prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pa-
gaidu sabiedrisko darbu veikšanā Strenču novadā”. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
8. Izskatīja jautājumu par ārpusģimenes aprūpes pakal-
pojuma samaksas atgūšanu.

9. Izskatīja jautājumus par:
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
• par dzīvojamās platības piešķiršanu
• par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
• par adrešu datu sakārtošanu Strenču novadā
• par zemes vienības nosaukuma maiņu
• par adreses izslēgšanu no Sedas pilsētas adrešu saraksta 
• par adreses piešķiršanu zemes vienībai Plāņu pagastā
• par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Novada dome sēdē 2. februārī pieņemtie svarīgākie lēmumi:
1. Nolēma piedalīties Igaunijas–Latvijas–Krievijas pār-
robežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam 
ar projektu “Sedas pilsētas bērnudārza rekonstrukcija”.
2. Nolēma uzsākt koncesijas procedūru par līguma slēg-
šanas tiesību iegūšanu siltumapgādes nodrošināšanai Sedas 
pilsētā. Plānotā līguma summa LVL 1 028 323,56 (viens 
miljons divdesmit astoņi tūkstoši trīsi simti divdesmit 
trīs lati 56 santīmi) bez PVN. Apstiprināja koncesijas 
procedūras komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: novada domes iepirkumu 
komisijas priekšsēdētāja Gita Siliņa
Komisijas locekļi: novada domes iepirkumu komisijas 
locekļi – Jānis Zvejnieks;

Alīna Ločmele; 
Aina Krēsliņa; 
Inese Zvirbule.

/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 DOMES ZIŅAS

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli 
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmanotjot tā 
potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

Tuvojas ikgadējās e-dienas, kurās parasti notiek 
dažāda veida apmācības. Arī AS Swedbank kā katru gadu 
e – prasmju nedēļā sniegs savu atbalstu, konsultējot un 
apmācot iedzīvotājus e-pakalpojumu izmantošanā.

Otrdien, š.g. 27. martā
Strenču pilsētas bibliotēkā, plkst. 14:00-15:00

Sedas pilsētas bibliotēkā no plkst. 13:00 – 14:00
kopā ar Swedbank pārstāvi būs iespēja apgūt Swedbank 
internetbankas lietošanu. 

Bankas pārstāvis izskaidros un parādīs:
• kā samaksāt rēķinus un nemaksāt par to komisijas 

maksu;

• kā sekot savam konta atlikumam (gan kontā iemaksā-
tajām summām, piemēram pensijai, gan no konta 
pārskaitītajām – cik naudas izņemts, kad tas noticis 
u.tml);

• kā sākt lietot internetbanku.
Ja vēl neesat Swedbank klients, uzzināsiet kā par tādu 

kļūt un kādas priekšrocības piedāvā Swedbank internet-
banka.

Pieteikties varat:
Strenču pilsētas bibliotēkā; Sedas pilsētas bibliotēkā;
zvanot pa tālruni 6744 5325 vai 6744 5321;
tuvākajā Swedbank filiālē.

Es nelaižu garām iespēju apgūt ko jaunu. Un Jūs?

PĒC PIEREDZES 
UZ CESVAINI

Kā jau tika informēts, 2011. gada nogalē, pirms 
Ziemassvētkiem 20 pašvaldības darbinieki – peda-
gogi, 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.

Martā šī projekta ietvaros paredzēti vairāki 
pieredzes apmaiņas braucieni. Pieredzes braucienu 
mērķis ir iepazīt citu pašvaldību pieredzi ES un 
ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanā, apmeklēt 
projektos iesaistītās iestādes un apskatīt sakārtotos 
infrastruktūras objektus, kā arī piedalīties diskusijās 
par pašvaldības darbinieku iespējām iesaistīties 
dažāda veida projektos un pasākumos. 

5. martā notika pirmais pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Cesvaines novada pašvaldību. Braucienā 
devās Strenču novada pašvaldības vadība, pašval-
dības speciālisti un pašvaldības iestāžu darbinieki. 
Tika pārstāvētas dažādas jomas – izglītība, kultūra, 
sociālā sfēra. Cesvaines novadā pieredzes apmaiņas 
brauciena dalībnieki iepazinās ar darbu Cesvaines 
bibliotēkā, kultūras namā, novada pašvaldībā, vidus-
skolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Brīnumzeme”.
Apmeklēja vēsturisko Cesvaines pili, no gides 
stāstījuma uzzinot daudz jauna par šo senatnīgo 
vēstures pieminekli. Brauciena dalībnieki atzina, ka 
saskatījuši daudz līdzību abu pašvaldību darbā, tāpēc 
bijis interesanti viesoties Cesvaines novadā.

Marta beigās Cesvaines novada vadība, iestāžu 
vadītāji un speciālisti viesosies pie mums, Strenču 
novadā.

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sīkākai informācijai: Līga Čukure, Strenču no-
vada domes Attīstības un plānošanas departamenta 
speciāliste, e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv; 
T. 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.

Jaunklidža bibliotēkā – 
Saieta namā tematiska 

izstāde “Kā sendienās…”
No 8.marta Jaunklidža bibliotēkā – Saieta 

namā apskatāma Sedas bibliotēkas rokdarbu 
pulciņa dalībnieču darbu izstāde. Kopumā 
izstādē apskatāmi  20 rokdarbi. 

Lai šo izstādi padarītu atšķirīgu no citur 
notiekošajām rokdarbu izstādēm, katram rok-
darbam ir piemeklēts savs vēstījums un stāsts, 
kuru veiksmīgi papildina senlietas. 

Izstāde apskatāma katru darba dienu biblio-
tēkas darba laikā no plkst. 10.00- 17.30

Laipni aicināti! 

Jaunklidža bibliotēkas –Saieta nama vadītāja 
Līga Rābante 
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Kā jau iepriekš tika ziņots, 2011.gada 14.februārī 
tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības –
Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) līdz-
fi nansētā projekta “Satiksmes drošības uzlabošana 
Pulkveža Zemitāna ielā Strenču pilsētā” īstenošanu. 

Uz doto brīdi iepirkumu uzraudzības birojā ir
izsludināts iepirkums projektā paredzētajiem būvdar-
biem. Tos gan plānots uzsākt 2012.gada vasarā pēc 
tam, kad rekonstruējamajā Pulkveža Zemitāna ielas 
posmā būs izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. 

Projekta ietvaros vienā ielas malā tiks izbūvēta 
gājēju ietve, abās ielas malās uzstādītas jaunas ceļa-
zīmes, ierīkots ielas apgaismojums, izbūvēta lietus 
ūdens kanalizācija, paplašināts stāvlaukums piekap-
sētas, pārcelta autobusu pieturas vieta, sakārtoti 
pieslēgumi un nobrauktuves. Projekta mērķis ir
nodrošināt visu satiksmes dalībnieku (gājēju, velo-
braucēju un transporta līdzekļu vadītāju) pārvieto-
šanās drošību, likvidējot bīstamās vietas. 

Projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža 
Zemitāna ielā Strenču pilsētā” plānotās kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 173 283 LVL, no kurām 
145 211 LVL (83,8%) ir ERAF līdzfi nansējums, 
5198 LVL (3%) – valsts budžeta dotācija un 22 874 
LVL (13,2%) – pašvaldības fi nansējums. Projekta 
izmaksa tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma 
noslēgšanās un rezultātu izvērtēšanas.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624

Projektu “Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža 
Zemitāna ielā Strenču pilsētā” līdzfi nansē Eiropas 
Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir Strenču novada dome. Projekta administratīvās, 
fi nanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 
CFLA.

Projekta “Satiksmes 
drošības uzlabošana 

Pulkveža Zemitāna ielā 
Strenču pilsētā” gaita

E-prasmju nedēļas ietvaros Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras (VRAA) pārstāvji viesosies 
Strenčos un iepazīstinās interesentus ar vienoto valsts 
un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. 

Aģentūras speciālisti būs pagodināti demonstrēt 
Strenču iedzīvotājiem, kā var ērti un ātri pieprasīt 
un saņemt dažādus e-pakalpojumus no valsts un 
pašvaldību iestādēm. 

Pasākums notiks 28.martā (trešdiena) plkst.13:00 
Strenču kultūras nama zālē. 

Aicināti visi, kas jau izmanto e-pakalpojumus un 
ikviens, kurš to vēl gatavojas darīt!

Vairāk par E-prasmju nedēļas pasākumiem lasiet 
mūsu novada mājas lapā www.strencunovads.lv, kā 
arī www.eprasmes.lv!

Anita Auniņa, 
E-prasmju nedēļas 

koordinatore Strenču novadā

NEPALAIDIET 
GARĀM!

Kopā rada idejas Strenču novada attīstībai!

Trešdien, 7. martā Strenčos notika novada attīstības 
programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksme – 
“ideju talka” par novada attīstības prioritātēm. 
Sanāksmē piedalījās apmēram 30 interesentu. Dalībnieku 
vidū bija domes deputāti, pašvaldības speciālisti, pašval-
dības iestāžu darbinieki, uzņēmēji un iedzīvotāji.

Pasākums izvērtās ļoti interesants, jo tā dalībniekiem 
bija iespēja izteikt savas idejas un piedalīties diskusijā 
par galvenajām novada attīstības prioritātēm tuvākajos 
septiņos gados.

Sanāksmes pirmajā daļā programmas izstrādātāji – 
SIA “Grupa 93” īsi prezentēja attīstības programmas 1. 
redakcijā ietvertās pamatidejas un attīstības prioritātes.

Pēc tam idejutalka.lv pārstāvju vadībā notika “ideju 
talka”, kurā piedalījās dažādu nozaru speciālisti un iedzī-
votāji. “Ideju talkā” tika radītas jaunas projektu idejas un 
izvērtētas attīstības programmas investīciju plānā ietvertās 
idejas par Strenču novada attīstību laika posmā līdz 
2019. gadam. Ideju apspriešanā tika ņemtas vērā attīstības 
programmas 1. redakcijā ietvertās novada attīstības 
prioritātes. 

Projektu idejas “Ideju talkā” tika sagrupētas 5 tema-
tiskajās grupās: 

•  Uzņēmējdarbība;
•  Izglītība, kultūra, sports;
•  Sociālie jautājumi un veselības aprūpe;
•  Vide;
•  Infrastruktūra.

Tematiskajās grupās vienotā komandā darbojās gan 
savas nozares profesionāļi, gan iedzīvotāji, gan citi speciā-
listi, jo vispirms grupās notika diskusija par izvēlēto 
jomu, bet vēlāk jauktās grupās tika izstrādāts vienots 
pašvaldības attīstības budžets tuvākajiem 7 gadiem. No 
visām radītajām idejām tika atlasītas prioritārās projektu 
idejas, kuras īstenot konkrēta budžeta ietvaros.

Noslēgumā katra grupa prezentēja savu attīstības 
plānu – “7 gadu pašvaldības attīstības budžetu”, un balso-
šanā par labāko tika atzīts izpilddirektora Aivara Auniņa 
vadītās grupas izstrādātais attīstības budžets “Nākotnes 
roka”.

“Ideju talka” palīdzēja radīt kopēju pašvaldības darbi-
nieku un sabiedrības pārstāvju vīziju par novada attīstību 
un tuvākajos gados pieejamo līdzekļu sadalījumu pa 
attīstības prioritātēm un konkrētiem attīstības projektiem. 

Pašvaldībai šī bija lieliska iespēja iesaistīt plašāku 
sabiedrības loku attīstības programmas apspriešanā un 
diskutēt par attīstības programmā ietvertajām prioritātēm. 
Šī diskusija pašvaldībai ir ļoti svarīga, lai noteiktu priori-
tātes par projektiem, kurus īstenot nākamajā Eiropas 
Savienības fondu plānošanas periodā – no 2014. līdz 
2020. gadam.

Savukārt, pārējiem pašvaldības iestāžu speciālistiem 
un iedzīvotājiem bija iespēja gūt priekšstatu par topošo 
novada attīstības programmu, aktīvi iesaistīties sabiedris-
kajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par novada 
attīstības virzieniem, diskutējot ar pašvaldības speciālistiem. 
Ieguvums visiem bija ideju un pieredzes apmaiņa ar 
dažādiem speciālistiem un iespēja satikties neikdienišķā, 
radoš ā gaisotnē.

Paldies visiem, kuri piedalījās “ideju talkā”, diskutēja 
un kopīgi plānoja Strenču novada attīstību! Paldies Strenču 
novada vidusskolai par viesmīlību! Aicinām visus aizpildīt 
attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas anketu, 
kurā var iekļaut arī vēl neizteiktās idejas!

Sabiedrisko apspriešanu organizē SIA “Grupa 93” 
sadarbībā Strenču novada domi. Sabiedriskās apspriešanas 
rezultāti būs pieejami pašvaldības interneta mājaslapā 
www.strencunovads.lv.

Aicinām visus iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus aktīvi piedalīties attīstības pro-
grammas sabiedriskajā apspriešanā, kas ilgs vēl tikai 
nedēļu – līdz 16. martam! Ar Strenču novada attīstības 
programmas 1. redakciju iepazīties un anketas  (latviešu 
un krievu valodā) var aizpildīt:
• Strenču novada domes mājas lapas www.strencunovads.lv 

sadaļā: Attīstības programma
http://www.strencunovads.lv/attistibas-programma. 
Mājaslapā pieejams arī attīstības programmas kop-
savilkums latviešu un krievu valodā.

• Strenču novada domē – Strenču tūrisma informācijas 
centrā;

•  Strenču pilsētas bibliotēkā;
•  Plāņu pagasta pārvaldē;
•  Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā;
•  Sedas pilsētas pārvaldē;
•  Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā.

Anketu var aizpildīt arī interneta vietnē: http://visidati.lv/
aptauja/640988097/, sūtīt pa pastu uz adresi: Strenču 
novada dome, Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, 
LV-4730 vai uz e-pastu: liga.cukure@strencunovads.lv.

Informācijai:
Strenču novada attīstības programma tiek izstrādāta 

Eiropas Sociālā fonda līdzfi nansētā projekta “Attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 
100% apmērā fi nansē Eiropas Sociālais fonds un tā ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00. 

Papildu informācija – pa tālruni: 64715667, 
e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Līga Čukure

Mazliet par projekta vēsturi. Jau 2010.gada pavasarī 
Strenču novada pašvaldībā tika sagatavots projekta pie-
teikums, pretendējot uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzekļu piesaisti pilsētas galvenās artērijas – tranzītielas
rekonstrukcijai. Projekta pieteikums tika atbalstīts un jau
2010.gada 24. septembrī parakstīta vienošanās par projekta
“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar
Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas – 650013,75 
LVL, no tām 85 % ir Eiropas fonda līdzfi nansējums. 

2009.gadā saskaņā ar teritorijas plānojumu, kā arī 
Strenču pilsētas attīstības programmu, Strenčos tika pare-
dzēts izstrādāt un īstenot vairākus infrastruktūras attīstības 
projektus. Lai attīstītu ūdenssaimniecības infrastruktūru, 
tika aktualizēts Tehniski ekonomiskais pamatojums 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā”, kas 
paredz jauna ūdensvada un kanalizācijas vada posma 
izbūvi rekonstruējamās ielas posmā. Līdz ar to projekta 

“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar 
Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” īstenošana tika plānota pēc saistītā projekta: 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps” 
īstenošanas.

Pašreiz ir izsludināts iepirkums gan ūdenssaimniecības 
infrastruktūras būvniecībai un būvuzraudzībai, gan būv-
niecības darbiem tranzītielas rekonstrukcijas vajadzībām. 

Atgādinām, ka projekta ietvaros plānots rekonstruēt. 
Valkas ielas posma brauktuves segumu un rekonstruēt 
ietves, atdalot tās no brauktuves. Paredzēts ierīkot no-
brauktuves, gājēju pāreju, ierīkot ielas apgaismojumu un 
izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju.

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
departamenta vadītāja Iveta Ence

Izsludināts iepirkums rekonstrukcijas darbu veikšanai 
tranzītielas posmam Valkas ielā – no krustojuma ar 

Slimnīcas ielu līdz Strenču pilsētas robežai
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Strenču novada dome 2012.gada janvārī ir uzsākusi 
darbu projektā “Attālo teritoriju attīstība, izmantojot 
vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma 
maršruta izstrādē” (Via Hanseatica). Projektu līdzfinansē 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programma un tā ilgums ir 36 mēneši: no 2012.gada 
janvāra līdz 2014.gada decembrim. Projekta kopējās 
izmaksas – 1803 966 EUR, no kuriem Strenču novadā 
paredzēts izlietot 34,596.40 EUR jeb 24,314.49 LVL. 
Strenču novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 
3459,64 EUR. 

Projekta ietvaros Strenču novadā tiks labiekārtots atpū-
tas vietas laukums Sedā, Parka ielā 21, pie Sedas kultūras
nama. Tiks uzstādīti soliņi, velosipēdu novietne ar nojumi, 
informācijas stends, atkritumu tvertnes, pārvietojamā 
tualete, ierīkoti zaļumstādījumi, ārējais apgaismojums un 
izbūvēti gājēju celiņi. Atpūtas vieta paredzēta gan pilsētas
iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Plānošanas 
reģions (VPR). Projektā piedalās 18 partneri un vairāk kā 
20 asociētie partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās 
un tūrisma organizācijas, kuru skaitā ir arī Strenču novada 
dome.

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt pārrobežu 
tūrisma piedāvājumu Via Hansaetica starptautiskā tūrisma 
maršruta teritorijā Latvijā, Igaunijā un Krievijā, veicinot 
teritoriju ilgtspējīgu attīstību. 

Via Hanseatica maršruts savienos vairākas pilsētas 
starp trīs valstīm – Latviju, Igauniju un Krieviju, uzsverot 
katras valsts unikalitāti, tādējādi radot īpaši pievilcīgu 
tūrisma maršrutu un nodrošinot attiecīgo teritoriju ilgt-
spējīgu attīstību.

Ilona Pinzule, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta 

projektu koordinatore t.64715667

Strenču novada domes līdzdalība pārrobežu 
sadarbības projektā “Via Hanseatica”

Novada dome sēdē 15. februārī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:
1. Nolēma apstiprināt Strenču novada attīstības 
programmas 2013. – 2019.gadam ar attīstības perspektīvu 
līdz 2020. gadam pirmo redakciju, nodot to sabiedriskajai 
apspriešanai, nosakot termiņu no 2012. gada 16. februāra 
līdz 16. martam.
2. Noteica izdevumus uz vienu audzēkni starppašvaldību 
norēķiniem (mēnesī) Strenču novada vispārējās izglītības 
iestādē – Strenču novada vidusskola – LVL 50,23, Strenču 
novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” – LVL 
68,57
3. Apstiprināja domes 2012.gada pamatbudžeta ieņē-
mumus LVL 2 083 348, apstiprināja domes 2012.gada 
pamatbudžeta izdevumus LVL 2 265 933. Noteica pašval-
dības iestādēm nepārsniegt izdevumu summu 97% apmērā
no iestādēm apstiprinātā budžeta. Apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr.5/2012 “Par Strenču novada 
domes 2012.gada pamatbudžetu”.
4. Apstiprināja domes 2012.gada speciālā budžeta 
ieņēmumus LVL 37 038, apstiprināja domes 2012. gada 
speciālā budžeta izdevumus LVL 37 038. Apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr.6/2012 “Par Strenču novada 
domes 2012.gada speciālo budžetu”.
5. Apstiprināja noteikumus “Strenču novada domes un 
tās izveidoto iestāžu iekšējie datu aizsardzības noteikumi”. 
6. Apstiprināja noteikumus “Strenču novada domes un 
tās izveidoto iestāžu informācijas klasificēšanas un iero-
bežotas pieejamības informācijas lietošanas noteikumi”. 
7. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7/2012 “Par 
prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pa-
gaidu sabiedrisko darbu veikšanā Strenču novadā”. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
8. Izskatīja jautājumu par ārpusģimenes aprūpes pakal-
pojuma samaksas atgūšanu.

9. Izskatīja jautājumus par:
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
• par dzīvojamās platības piešķiršanu
• par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
• par adrešu datu sakārtošanu Strenču novadā
• par zemes vienības nosaukuma maiņu
• par adreses izslēgšanu no Sedas pilsētas adrešu saraksta 
• par adreses piešķiršanu zemes vienībai Plāņu pagastā
• par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Novada dome sēdē 2. februārī pieņemtie svarīgākie lēmumi:
1. Nolēma piedalīties Igaunijas–Latvijas–Krievijas pār-
robežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam 
ar projektu “Sedas pilsētas bērnudārza rekonstrukcija”.
2. Nolēma uzsākt koncesijas procedūru par līguma slēg-
šanas tiesību iegūšanu siltumapgādes nodrošināšanai Sedas 
pilsētā. Plānotā līguma summa LVL 1 028 323,56 (viens 
miljons divdesmit astoņi tūkstoši trīsi simti divdesmit 
trīs lati 56 santīmi) bez PVN. Apstiprināja koncesijas 
procedūras komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: novada domes iepirkumu 
komisijas priekšsēdētāja Gita Siliņa
Komisijas locekļi: novada domes iepirkumu komisijas 
locekļi – Jānis Zvejnieks;

Alīna Ločmele; 
Aina Krēsliņa; 
Inese Zvirbule.

/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 DOMES ZIŅAS

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli 
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmanotjot tā 
potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

Tuvojas ikgadējās e-dienas, kurās parasti notiek 
dažāda veida apmācības. Arī AS Swedbank kā katru gadu 
e – prasmju nedēļā sniegs savu atbalstu, konsultējot un 
apmācot iedzīvotājus e-pakalpojumu izmantošanā.

Otrdien, š.g. 27. martā
Strenču pilsētas bibliotēkā, plkst. 14:00-15:00

Sedas pilsētas bibliotēkā no plkst. 13:00 – 14:00
kopā ar Swedbank pārstāvi būs iespēja apgūt Swedbank 
internetbankas lietošanu. 

Bankas pārstāvis izskaidros un parādīs:
• kā samaksāt rēķinus un nemaksāt par to komisijas 

maksu;

• kā sekot savam konta atlikumam (gan kontā iemaksā-
tajām summām, piemēram pensijai, gan no konta 
pārskaitītajām – cik naudas izņemts, kad tas noticis 
u.tml);

• kā sākt lietot internetbanku.
Ja vēl neesat Swedbank klients, uzzināsiet kā par tādu 

kļūt un kādas priekšrocības piedāvā Swedbank internet-
banka.

Pieteikties varat:
Strenču pilsētas bibliotēkā; Sedas pilsētas bibliotēkā;
zvanot pa tālruni 6744 5325 vai 6744 5321;
tuvākajā Swedbank filiālē.

Es nelaižu garām iespēju apgūt ko jaunu. Un Jūs?

PĒC PIEREDZES 
UZ CESVAINI

Kā jau tika informēts, 2011. gada nogalē, pirms 
Ziemassvētkiem 20 pašvaldības darbinieki – peda-
gogi, 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.

Martā šī projekta ietvaros paredzēti vairāki 
pieredzes apmaiņas braucieni. Pieredzes braucienu 
mērķis ir iepazīt citu pašvaldību pieredzi ES un 
ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanā, apmeklēt 
projektos iesaistītās iestādes un apskatīt sakārtotos 
infrastruktūras objektus, kā arī piedalīties diskusijās 
par pašvaldības darbinieku iespējām iesaistīties 
dažāda veida projektos un pasākumos. 

5. martā notika pirmais pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Cesvaines novada pašvaldību. Braucienā 
devās Strenču novada pašvaldības vadība, pašval-
dības speciālisti un pašvaldības iestāžu darbinieki. 
Tika pārstāvētas dažādas jomas – izglītība, kultūra, 
sociālā sfēra. Cesvaines novadā pieredzes apmaiņas 
brauciena dalībnieki iepazinās ar darbu Cesvaines 
bibliotēkā, kultūras namā, novada pašvaldībā, vidus-
skolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Brīnumzeme”.
Apmeklēja vēsturisko Cesvaines pili, no gides 
stāstījuma uzzinot daudz jauna par šo senatnīgo 
vēstures pieminekli. Brauciena dalībnieki atzina, ka 
saskatījuši daudz līdzību abu pašvaldību darbā, tāpēc 
bijis interesanti viesoties Cesvaines novadā.

Marta beigās Cesvaines novada vadība, iestāžu 
vadītāji un speciālisti viesosies pie mums, Strenču 
novadā.

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sīkākai informācijai: Līga Čukure, Strenču no-
vada domes Attīstības un plānošanas departamenta 
speciāliste, e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv; 
T. 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.

Jaunklidža bibliotēkā – 
Saieta namā tematiska 

izstāde “Kā sendienās…”
No 8.marta Jaunklidža bibliotēkā – Saieta 

namā apskatāma Sedas bibliotēkas rokdarbu 
pulciņa dalībnieču darbu izstāde. Kopumā 
izstādē apskatāmi  20 rokdarbi. 

Lai šo izstādi padarītu atšķirīgu no citur 
notiekošajām rokdarbu izstādēm, katram rok-
darbam ir piemeklēts savs vēstījums un stāsts, 
kuru veiksmīgi papildina senlietas. 

Izstāde apskatāma katru darba dienu biblio-
tēkas darba laikā no plkst. 10.00- 17.30

Laipni aicināti! 

Jaunklidža bibliotēkas –Saieta nama vadītāja 
Līga Rābante 
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Kā jau iepriekš tika ziņots, 2011.gada 14.februārī 
tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības –
Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) līdz-
fi nansētā projekta “Satiksmes drošības uzlabošana 
Pulkveža Zemitāna ielā Strenču pilsētā” īstenošanu. 

Uz doto brīdi iepirkumu uzraudzības birojā ir
izsludināts iepirkums projektā paredzētajiem būvdar-
biem. Tos gan plānots uzsākt 2012.gada vasarā pēc 
tam, kad rekonstruējamajā Pulkveža Zemitāna ielas 
posmā būs izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. 

Projekta ietvaros vienā ielas malā tiks izbūvēta 
gājēju ietve, abās ielas malās uzstādītas jaunas ceļa-
zīmes, ierīkots ielas apgaismojums, izbūvēta lietus 
ūdens kanalizācija, paplašināts stāvlaukums piekap-
sētas, pārcelta autobusu pieturas vieta, sakārtoti 
pieslēgumi un nobrauktuves. Projekta mērķis ir
nodrošināt visu satiksmes dalībnieku (gājēju, velo-
braucēju un transporta līdzekļu vadītāju) pārvieto-
šanās drošību, likvidējot bīstamās vietas. 

Projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža 
Zemitāna ielā Strenču pilsētā” plānotās kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 173 283 LVL, no kurām 
145 211 LVL (83,8%) ir ERAF līdzfi nansējums, 
5198 LVL (3%) – valsts budžeta dotācija un 22 874 
LVL (13,2%) – pašvaldības fi nansējums. Projekta 
izmaksa tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma 
noslēgšanās un rezultātu izvērtēšanas.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta projektu 

koordinatore t.64715624

Projektu “Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža 
Zemitāna ielā Strenču pilsētā” līdzfi nansē Eiropas 
Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir Strenču novada dome. Projekta administratīvās, 
fi nanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 
CFLA.

Projekta “Satiksmes 
drošības uzlabošana 

Pulkveža Zemitāna ielā 
Strenču pilsētā” gaita

E-prasmju nedēļas ietvaros Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras (VRAA) pārstāvji viesosies 
Strenčos un iepazīstinās interesentus ar vienoto valsts 
un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. 

Aģentūras speciālisti būs pagodināti demonstrēt 
Strenču iedzīvotājiem, kā var ērti un ātri pieprasīt 
un saņemt dažādus e-pakalpojumus no valsts un 
pašvaldību iestādēm. 

Pasākums notiks 28.martā (trešdiena) plkst.13:00 
Strenču kultūras nama zālē. 

Aicināti visi, kas jau izmanto e-pakalpojumus un 
ikviens, kurš to vēl gatavojas darīt!

Vairāk par E-prasmju nedēļas pasākumiem lasiet 
mūsu novada mājas lapā www.strencunovads.lv, kā 
arī www.eprasmes.lv!

Anita Auniņa, 
E-prasmju nedēļas 

koordinatore Strenču novadā

NEPALAIDIET 
GARĀM!

Kopā rada idejas Strenču novada attīstībai!

Trešdien, 7. martā Strenčos notika novada attīstības 
programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksme – 
“ideju talka” par novada attīstības prioritātēm. 
Sanāksmē piedalījās apmēram 30 interesentu. Dalībnieku 
vidū bija domes deputāti, pašvaldības speciālisti, pašval-
dības iestāžu darbinieki, uzņēmēji un iedzīvotāji.

Pasākums izvērtās ļoti interesants, jo tā dalībniekiem 
bija iespēja izteikt savas idejas un piedalīties diskusijā 
par galvenajām novada attīstības prioritātēm tuvākajos 
septiņos gados.

Sanāksmes pirmajā daļā programmas izstrādātāji – 
SIA “Grupa 93” īsi prezentēja attīstības programmas 1. 
redakcijā ietvertās pamatidejas un attīstības prioritātes.

Pēc tam idejutalka.lv pārstāvju vadībā notika “ideju 
talka”, kurā piedalījās dažādu nozaru speciālisti un iedzī-
votāji. “Ideju talkā” tika radītas jaunas projektu idejas un 
izvērtētas attīstības programmas investīciju plānā ietvertās 
idejas par Strenču novada attīstību laika posmā līdz 
2019. gadam. Ideju apspriešanā tika ņemtas vērā attīstības 
programmas 1. redakcijā ietvertās novada attīstības 
prioritātes. 

Projektu idejas “Ideju talkā” tika sagrupētas 5 tema-
tiskajās grupās: 

•  Uzņēmējdarbība;
•  Izglītība, kultūra, sports;
•  Sociālie jautājumi un veselības aprūpe;
•  Vide;
•  Infrastruktūra.

Tematiskajās grupās vienotā komandā darbojās gan 
savas nozares profesionāļi, gan iedzīvotāji, gan citi speciā-
listi, jo vispirms grupās notika diskusija par izvēlēto 
jomu, bet vēlāk jauktās grupās tika izstrādāts vienots 
pašvaldības attīstības budžets tuvākajiem 7 gadiem. No 
visām radītajām idejām tika atlasītas prioritārās projektu 
idejas, kuras īstenot konkrēta budžeta ietvaros.

Noslēgumā katra grupa prezentēja savu attīstības 
plānu – “7 gadu pašvaldības attīstības budžetu”, un balso-
šanā par labāko tika atzīts izpilddirektora Aivara Auniņa 
vadītās grupas izstrādātais attīstības budžets “Nākotnes 
roka”.

“Ideju talka” palīdzēja radīt kopēju pašvaldības darbi-
nieku un sabiedrības pārstāvju vīziju par novada attīstību 
un tuvākajos gados pieejamo līdzekļu sadalījumu pa 
attīstības prioritātēm un konkrētiem attīstības projektiem. 

Pašvaldībai šī bija lieliska iespēja iesaistīt plašāku 
sabiedrības loku attīstības programmas apspriešanā un 
diskutēt par attīstības programmā ietvertajām prioritātēm. 
Šī diskusija pašvaldībai ir ļoti svarīga, lai noteiktu priori-
tātes par projektiem, kurus īstenot nākamajā Eiropas 
Savienības fondu plānošanas periodā – no 2014. līdz 
2020. gadam.

Savukārt, pārējiem pašvaldības iestāžu speciālistiem 
un iedzīvotājiem bija iespēja gūt priekšstatu par topošo 
novada attīstības programmu, aktīvi iesaistīties sabiedris-
kajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par novada 
attīstības virzieniem, diskutējot ar pašvaldības speciālistiem. 
Ieguvums visiem bija ideju un pieredzes apmaiņa ar 
dažādiem speciālistiem un iespēja satikties neikdienišķā, 
radoš ā gaisotnē.

Paldies visiem, kuri piedalījās “ideju talkā”, diskutēja 
un kopīgi plānoja Strenču novada attīstību! Paldies Strenču 
novada vidusskolai par viesmīlību! Aicinām visus aizpildīt 
attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas anketu, 
kurā var iekļaut arī vēl neizteiktās idejas!

Sabiedrisko apspriešanu organizē SIA “Grupa 93” 
sadarbībā Strenču novada domi. Sabiedriskās apspriešanas 
rezultāti būs pieejami pašvaldības interneta mājaslapā 
www.strencunovads.lv.

Aicinām visus iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus aktīvi piedalīties attīstības pro-
grammas sabiedriskajā apspriešanā, kas ilgs vēl tikai 
nedēļu – līdz 16. martam! Ar Strenču novada attīstības 
programmas 1. redakciju iepazīties un anketas  (latviešu 
un krievu valodā) var aizpildīt:
• Strenču novada domes mājas lapas www.strencunovads.lv 

sadaļā: Attīstības programma
http://www.strencunovads.lv/attistibas-programma. 
Mājaslapā pieejams arī attīstības programmas kop-
savilkums latviešu un krievu valodā.

• Strenču novada domē – Strenču tūrisma informācijas 
centrā;

•  Strenču pilsētas bibliotēkā;
•  Plāņu pagasta pārvaldē;
•  Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā;
•  Sedas pilsētas pārvaldē;
•  Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā.

Anketu var aizpildīt arī interneta vietnē: http://visidati.lv/
aptauja/640988097/, sūtīt pa pastu uz adresi: Strenču 
novada dome, Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, 
LV-4730 vai uz e-pastu: liga.cukure@strencunovads.lv.

Informācijai:
Strenču novada attīstības programma tiek izstrādāta 

Eiropas Sociālā fonda līdzfi nansētā projekta “Attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 
100% apmērā fi nansē Eiropas Sociālais fonds un tā ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00. 

Papildu informācija – pa tālruni: 64715667, 
e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Līga Čukure

Mazliet par projekta vēsturi. Jau 2010.gada pavasarī 
Strenču novada pašvaldībā tika sagatavots projekta pie-
teikums, pretendējot uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzekļu piesaisti pilsētas galvenās artērijas – tranzītielas
rekonstrukcijai. Projekta pieteikums tika atbalstīts un jau
2010.gada 24. septembrī parakstīta vienošanās par projekta
“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar
Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas – 650013,75 
LVL, no tām 85 % ir Eiropas fonda līdzfi nansējums. 

2009.gadā saskaņā ar teritorijas plānojumu, kā arī 
Strenču pilsētas attīstības programmu, Strenčos tika pare-
dzēts izstrādāt un īstenot vairākus infrastruktūras attīstības 
projektus. Lai attīstītu ūdenssaimniecības infrastruktūru, 
tika aktualizēts Tehniski ekonomiskais pamatojums 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā”, kas 
paredz jauna ūdensvada un kanalizācijas vada posma 
izbūvi rekonstruējamās ielas posmā. Līdz ar to projekta 

“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar 
Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” īstenošana tika plānota pēc saistītā projekta: 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps” 
īstenošanas.

Pašreiz ir izsludināts iepirkums gan ūdenssaimniecības 
infrastruktūras būvniecībai un būvuzraudzībai, gan būv-
niecības darbiem tranzītielas rekonstrukcijas vajadzībām. 

Atgādinām, ka projekta ietvaros plānots rekonstruēt. 
Valkas ielas posma brauktuves segumu un rekonstruēt 
ietves, atdalot tās no brauktuves. Paredzēts ierīkot no-
brauktuves, gājēju pāreju, ierīkot ielas apgaismojumu un 
izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju.

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
departamenta vadītāja Iveta Ence

Izsludināts iepirkums rekonstrukcijas darbu veikšanai 
tranzītielas posmam Valkas ielā – no krustojuma ar 

Slimnīcas ielu līdz Strenču pilsētas robežai
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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

Jurkinskis Anatolijs  25.08.1927. – 01.02.2012.
Raģis Arturs  22.01.1938. – 01.02.2012.
Tralle Raimonds  11.09.1940. – 05.02.2012.
Kubanska Anna  19.06.1920. – 13.02.2012.
Neverovska Anna  22.05.1927. – 16.02.2012.
Leitis Uldis  16.11.1942. – 24.02.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

februāra mēnesī 
reģistrēti mūžībā aizgājušie

●  8. aprīlī – LIELDIENAS STRENČOS
●  10. aprīlī – Strenču kultūras namā muzikāla izrāde    
    bērniem PINGVĪNI NĀK!
● 22. aprīlī – novada mazo vokālistu konkurss 
    PAVASARA CĪRULĪTIS

KULTŪRAS 
PASĀKUMI APRĪLĪ

Jērcēnu pagasta pārvaldē kasiera darba laiks –
 ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00

PAZIŅOJUMS

Ar šo gadu stājušies spēkā virkne grozījumu likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuri attiecas arī uz 
nodokļa maksātājiem Strenču novadā.

2012.gadā pašvaldībai ir dotas tiesības pieņemt savu 
lēmumu attiecībā uz dažiem grozījumiem likumā. Līdz
šim likuma norma noteica, ka no 2008. gada nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs par katru nākošo gadu par katru 
zemes vienību, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis, nedrīkstēja pārsniegt 25%. Jaunie likuma grozījumi 
paredz, ka pašvaldībai, pieņemot saistošos noteikumus, ir 
tiesības izlemt, vai 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu zemei vai arī saglabāt nodokļa 
apmēru 2011.gada līmenī. Tā kā Strenču novadā nodokļa 
pieaugums jau pērn gandrīz visiem vērtība bija sasniedzis 
maksimumu (nodoklis  tika aprēķināts no pilnas kadastrālās 
vērtības), novada janvāra domes sēdē tika nolemts, ka 
novada teritorijā esošajiem zemes īpašumiem šogad 
aprēķinās no kadastrālās vērtības nepiemērojot pieauguma 
ierobežojumu.

Attiecībā uz dzīvojamām ēkām mājokļa nodokļa likme
saglabājas līdzšinējā apmērā – 0,2% apmērā no kadastrālās 
vērtības, ja tā nepārsniedz 40 tūkstošus latu. Likumā 
noteikts, ka jebkura veida garāžas (arī tad, ja tās ir palīg-
ēkas) neatkarīgi no to platības 2012.gadā tiek apliktas ar 
nekustamā īpašuma nodokli. Likums arī nosaka, ka ar 
nodokli jāapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 
pārsniedz 25 kvadrātmetrus, taču, pašvaldībai ir dotas 
tiesības ar saistošajiem noteikumiem lemt par to, ka 
minētās palīgēkas 2012.gadā ar nodokli nav apliekamas. 
Novada dome lēmusi palīgēkas 2012.gadā ar nekustamā 
īpašuma nodokli aplikt.

Ar 2012. gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības 
sagruvušām, vidi degradējošām un draudus cilvēku dro-
šībai radošām būvēm (ēkām un inženierbūvēm) piemērot 
nodokļa likmi 3 procentu apmērā par būvi no būvei 

piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, lai veicinātu to no-
jaukšanu un vides sakārtošanu. Novada dome ir nolēmusi 
šo likumdošanas normu 2012.gada nekustāmā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanā nepiemērot.

Tās palīgēkas, kas dabā dažādu iemeslu dēļ vairs 
nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām 
var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1. 
oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai 
ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un 
objektīvu informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu 
no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis 
informatīvo tālruni 67038677, pa kuru ikvienam intere-
sentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām 
būvēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas procesu. 
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, 
iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma 
sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas 
arī portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, 
izmantojot pakalpojumu “Mani dati kadastrā”, portālā 
www.kadastrs.lv, kā arī klātienē – Valsts zemes dienesta 
Klientu apkalpošanas centros. Lai dzēstu palīgēku no 
Kadastra reģistra, īpašniekam jāsaņem būvvaldes atzinums, 
ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts 
zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no 
reģistra dzēsīs bez maksas. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 
par 2012.gadu iedzīvotājiem tika izsūtīti pa pastu, 1.
ceturkšņa maksāšanas termiņš –2012.gada 2.aprīlis. Ja 
kādu iemeslu dēļ maksāšanas paziņojums nav sasniedzis 
adresātu, lūdzu interesēties pašvaldībā, zvanot pa tālruni 
26114866 vai rakstot uz: karlis.karklins@strencunovads.lv.

Kārlis Kārkliņš
Nekustamā īpašums nodokļa administrators

Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā

Marts kalendārā nosaukts par Sērsnu mēnesi, taču to 
var dēvēt arī par teātra mēnesi, jo kultūras kalendārā 
kopš 1961. gada, 27. marts ir Starptautiskā teātra diena. 
Teātra dienas priekšvakarā tikos ar ilggadīgo J.Ziemeļ-
nieka Strenču Tautas teātra režisori Hildu Ņikitinu. 

Saruna pie kafi jas tases iegrozījās par daudzām 
tēmām, bet, galvenokārt, par teātri. Režisore man uzticēja 
savus Strenču teātra vēstures pierakstus, un “Mūsu novada 
vēstu” nākošajā numurā lasītāji varēs uzzināt vēsturiskus 
faktus un notikumus par teātra dzīvi Strenčos.

Šoreiz režisore teic, ka nevar nepieminēt Strenču teātra 
zelta fondu, cilvēkus, kas spodrinājuši J.Ziemeļnieka 
Strenču Tautas teātra vārdu laiku lokos. Un lūk viņi – 
Laimonis Šrāders, par viņu režisore teic- dabas dots tīr-
radnis, Strenču Kārlis Sebris. Gunārs Liepiņš – režisore 
viņu nosauc par teātra ciltstēvu, ļoti darbaspējīgs un 
talantīgs aktieris. Jānis Ozoliņš, Ārijs Luziks, Anita 
Vladimirova, Līga Gotovska, Edgars Celmiņš – daudzu 
spēcīgu aktierdarbu radītāji. Vēl režisore ar labu vārdu 
atceras Priedīšu dinastiju – Pēteris Priedītis, Skaidrīte 
Priedīte, Dace Priedīte – brīnišķīgi aktieri. Režisore 
uzteic arī Ingrīdu Soveri un viņas lielisko saspēli 
Kornēlijas lomā ar Andri Liepiņu, kurš spēlēja Valteru 
izrādē “Lai arī rudens”. Šo izrādi atzinīgi novērtējis arī 
pats lugas autors G.Priede. Nevar nepieminēt arī jau-

nākās paaudzes aktieru plejādi – Jurijs Grave, Andris 
Delviņš, Ingrīda Rasa, Inese Stepane, šie vārdi nebūs 
sveši teātra skatītājiem Strenčos. Arī režisore kā aktrise 
devusi lielu pienesumu Strenču teātrim, nospēlējot 
daudzas brīnišķīgas lomas.

“Viss nāk ar laiku, tikai jāstrādā, bezgala daudz jā-
strādā,” šie igauņu dramaturga Ardi Līvesa vārdi no izrādes 
“Jaungada nakts” savulaik kalpojuši kā teātra moto, un 
tajos ir bezgala daudz patiesības.

Režisore atceras un uzteic arī Jērcēnu tautas nama 
dramatiskās kopas iestudējumus – “Septiņas vecmeitas”, 
šai izrādei viņa sniedza režisoriskus padomus, un 
A.Upīša iestudējumu”Atraitnes vīrs”, ko Jērcēnos iestu-
dēja režisors Andris Liepiņš.

Tagadējam J.Ziemeļnieka Tautas teātra režisoram 
Andrim Liepiņam un Strenču novada aktieriem režisore,
kas izdzīvojusi cauri visiem laikmetu griežiem, vēl izprast 
un mīlēt teātri, mākslu, kultūru, cilvēkus un dzīvi. Izkopt 
sevī garīgumu, dvēseliskumu, iemācīt to arī jauniešiem, 
jo tas ir ļoti vajadzīgs gan šobrīd gan nākošajām pa-
audzēm. Tikai cilvēks, kurš pats ir garīgi izglītots, sirds-
gudrs un  patiess, var dāvāt mākslas baudījumu citiem.

Sveiciens Starptautiskajā teātra dienā!

Pie režisores Hildas Ņikitinas ciemojās Ginta Gailīte

27. marts – Starptautiskā teātra diena

25.martā plkst. 12.00
Piemiņas brīdis Strenču stacijā pie pieminekļa 

represētajiem, pēc tam saviesīgs pasākums 
Strenču kultūras namā

▪ koncertēs Liene Šomase
▪ skatīsimies dokumentālu  fi lmu par Tomskā  
  atklāto piemiņas akmeni

Lūdzam pieteikties pie Dz. Lezdiņas, tālr. 29361073 

STRENČU  REPRESĒTO 
BIEDRĪBAS INFORMĀCIJA

LĪDZJŪTĪBA
naktī, kad zvaigžņu lietus līst
veries debesīs,
sameklē mani starp tiem -
mākoņos paslēptiem eņģeļiem...
                                /M.Freimanis/

SKUMSTAM KOPĀ AR ARTU ŠOMASI 
NO AUDŽUDĒLA ARTŪRA ATVADOTIES.

   Artas kolēģi

Skaistuma studijā “LIRE” 
Strenčos Rīgas ielā 6, 2. stāvā

JAUNUMS – skropstu pieaudzēšana.
Pieteikties pa tālruni 26450095

PAZIŅOJUMS

LĪDZJŪTĪBA
Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest.
Sirds, visu atdevusi,
Beidz priecāties, beidz ciest.

               /A.Štrauss/

Skumju brīdī esam kopā ar INESI ZVIRBULI 
no tēva uz mūžu atvadoties

  Ineses kolēģi

               /A.Štrauss/

Tradicionālajā puišu koncertā 8. martā Strenčos viesojās 
bigbends “Valmieras puikas”

Strenču mūzikas skola savu 25 gadu jubileju svinēja ar LNO 
solistes Ingas Šļubovskas solokoncertu Strenču kultūras namā




