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

LAI JĀŅIEM PUTO ALUS, LĪGĀM IZDODAS 
JĀŅU SIERS, LAI NOVADĀ SKAN LĪGODZIESMAS, 

ZIED PAPARDES UN JĀŅUGUNIS SPĪD TĀLU!

SVEICIENS VASARAS SAULGRIEŽU SVĒTKOS 
VISIEM NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

21. jūnijā plkst. 19.00 pie Plāņu tautas nama 
SADZIEDĀŠANĀS

•  Jērcēnu folkloras kopa “Mežābele”
•  Plāņu tautas nama vokālais ansamblis “Liesma”

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

22. jūnijā plkst. 16.00 Sedas stadionā 
Strenču jaunā teātra “Jokdaris” PIRMIZRĀDE

Ed. Alainis “Bez atļaujas”

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

22. jūnijā plkst. 21.00 Jērcēnmuižas parkā
ZĀĻU VAKARS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

23. jūnijā plkst. 18.00 Strenču estrādē
Jaunpiebalgas amatierteātra izrāde 
“PĒDĒJĀ GRIBA”, ieeja Ls 1,-

plkst. 22.00 BALLE,
spēlē “VAKARA SONĀTE”, ieeja – brīva

VEIDOSIM STRENČU NOVADA TĒLU!
• Ja Jāņu dienā līgotājus aizraida, tad aizraidītājiem 
sagaidāma kāda nelaime. 
• Ja pa Jāņiem nelīgojot, tad vasarā lini sakritīšot 
veldrē. 
• Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus 
klāt, jo tad alus nerūgst. 
• Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot pār pļavām, augot 
labāki zāle. 
• Kad Jāņa rītā bez saules iet uz avotu mazgāties, 
tad paliek skaists. 
• Jāņa naktī paparde zied zelta ziediem; kas viņu 
redz ziedot, tas var izteikt vienu vēlēšanos, kura 
piepildīsies. 
• Zemē ierakta nauda Jāņa naktī kaltējoties. 
• Jāņa naktī vajag kailam apskriet laukus, tad labība
labāk aug. 
• Jāņa dienas vainagi jānes uz siena šķūni, tad 
govis dod tauku pienu. 
• Jāņu nakti nevajag gulēt, lai odi nekož. 
• Pa Jāņu nakti varot dabūt velnu redzēt, ja pliks 
stāvot vārtu starpā. 
• Jāņu vakarā laidars jāizkaisa ar nātrēm, lai 
raganas noduras. 
• Jāņa naktī meitas skatās ezerā, tad ezera ūdenī 
redzot brūtgānu nākam. 
• Jāņa naktī jāsviež ozola vaiņags ābelē; cik reizes 
vaiņags kritīs zemē, tik gadu vēl līdz kāzām. 
• Jāņu naktī atveroties debess. Ja tai brīdī kaut ko 
vēlas, tad tas piepildās. 
• Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž pīlādži, lai 
pērkons neiespertu. 
• Ja Jāņu naktī govis maujot, tad būšot slapjš 
rudens. 
• Jāņu vakarā salasītās zāles der visām slimībām. 
• Kas Jāņu naktī divpadsmitos viens atrodas mežā, 
to var saplosīt zvēri. 
• Ja Jāņu vakaru izlaiž caur skursteni baltu balodi, 
tad to cilvēku visi mīlot. 
• Jāņu vakaru kaimiņienēm vajaga runāt, tad neesot 
jāstrīdas visu gadu. 
• Ja kāds grib otru noskaust, tad vajaga Jāņa vakarā 
kurināt pirti un lūgt to pirtī, kuru grib noskaust. 

Latviešu tautas 
ticējumi par Jāņiem

Strenču novada dome izsludina atklātu konkursu par 
Strenču novada devīzi ar mērķi veicināt novada atpazīsta-
mību un pilnveidot vienotu novada vizuālo tēlu. Aicinām 
ikvienu interesentu piedāvāt savus radošos risinājumus 
devīzes izvēlei!

Devīzei jāatspoguļo vienota izpratne par Strenču no-
vadu, ņemot vērā vēsturiskos aspektus, dabas un kultūr-
vēsturiskās vērtības, tai jābūt īsai, kodolīgai, novadu 
raksturojošai, jārada priekšstats par viesmīlīgu, aicinošu, 
harmonisku, drošu, plaukstošu, darbīgu un aktīvu novadu. 
Vērtēšanā tiks ņemta vērā oriģinalitāte, lietderīgums, 
funkcionālisms.

Atbilstošākās, saturiski ietilpīgākās devīzes izvērtēs 
domes izveidota komisija un pieaicinātie eksperti. Trīs 
labākās devīzes tiks nodotas iedzīvotāju publiskai apsprie-
šanai Strenču novada mājas lapā www.strencunovads.lv 
un novada bibliotēkās, kur iedzīvotāji varēs izteikt savu 
vērtējumu, balsojot par vienu piemērotāko Strenču novada 
devīzi.

Atlīdzība konkursa dalībniekiem būs gandarījums par 
savu pienesumu novada attīstībai. Labākās devīzes autors 
saņems piemiņas velti no Strenču novada domes. Konkurss 
noslēgsies Strenču novada svētkos 2012. gada 4. augustā.

Devīze tiks izmantota Strenču novada informatīvajos, 
tūrisma un reklāmas materiālos, veidojot Strenču novada 
atpazīstamību Latvijā. Tā papildinās jau esošos Strenču 
novada zīmola elementus ģerboni, logo, karogu.

Devīze kopā ar paskaidrojošu aprakstu, tajā norādot 
idejas pamatojumu, jāiesniedz Strenču novada domē 
Valkas ielā 16 personīgi, rakstiski vai elektroniski – 
dome@strencunovads.lv ar norādi “Konkursam par 
Strenču novada devīzi” līdz 2012. gada 16. jūlijam. 
Par devīzes autoru lūdzam pievienot šādu informāciju: 
Vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese. 

Ginta Gailīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 JĀŅU IELĪGOŠANAS 
PASĀKUMI 

STRENČU NOVADĀ

Profesionāli fotogrāfi , amatieri, novada iedzīvotāji, esiet
aicināti piedalīties un veidot Strenču novada fotostāstus! 

Strenču novada dome, Strenču novada Tūrisma infor-
mācijas centrs sadarbībā ar novada bibliotēkām uzsāk 
jaunu kultūras projektu  – “Fotostāsts Strenču novadā”.

Ar šo kultūras projektu aizsāksim gatavošanos šī 
gada Strenču novada svētkiem augustā, kuru laikā notiks 
projekta noslēguma pasākums – fotogrāfi ju izstāde svētku 
programmā.

Projekta virsmērķis ir mākslinieciski kvalitatīvu un 
dokumentālu fotogrāfi ju atlase Strenču novada informatīvo
materiālu, izdevumu veidošanai, reprezentācijas vajadzī-
bām un fotoizstādei.

Fotoattēliem jāraksturo Strenču novads un tā sabie-
driskās aktivitātes. 

Par fotogrāfi jām ir jāveido stāsts, kurā jāietver 
atbildes uz šādiem jautājumiem:

Ko Jūs šeit redzat?  Kas īstenībā šeit notiek? Kā tas 
saistās ar mūsu dzīvi? Kāpēc šī situācija eksistē?

Projektā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi 
pieteikumu dalībai atbilstoši  nolikumam. Katrs pretendents 
projekta norises laikā var iesniegt līdz 10 fotoattēliem. 
Iesniegtajiem fotoattēliem jāraksturo Strenču novads- 
tiem jāaptver kultūrvēsturiskie objekti, novads, tūrisms, 
aktīvā atpūta, sociālā vide-novada iedzīvotāji un viesi 
novadā. Projektā iesniegtos darbus izvērtēs komisija, kuras 
sastāvā ir  pašvaldības pārstāvji un  profesionāls fotogrāfs. 
Darbi tiks vērtēti pēc kritērijiem – fotoattēlam jāraksturo 
Strenču novada kultūrvide, daba, sociālā vide.

Ar kultūras projekta nolikumu iepazīties un bez 
maksas nolikuma kopijas var saņemt Strenču Tūrisma 
informācijas centrā un novada bibliotēkās un Strenču 
novada interneta mājas lapā www.strencunovads.lv. 
Piedāvājumus – darbus var iesniegt līdz 2012. gada 25. 
jūlijam.

Sīkāka informācija par projektu: Strenču novada 
Tūrisma informācijas centrā un novada bibliotēkās.

Dalies pozitīvajā skatījumā par savu Strenču novadu!



klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzī-
votājiem” attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas 1. 
rīcībā – “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras 
ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” .

Iveta Ence, Strenču novada domes
 Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja
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30. maijā ikviens interesents tika aicināts uz 
sarunu par Strenču novada attīstību un mazās uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu. Ikviens, kurš apmeklēja 
šo pasākumu Strenču kultūras namā, varēja uzzināt 
daudz jauna par Strenču novada attīstību un 
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Kopā ar 
pašvaldības speciālistiem bija iespēja diskutēt arī par 
Strenču tranzītielas 2.kārtas rekonstrukcijas projekta 
īstenošanu. Pasākumā piedalījās novada iedzīvotāji, 
domes deputāti, vietējie uzņēmēji, pašvaldības spe-
ciālisti, SIA “Grupa 93” eksperti un lauku attīstības 
konsultanti.

Pasākuma pirmajā daļā SIA “Grupa 93” eksperts 
Jurijs Kondratenko prezentēja jauno Strenču novada 
attīstības programmu un tajā ietvertos prioritāros 
novada attīstības virzienus tuvākajos septiņos gados. 
Prezentācijas noslēgumā iedzīvotājiem bija iespēja 
diskutēt par Strenču novada prioritārajiem attīstības 
virzieniem. Attīstības programmas izstrāde ilga 
kopš 2011. gada aprīļa un to izstrādāja SIA “Grupa 
93” eksperti sadarbībā ar Strenču novada domes 
deputātiem, pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem, 
novada uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. Strenču 
novada attīstības programma ir pirmais attīstības 
plānošanas dokuments Strenču novadam, kas ietver 
attīstības prioritātes novadā tuvākajiem septiņiem 
gadiem. Labi izstrādāta attīstības programma ir 
svarīgs priekšnoteikums novada ilgtspējīgai attīstībai 
un projektu ieceru plānošanai. 

Tā kā viens no attīstības programmas priori-
tārajiem virzieniem ir vietējās nodarbinātības 
veicināšana, klātesošie tika informēti par iespējām 
uzsākt uzņēmējdarbību. Par mājražošanas un mazās 
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām pieredzē 
dalījās lauku attīstības konsultantes Iveta Buņķe un 
Gunita Kainaize. Interesanti bija dzirdēt par Rūjienas 
mājražotāju un uzņēmēju pieredzi, fi nansējuma 
piesaistes iespējām, pārtikas drošības normām, 
nodokļiem, mājražotāju produkcijas pārdošanas 
iespējām. Sarunu veiksmīgi moderēja SIA “Grupa 
93” eksperts Neils Balgalis. Liela interese bija par 
Ņinas Laurenovičas praktisko pieredzi ozolzīļu kafi jas 
gatavošanā un garšvielu audzēšanā Jērcēnu pagastā 
bioloģiskajā saimniecībā “Laurīši”. Interesanti bija 
dzirdēt stāstījumu par kafi jas pagatavošanas procesu, 
kuras galvenā sastāvdaļa ir Kaņepju dižozola zīles. 
Pēc Ņinas Laurenovičas teiktā, iespēju uzsākt māj-
ražošanu savā saimniecībā ir ļoti daudz, vajag tikai 
drosmi un uzņēmību.

Viens no šobrīd lielākajiem un aktuālākajiem 
projektiem Strenču novada pašvaldībai ir Strenču 
tranzītielas 2. kārtas rekonstrukcijas projekts. 
Klātesošos ar izstrādāto tranzītielas rekonstrukcijas 
vīziju iepazīstināja tehniskā projekta autors Aigars 
Leitis. Par šo projektu klātesošie izrādīja lielu interesi 
un izskanēja dažādi viedokļi un ierosinājumi par 
tranzītielas projekta īstenošanu.

Pasākuma noslēgumā izskanēja priekšlikums šāda 
veida tikšanās organizēt arī turpmāk, lai diskutētu 
ar novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Paldies 
visiem, kas piedalījās novada attīstības ieceru ap-
spriešanā! Kopā mēs varam veidot savu dzīves vidi 
labāku!

Līga Čukure
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta speciāliste
T. 64715667; e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv

DISKUSIJA 
STRENČU NOVADA 

ATTĪSTĪBAI22. un 23.maijā Igaunijā norisinājās projekta “Attālo 
teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu 
“Via Hanseatica” tūrisma maršruta izstrādē” (“Via 
Hanseatica”) darba grupas sanāksme. Tajā piedalījās arī 
Strenču novada  pašvaldības Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Ilona Pinzule.

Darba grupa pārrunāja projekta aktivitātes, kas attiecas 
uz plānotajām apmācībām gidiem un tūrisma nozares 
uzņēmumiem visās trīs projekta partnervalstīs, kā arī par 
Via Hanseatica tūrisma maršruta atpazīstamības nodroši-
nāšanu un vietējo objektu iekļaušanas iespējām minētajā 
maršrutā.

Atgādinām, ka Strenču novada dome ir viens no projekta
partneriem. Projekta ietvaros Sedas pilsētā, Parka ielā 21 
pie Sedas kultūras nama drīzumā sāksies atpūtas laukuma 
izbūve. Projektā rezultātā tūrisma maršrutā tiks iekļauti 
vairāki apskates objekti Strenču novadā un uzstādītas 
norādes zīmes uz šiem objektiem.

Projektu līdzfi nansē 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 līdzfi nansējums ir 10% 
jeb 3459,64 EUR. 

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 speciāliste 

t.64715667
________________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110 

līdzfi nansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs 
šī projekta ietvaros ir Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās vadības 
uzraudzību nodrošina CFLA.

Turpinās pārrobežu sadarbības projekta 
“Via Hanseatica” ieviešana

16. maijā Strenču novada domes deputāti vien-
balsīgi apstiprināja Strenču novada attīstības pro-
grammas 2013.–2019.gadam ar attīstības perspektīvu 
līdz 2020.gadam gala redakciju.

Strenču novada attīstības programmu kopš 2011. gada 
aprīļa izstrādāja SIA “Grupa 93” eksperti sadarbībā ar 
Strenču novada domi. Strenču novada attīstības programma 
ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments Strenču 
novadam, kas ietvers attīstības prioritātes tuvākajiem 
septiņiem gadiem. Attīstības programmas izstrādes mērķis 
ir sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīs-
tību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. 

Ar attīstības programmu 2013.-2019.gadam ar attīstības 
perspektīvu līdz 2020. gadam var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības pro-
gramma un Strenču pilsētas bibliotēkā un tās elektronisko 
versiju (CD formātā) visās novada bibliotēkās.

Strenču novada attīstības programma ir 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. 

Plašākai informācijai:
Līga Čukure

Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste

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

Apstiprināta Strenču novada 
attīstības programma

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 fi nansiāli 
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. 

Šogad, 10.aprīlī Strenču novada dome no Lauku 
atbalsta dienesta saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju 
realizēt jau otro LEADER projektu Jērcēnu pagastā 
“Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas 
sabiedrībai Jērcēnos”. Šoreiz projekta galamērķis ir 
izbūvēt sporta laukumu, kurā ierīkots pludmales volejbola 
laukums,  bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums 
ar trīs stieņu komplektu  un līdzteku laukums, radot 
iespējas nodarboties dažādu sporta veidu piekritējiem 
vienlaikus. Būvvaldē jau apstiprināts Tehniskais projekts, 
ko izstrādāja SIA “CK”. Tuvākajā laikā tiks izsludināts 
iepirkums, kura rezultātā noskaidros pretendentu būv-
niecības darbu veikšanai.

Projekts tika iesniegts atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 

Jērcēnos taps daudzfunkcionāls 
sporta laukums
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Novada domes sēdē 16. maijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.g.
gala redakciju, to iesniegt Vidzemes plānošanas reģionam 
un publicēt pašvaldības mājas lapā www.strencunovads.lv.
2. Nolēma piedalīties projektā “Ūdenstūrisms kā 
dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā 
/Riverways”, projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 
tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu LVL 30 000,00 
(trīsdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi). 
Finansējumu nodrošināt no Strenču novada domes 2013. 
gada pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Apstiprināja Strenču novada domes 2011.gada 
pārskatu: 

Bilances aktīvu kopsumma LVL 7 566 518. 
Pārskata gada rezultāts LVL 298 582:
t.sk. pamatbudžeta izpilde LVL 242 275;
speciālā budžeta izpilde LVL 52 423;
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde LVL 3 884.

Pieņemt zināšanai SIA “Jurates” neatkarīgu revidentu 
ziņojumu.
4. Apstiprināja grozījumus 2012.gada saistošajos no-
teikumos Nr.5/2012 “Par Strenču novada domes 2012.
gada pamatbudžetu”.
5. Nolēma veikt grozījumus līgumā par “Ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu Strenču novada vidusskolas Sedas 
filiālē ar telpu nomas tiesību piešķiršanu”un pagarināt 
termiņu līdz 2013.gada 31.maijam. 
6. Noteica ar 2012.gada 1.septembri Strenču novada 
vidusskolā un tās filiālēs maksu par pusdienām Ls 1,00 un 

pirmsskolas izglītības iestādes ”Minkāns” un tās filiālēs 
dienas maksu Ls 1,60 vienam audzēknim.
Noteica  pašvaldības līdzfinansējumu Ls 0.10 no noteiktās 
summas, t.i. vecākiem jāmaksā 0,90 par skolēnu un 1,50
par pirmsskolas vecuma bērnu.Ar 2012.gada 1.septembri 
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” un tās filiālēs 
dienas maksa veicama kā priekšapmaksa līdz tekošā 
mēneša 20.datumam.
7. Nolēma atbalstīt folkloras kopas “Mežābele” pieda-
līšanos Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica-2012”, 
kas notiks no 2012. gada 6.jūlija līdz 8. jūlijam un pie-
šķirt  finansiālu atbalstu  Ls 230,00.
8. Izskatīja jautājumus:

•  par adreses piešķiršanu būvēm;
•  par zemes gabala platības noteikšanu būves uzturēšanai 
   un būvju īpašuma izveidošanai;
•  par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Teritorijas 
   plānojumam;
•  par izmaiņām Strenču novada 16.11.2011.lēmumā 
   “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;
•  par īpašumu nosaukumu maiņu;
•  par zemes nomas līgumu slēgšanu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem 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

Līdz ar maija beigām ir pabeigts arī Sedas 
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts “Ūdens-
saimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā”
(Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110,
noslēgta 12.07.2010.). Kā jau iepriekš informējām, 
30.martā Valkas novada būvvalde parakstīja Aktu 
par Sedas ūdenssaimniecības infrastruktūras pieņem-
šanu ekspluatācijā ar nosacījumu, ka līdz 31.maijam 
ir jāpabeidz atliktie darbi: teritorijas labiekārtošanas 
un apzaļumošanas darbi, grants ceļa un asfaltbetona 
seguma atjaunošana. Nu visi atliktie darbi ir pabeigti 
pilnībā. Valkas novada būvvaldes vadītāja un būv-
inspektors vēlreiz par to ir pārliecinājušies. Līdz ar 
to Sedas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu 
var uzskatīt par pabeigtu. Darbus atbilstošā kvalitātē 
veica SIA “Vidzemes energoceltnieks”.

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība – rekon-
strukcija Sedas pilsētā” tapis ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta 
ietvaros ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas (NAI) ar kopējo jaudu – 300 m3/dnn un 
kanalizācijas sūkņu stacija, rekonstruēti ūdensvads, 
pašteces kanalizācijas tīkli un spiedvads. 

Līdz ar projekta realizāciju ir uzlabots centra-
lizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums un no-
drošināta notekūdeņu atbilstoša attīrīšana, uzlabo-
jusies dzeramā ūdens un tā piegādes kvalitāte. 

Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas – 
431487.58 LVL. Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir 350941.99 LVL, no kurām 85 % līdz-
finansē Eiropas Savienība, pārējā summa – no 
pašvaldības budžeta. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes 
“Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivi-
tātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000” ietvaros.

Tā kā šī projekta ietvaros finansiālu un citu 
apsvērumu dēļ nebija iespējams rekonstruēt visus 
tos ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmus, kur
tas ir nepieciešams, patreiz tiek aktualizēts tehniski 
ekonomiskais pamatojums un sagatavoti dokumenti 
Sedas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 2.kārtas 
projektam. Šī projekta realizācijas laiks ir atkarīga 
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas projektu iesniegumu 7.atlases kārtas iz-
sludināšanas termiņa. 

Zaiga Auniņa,
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta projektu 
koordinatore t.64715624

___________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – 

rekonstrukcija Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/090/110 līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Pabeigts Sedas 
ūdenssaimniecības 

rekonstrukcijas 
projekts

Pabeigti apkārtnes labiekārtošanas darbi Jērcēnu 
ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 
ietvaros. Veicot projekta atliktos darbus, tika atjaunots 
grants ceļš pie privātmājām, kā arī ceļš, kas ved uz ūdens 
torni. Tika iesēts jauns zālājs un veikti citi teritorijas 
labiekārtošanas darbi. Jau pavasarī tika atjaunots asfalta 
segums pēc rakšanas darbiem māju pagalmos ciema centrā.

Strenču novada dome jau informēja, ka Jērcēnu ciema 
ūdenssaimniecības infrastruktūra tika nodota ekspluatācijā 
marta beigās. Projekta ietvaros tika izbūvētas jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 45m3/dnn, divas 
kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruēti un izbūvēti jauni 
kanalizācijas vadi (attiecīgi 792,6m un 1294,9m garumā), 
radot iespēju lielākam skaitam iedzīvotāju pieslēgt savus 
mājokļus centralizētajam kanalizācijas tīklam. Īstenojot 
projektu, ir uzlabojusies attīrīto notekūdeņu kvalitāte un 
uzlaboti centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojumi, 
līdz ar to samazināsies vides piesārņojums gruntsūdeņos. 
Tika izbūvēta jauna artēziskā aka un rekonstruēti ūdens-
vadi (1695m garumā). 

Līdz ar to ir īstenots ūdenssaimniecības attīstības 
projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/089/109. Būvdarbus veica SIA “Vidzemes 
energoceltnieks”.

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

Līga Čukure
e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv; T. 64715667 

________________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/089/109  līdzfinansē 
Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta 

ietvaros ir Strenču novada dome. Projekta administratīvās, 
finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Pabeigti Jērcēnu ciema 
ūdenssaimniecības būvdarbi

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības pults

Strenču novadā pēdējā laikā bez pieskatīšanas klīst 
daudz suņu un kaķu, ir sakosti un pārbiedēti cilvēki, 
izkašņāti dārzi. Visvairāk sūdzību tiek saņemts no Strenču 
pilsētas iedzīvotājiem. Tādēļ vēlos atgādināt, ka joprojām 
ir spēkā saistošie noteikumi “Suņu un kaķu turēšanas 
noteikumi Strenču novadā”, kas stājušies spēkā 2010.
gadā. Tie aizliedz turēt suņus un kaķus, kas nav vakcinēti 
pret trakumsērgu, paredz sunim aplikt kakla siksnu ar 
žetonu, ja tas atrodas ārpus mājām un liek īpašniekam 
nodrošināt to, lai dzīvnieki atrodoties ārpus telpām vai 

pagalmiem nebojātu apstādījumus, neuzbruktu cilvēkiem. 
Ja suns brīvi skraida pa pagalmu, lūgums pārliecināties 
par to vai pastnieks var piekļūt pastkastītei tā, lai suns viņu 
nenobiedētu un nesakostu.

Klejojošus suņus un kaķus, neatkarīgi no to šķirnes, 
Strenču novada domes noteikta institūcija ir tiesīga izķert. 

Par saistošo noteikumu neievērošanu var tikt sastādīts 
administratīvo pārkāpumu protokols un uzlikts sods līdz 
150 latu apmēram.

Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments

Suņu un kaķu turētāju īpašnieku ievērībai



klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzī-
votājiem” attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas 1. 
rīcībā – “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras 
ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” .

Iveta Ence, Strenču novada domes
 Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja

Mūsu novada v�stis  • 3

30. maijā ikviens interesents tika aicināts uz 
sarunu par Strenču novada attīstību un mazās uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu. Ikviens, kurš apmeklēja 
šo pasākumu Strenču kultūras namā, varēja uzzināt 
daudz jauna par Strenču novada attīstību un 
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Kopā ar 
pašvaldības speciālistiem bija iespēja diskutēt arī par 
Strenču tranzītielas 2.kārtas rekonstrukcijas projekta 
īstenošanu. Pasākumā piedalījās novada iedzīvotāji, 
domes deputāti, vietējie uzņēmēji, pašvaldības spe-
ciālisti, SIA “Grupa 93” eksperti un lauku attīstības 
konsultanti.

Pasākuma pirmajā daļā SIA “Grupa 93” eksperts 
Jurijs Kondratenko prezentēja jauno Strenču novada 
attīstības programmu un tajā ietvertos prioritāros 
novada attīstības virzienus tuvākajos septiņos gados. 
Prezentācijas noslēgumā iedzīvotājiem bija iespēja 
diskutēt par Strenču novada prioritārajiem attīstības 
virzieniem. Attīstības programmas izstrāde ilga 
kopš 2011. gada aprīļa un to izstrādāja SIA “Grupa 
93” eksperti sadarbībā ar Strenču novada domes 
deputātiem, pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem, 
novada uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. Strenču 
novada attīstības programma ir pirmais attīstības 
plānošanas dokuments Strenču novadam, kas ietver 
attīstības prioritātes novadā tuvākajiem septiņiem 
gadiem. Labi izstrādāta attīstības programma ir 
svarīgs priekšnoteikums novada ilgtspējīgai attīstībai 
un projektu ieceru plānošanai. 

Tā kā viens no attīstības programmas priori-
tārajiem virzieniem ir vietējās nodarbinātības 
veicināšana, klātesošie tika informēti par iespējām 
uzsākt uzņēmējdarbību. Par mājražošanas un mazās 
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām pieredzē 
dalījās lauku attīstības konsultantes Iveta Buņķe un 
Gunita Kainaize. Interesanti bija dzirdēt par Rūjienas 
mājražotāju un uzņēmēju pieredzi, fi nansējuma 
piesaistes iespējām, pārtikas drošības normām, 
nodokļiem, mājražotāju produkcijas pārdošanas 
iespējām. Sarunu veiksmīgi moderēja SIA “Grupa 
93” eksperts Neils Balgalis. Liela interese bija par 
Ņinas Laurenovičas praktisko pieredzi ozolzīļu kafi jas 
gatavošanā un garšvielu audzēšanā Jērcēnu pagastā 
bioloģiskajā saimniecībā “Laurīši”. Interesanti bija 
dzirdēt stāstījumu par kafi jas pagatavošanas procesu, 
kuras galvenā sastāvdaļa ir Kaņepju dižozola zīles. 
Pēc Ņinas Laurenovičas teiktā, iespēju uzsākt māj-
ražošanu savā saimniecībā ir ļoti daudz, vajag tikai 
drosmi un uzņēmību.

Viens no šobrīd lielākajiem un aktuālākajiem 
projektiem Strenču novada pašvaldībai ir Strenču 
tranzītielas 2. kārtas rekonstrukcijas projekts. 
Klātesošos ar izstrādāto tranzītielas rekonstrukcijas 
vīziju iepazīstināja tehniskā projekta autors Aigars 
Leitis. Par šo projektu klātesošie izrādīja lielu interesi 
un izskanēja dažādi viedokļi un ierosinājumi par 
tranzītielas projekta īstenošanu.

Pasākuma noslēgumā izskanēja priekšlikums šāda 
veida tikšanās organizēt arī turpmāk, lai diskutētu 
ar novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Paldies 
visiem, kas piedalījās novada attīstības ieceru ap-
spriešanā! Kopā mēs varam veidot savu dzīves vidi 
labāku!

Līga Čukure
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta speciāliste
T. 64715667; e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv

DISKUSIJA 
STRENČU NOVADA 

ATTĪSTĪBAI22. un 23.maijā Igaunijā norisinājās projekta “Attālo 
teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu 
“Via Hanseatica” tūrisma maršruta izstrādē” (“Via 
Hanseatica”) darba grupas sanāksme. Tajā piedalījās arī 
Strenču novada  pašvaldības Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Ilona Pinzule.

Darba grupa pārrunāja projekta aktivitātes, kas attiecas 
uz plānotajām apmācībām gidiem un tūrisma nozares 
uzņēmumiem visās trīs projekta partnervalstīs, kā arī par 
Via Hanseatica tūrisma maršruta atpazīstamības nodroši-
nāšanu un vietējo objektu iekļaušanas iespējām minētajā 
maršrutā.

Atgādinām, ka Strenču novada dome ir viens no projekta
partneriem. Projekta ietvaros Sedas pilsētā, Parka ielā 21 
pie Sedas kultūras nama drīzumā sāksies atpūtas laukuma 
izbūve. Projektā rezultātā tūrisma maršrutā tiks iekļauti 
vairāki apskates objekti Strenču novadā un uzstādītas 
norādes zīmes uz šiem objektiem.

Projektu līdzfi nansē 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 līdzfi nansējums ir 10% 
jeb 3459,64 EUR. 

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 speciāliste 

t.64715667
________________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110 

līdzfi nansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs 
šī projekta ietvaros ir Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās vadības 
uzraudzību nodrošina CFLA.

Turpinās pārrobežu sadarbības projekta 
“Via Hanseatica” ieviešana

16. maijā Strenču novada domes deputāti vien-
balsīgi apstiprināja Strenču novada attīstības pro-
grammas 2013.–2019.gadam ar attīstības perspektīvu 
līdz 2020.gadam gala redakciju.

Strenču novada attīstības programmu kopš 2011. gada 
aprīļa izstrādāja SIA “Grupa 93” eksperti sadarbībā ar 
Strenču novada domi. Strenču novada attīstības programma 
ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments Strenču 
novadam, kas ietvers attīstības prioritātes tuvākajiem 
septiņiem gadiem. Attīstības programmas izstrādes mērķis 
ir sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīs-
tību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. 

Ar attīstības programmu 2013.-2019.gadam ar attīstības 
perspektīvu līdz 2020. gadam var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības pro-
gramma un Strenču pilsētas bibliotēkā un tās elektronisko 
versiju (CD formātā) visās novada bibliotēkās.

Strenču novada attīstības programma ir 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. 

Plašākai informācijai:
Līga Čukure

Strenču novada domes 
Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste

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

Apstiprināta Strenču novada 
attīstības programma

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 fi nansiāli 
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. 

Šogad, 10.aprīlī Strenču novada dome no Lauku 
atbalsta dienesta saņēma pozitīvu lēmumu par iespēju 
realizēt jau otro LEADER projektu Jērcēnu pagastā 
“Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas 
sabiedrībai Jērcēnos”. Šoreiz projekta galamērķis ir 
izbūvēt sporta laukumu, kurā ierīkots pludmales volejbola 
laukums,  bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums 
ar trīs stieņu komplektu  un līdzteku laukums, radot 
iespējas nodarboties dažādu sporta veidu piekritējiem 
vienlaikus. Būvvaldē jau apstiprināts Tehniskais projekts, 
ko izstrādāja SIA “CK”. Tuvākajā laikā tiks izsludināts 
iepirkums, kura rezultātā noskaidros pretendentu būv-
niecības darbu veikšanai.

Projekts tika iesniegts atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 

Jērcēnos taps daudzfunkcionāls 
sporta laukums
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Novada domes sēdē 16. maijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.g.
gala redakciju, to iesniegt Vidzemes plānošanas reģionam 
un publicēt pašvaldības mājas lapā www.strencunovads.lv.
2. Nolēma piedalīties projektā “Ūdenstūrisms kā 
dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā 
/Riverways”, projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 
tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu LVL 30 000,00 
(trīsdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi). 
Finansējumu nodrošināt no Strenču novada domes 2013. 
gada pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Apstiprināja Strenču novada domes 2011.gada 
pārskatu: 

Bilances aktīvu kopsumma LVL 7 566 518. 
Pārskata gada rezultāts LVL 298 582:
t.sk. pamatbudžeta izpilde LVL 242 275;
speciālā budžeta izpilde LVL 52 423;
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde LVL 3 884.

Pieņemt zināšanai SIA “Jurates” neatkarīgu revidentu 
ziņojumu.
4. Apstiprināja grozījumus 2012.gada saistošajos no-
teikumos Nr.5/2012 “Par Strenču novada domes 2012.
gada pamatbudžetu”.
5. Nolēma veikt grozījumus līgumā par “Ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu Strenču novada vidusskolas Sedas 
filiālē ar telpu nomas tiesību piešķiršanu”un pagarināt 
termiņu līdz 2013.gada 31.maijam. 
6. Noteica ar 2012.gada 1.septembri Strenču novada 
vidusskolā un tās filiālēs maksu par pusdienām Ls 1,00 un 

pirmsskolas izglītības iestādes ”Minkāns” un tās filiālēs 
dienas maksu Ls 1,60 vienam audzēknim.
Noteica  pašvaldības līdzfinansējumu Ls 0.10 no noteiktās 
summas, t.i. vecākiem jāmaksā 0,90 par skolēnu un 1,50
par pirmsskolas vecuma bērnu.Ar 2012.gada 1.septembri 
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” un tās filiālēs 
dienas maksa veicama kā priekšapmaksa līdz tekošā 
mēneša 20.datumam.
7. Nolēma atbalstīt folkloras kopas “Mežābele” pieda-
līšanos Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica-2012”, 
kas notiks no 2012. gada 6.jūlija līdz 8. jūlijam un pie-
šķirt  finansiālu atbalstu  Ls 230,00.
8. Izskatīja jautājumus:

•  par adreses piešķiršanu būvēm;
•  par zemes gabala platības noteikšanu būves uzturēšanai 
   un būvju īpašuma izveidošanai;
•  par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Teritorijas 
   plānojumam;
•  par izmaiņām Strenču novada 16.11.2011.lēmumā 
   “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;
•  par īpašumu nosaukumu maiņu;
•  par zemes nomas līgumu slēgšanu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem 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

Līdz ar maija beigām ir pabeigts arī Sedas 
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts “Ūdens-
saimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā”
(Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090/110,
noslēgta 12.07.2010.). Kā jau iepriekš informējām, 
30.martā Valkas novada būvvalde parakstīja Aktu 
par Sedas ūdenssaimniecības infrastruktūras pieņem-
šanu ekspluatācijā ar nosacījumu, ka līdz 31.maijam 
ir jāpabeidz atliktie darbi: teritorijas labiekārtošanas 
un apzaļumošanas darbi, grants ceļa un asfaltbetona 
seguma atjaunošana. Nu visi atliktie darbi ir pabeigti 
pilnībā. Valkas novada būvvaldes vadītāja un būv-
inspektors vēlreiz par to ir pārliecinājušies. Līdz ar 
to Sedas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu 
var uzskatīt par pabeigtu. Darbus atbilstošā kvalitātē 
veica SIA “Vidzemes energoceltnieks”.

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība – rekon-
strukcija Sedas pilsētā” tapis ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta 
ietvaros ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas (NAI) ar kopējo jaudu – 300 m3/dnn un 
kanalizācijas sūkņu stacija, rekonstruēti ūdensvads, 
pašteces kanalizācijas tīkli un spiedvads. 

Līdz ar projekta realizāciju ir uzlabots centra-
lizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums un no-
drošināta notekūdeņu atbilstoša attīrīšana, uzlabo-
jusies dzeramā ūdens un tā piegādes kvalitāte. 

Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas – 
431487.58 LVL. Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir 350941.99 LVL, no kurām 85 % līdz-
finansē Eiropas Savienība, pārējā summa – no 
pašvaldības budžeta. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes 
“Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivi-
tātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000” ietvaros.

Tā kā šī projekta ietvaros finansiālu un citu 
apsvērumu dēļ nebija iespējams rekonstruēt visus 
tos ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmus, kur
tas ir nepieciešams, patreiz tiek aktualizēts tehniski 
ekonomiskais pamatojums un sagatavoti dokumenti 
Sedas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 2.kārtas 
projektam. Šī projekta realizācijas laiks ir atkarīga 
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas projektu iesniegumu 7.atlases kārtas iz-
sludināšanas termiņa. 

Zaiga Auniņa,
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta projektu 
koordinatore t.64715624

___________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – 

rekonstrukcija Sedas pilsētā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/090/110 līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Pabeigts Sedas 
ūdenssaimniecības 

rekonstrukcijas 
projekts

Pabeigti apkārtnes labiekārtošanas darbi Jērcēnu 
ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 
ietvaros. Veicot projekta atliktos darbus, tika atjaunots 
grants ceļš pie privātmājām, kā arī ceļš, kas ved uz ūdens 
torni. Tika iesēts jauns zālājs un veikti citi teritorijas 
labiekārtošanas darbi. Jau pavasarī tika atjaunots asfalta 
segums pēc rakšanas darbiem māju pagalmos ciema centrā.

Strenču novada dome jau informēja, ka Jērcēnu ciema 
ūdenssaimniecības infrastruktūra tika nodota ekspluatācijā 
marta beigās. Projekta ietvaros tika izbūvētas jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 45m3/dnn, divas 
kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruēti un izbūvēti jauni 
kanalizācijas vadi (attiecīgi 792,6m un 1294,9m garumā), 
radot iespēju lielākam skaitam iedzīvotāju pieslēgt savus 
mājokļus centralizētajam kanalizācijas tīklam. Īstenojot 
projektu, ir uzlabojusies attīrīto notekūdeņu kvalitāte un 
uzlaboti centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojumi, 
līdz ar to samazināsies vides piesārņojums gruntsūdeņos. 
Tika izbūvēta jauna artēziskā aka un rekonstruēti ūdens-
vadi (1695m garumā). 

Līdz ar to ir īstenots ūdenssaimniecības attīstības 
projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/089/109. Būvdarbus veica SIA “Vidzemes 
energoceltnieks”.

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

Līga Čukure
e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv; T. 64715667 

________________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/089/109  līdzfinansē 
Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta 

ietvaros ir Strenču novada dome. Projekta administratīvās, 
finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Pabeigti Jērcēnu ciema 
ūdenssaimniecības būvdarbi

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības pults

Strenču novadā pēdējā laikā bez pieskatīšanas klīst 
daudz suņu un kaķu, ir sakosti un pārbiedēti cilvēki, 
izkašņāti dārzi. Visvairāk sūdzību tiek saņemts no Strenču 
pilsētas iedzīvotājiem. Tādēļ vēlos atgādināt, ka joprojām 
ir spēkā saistošie noteikumi “Suņu un kaķu turēšanas 
noteikumi Strenču novadā”, kas stājušies spēkā 2010.
gadā. Tie aizliedz turēt suņus un kaķus, kas nav vakcinēti 
pret trakumsērgu, paredz sunim aplikt kakla siksnu ar 
žetonu, ja tas atrodas ārpus mājām un liek īpašniekam 
nodrošināt to, lai dzīvnieki atrodoties ārpus telpām vai 

pagalmiem nebojātu apstādījumus, neuzbruktu cilvēkiem. 
Ja suns brīvi skraida pa pagalmu, lūgums pārliecināties 
par to vai pastnieks var piekļūt pastkastītei tā, lai suns viņu 
nenobiedētu un nesakostu.

Klejojošus suņus un kaķus, neatkarīgi no to šķirnes, 
Strenču novada domes noteikta institūcija ir tiesīga izķert. 

Par saistošo noteikumu neievērošanu var tikt sastādīts 
administratīvo pārkāpumu protokols un uzlikts sods līdz 
150 latu apmēram.

Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments

Suņu un kaķu turētāju īpašnieku ievērībai
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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

LĪDZJŪTĪBA
Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds. 
Bet atmiņas tik dārgās 
Sirds ilgi saglabās. 

Skumjās esam kopā ar ROLANDU TĒBERGU
tēvu smilšu kalniņā pavadot.

Strenču novada bibliotēku un 
Kultūras centra darbinieki

Pelse Astrīda  05.03.1927. – 30.04.2012.
Cimdiņš Jānis  28.12.1941. – 05.05.2012.
Pesņa Marija  13.05.1929. – 09.05.2012.
Bulmeistare Viktorija  27.12.1954. – 20.05.2012.
Balodis Edgars  15.11.1928. – 24.05.2012.
Lācis Jānis  07.03.1930. – 20.05.2012.
Ķīvīte Ļuba  17.08.1928. – 27.05.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

maija mēnesī 
reģistrēti mūžībā aizgājušie

2. turpinājums

/Raksta tapšanā izmantoti ilggadīgās Strenču Tautas 
teātra režisores Hildas Ņikitinas atmiņu pieraksti/

1980. gadā teātris iedrošinās pievērsties lielajai 
pasaules dramaturģijai un iestudē H.Ibsena “Spokus”. 
Režisore H.Ņikitina spēlē Alvinga kundzi, tādēļ par 
konsultantu tiek pieaicināts A.Māsēns. Izrāde izvirzās 
Latvijas labāko izrāžu skaitā, skatē Alūksnē L.Bubiera 
scenogrāfi ja tiek novērtēta kā labākā. G.Liepiņš Mācītāja 
lomā, A.Liepiņš – Osvalds, L.Šrāders – Engstrans, 
L.Gotovska – Regīna. Žurnāliste G.Strautmane gatavo 
publikāciju par Strenčiem un noskatoties lugu secina, 
ka patiesīguma procents ir ļoti augsts, luga iestudēta ļoti 
interesanti.

1981. gadā “Spoki” tiek spēlēti Valmieras teātrī, izrādi 
skatās režisors P.Lūcis un ir ļoti apmierināts ar redzēto. 
“Malači!” – tāds ir viņa vērtējums. Arī G.Zeltiņa un 
N.Vētra – Muižniece ļoti  labi novērtē izrādi. Atkārtoti 
tiek iestudēts Blaumaņa “Ļaunais gars”. Teātris ar izrādi 
viesojas Blaumaņa “Brakos” un tā ir neaizmirstama 
izrāde, jo skatītāju ir ļoti daudz un atsaucība liela. “Ļaunais 
gars” piedzīvo 38 izrādes. Spēlēta arī Mežaparka Zaļajā 
teātrī. Vēl 1981. gadā tiek iestudēta Vorfolomejeva luga 
“Vērmeles” – skaudra izrāde, bet aktieri neiemīl savus 
tēlus un izrāde nospēlēta tikai 14 reizes.

1982. gada repertuārā H. Gulbja komēdija “Mans 
mīļais, mans dārgais”, izrāde prasa labu “komēdijas nervu” 
un noticēšanu notikumiem. “Tā ejam soli pa solim un 
vienmēr cenšamies atrast taciņu uz skatītāju sirdīm”, saka 
režisore H.Ņikitina.

1983. gadā iestudēta Jūdžina O`Nīla “Anna Kristi” 
– psiholoģiska, smalka domāšana nepieciešama aktieriem 
šajā izrādē, tā ir jūtu niansēm bagāta un aktieriem 
labi padodas, jo viņi iemīl savus tēlus. Jānis Ozoliņš, 
Līga Gotovska, Andris Liepiņš veido skaistas lomas. 
Diemžēl, izrādi lemts nospēlēt tikai 11 reizes, jo saslimst 
J.Ozoliņš un viņa vietā citu nav iespējams atrast, – tik 

ļoti labi viņš šo lomu spēlēja... Tajā pašā gadā skatītāju 
vētējumam tiek nodota L.Paegles pasaku luga “Runga iz 
maisa”. Spēlēta arī Rīgā VEF Kultūras pilī, bet diemžēl, 
daudzu lomu tēlotāji ir neaktīvi, netic tam, ko dara... Arī 
ar šo lugu ir starpgadījumi – Haralds Ozoliņš, kurš spēlē 
Cīruļa lomu aiziet no Strenčiem un nav viņa vietā zēna...

1984. gads, iestudēts E.Ranneta “Pazudušais dēls”. 
Aktieriem sākumā pagrūti nākas iemīlēt savus tēlus, taču 
tad izrāde sāk dzīvot un kļūst par vienu no interesantā-
kajām izrādēm. Limbažos teātru skatē sevišķas uzslavas 
izpelnās mātes lomas tēlotāja H.Ņikitina, arī pārējie aktieri 
psiholoģiski pareizi risina savu tēlu darbību. Sevišķi labu 
izrādi izdodas nospēlēt Valmieras teātrī. Pēc izrādes tiek 
saņemta pateicības vēstule no Valmieras teātra aktieriem 
Ņinas Leimanes un Agra Māsēna. Ar “Pazudušo dēlu” 
teātris izvirzās pirmajā desmitniekā republikā (tolaik 
Tautas teātri bija ap 40). Tālāk seko četri tēli, četri likteņi 
K.Racera komēdijā “Stihiskā nelaime. Lomās Ruta 
Platkāne, Hilda Ņikitina, Jānis Kalniņš, Pēteris Priedītis. 
Komēdija aizrauj, skatītāju ir daudz un šīs izrādes mūžs 
ir 30 izrāžu garumā, tas ir diezgan daudz, jo izbraukumi 
notiek pareti. Sevišķi veiksmīgas izrādes notiek Apē, 
Naukšēnos.

1985. gadā teātris ķeras pie A.Griguļa komēdijas 
“Nekur tā neiet kā pasaulē”. Šīs izrādes muzikālais pa-
matmotīvs bija dziesma “Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī”, 
taču izrādījās, ka 1985. gadā šo dziesmu nedrīkstēja 
dziedāt. Izrādes pieņemšanas komisija ieteica izvēlēties 
citu mūziku, taču teātris palika pie izvēlētās. Lugas perso-
nāžu skaits bija liels 17 aktieri, daudzi mainījās, bija 
grūtības, tomēr, neraugoties uz grūtībām, tika nospēlētas 
ļoti labas izrādes, kopumā trīs gadu laikā aptuveni 28. 
Labas atmiņas palikušas no teātru salidojuma Vestienā un 
tas ir pieredzējušo aktieru  Annas Leites, Gunāra Liepiņa, 
Jāņa Ozoliņa, Hildas Ņikitinas un arī jauno aktieru 
nopelns.

/Turpinājumu lasiet nākošajā numurā/

STRENČU TEĀTRA VĒSTURES LAPPUSES

STRENČU NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116346, Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730, 

Tālr. priekšsēdētājs 64715611, lietvede 64715610, fakss 64715619, 
e-pasts: dome@strencunovads.lv

LĒMUMS
2012. gada 16. maijā                 sēdes protokols Nr.9

22.§

Saskaņā ar Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma 
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 
pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības 
programmu, 13.10.2011. likuma “Teritorijas attīstības 
plānošanas likums” 22.panta trešo daļu, kas nosaka, 
ka  vietējās pašvaldības attīstības programmu apstip-
rina ar pašvaldības domes lēmumu, 21.03.2002. 
likuma “Reģionālās attīstības likums” 16.1panta 
pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka plānošanas 
reģions vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu,

Strenču novada dome atklāti balsojot ar 11 
balsīm par (J.Pētersons, G.Jukāms, ALeitis, A.Boķe, 
J.Zvejnieks, I.Vītiņš, J.Ence, T.Zavadska, J.Jeremejeva, 
I.Dukurs, I.Ķimse), pret nav, atturas nav, nolemj:

• Apstiprināt Strenču novada attīstības programmas 
2013.–2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 
2020. gadam gala redakciju.

• Strenču novada attīstības programmas 2013. – 
2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. 
gadam gala redakciju iesniegt Vidzemes plāno-
šanas reģionam un publicēt pašvaldības mājas 
lapā www.strencunovads.lv.

Domes priekšsēdētājs J.Pētersons
Sedas kultūras namā paveikti 

vērienīgi rekonstrukcijas darbi 
SIA “Vidzemes Energoceltnieks” pabeidzis rekonstruk-

cijas darbus Sedas kultūras namā. 31.maijā, pēc cītīgas 
rekonstruētā nama apskates, aktu par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā ar saviem parakstiem apstiprināja pašvaldības 
būvinspektors un arhitekts, būvprojekta autors un būv-
uzraugs, galvenais būvuzņēmējs un pašvaldības domes 
priekšsēdētājs. Pussagruvušais nams izdauzītiem logiem 
bija kā rēgs pilsētas ainavā. Maz kas vairs liecināja par 
tā kādreizējo varenību. Projekta gaitā tika paredzēta 
vērienīga rekonstrukcija, tiesa gan, tikai daļai no milzīgās 
ēkas, ierobežoto fi nanšu resursu dēļ. Tagad kultūras namā 
izveidotas piemērotas telpas dažādiem pasākumiem – 
izbūvēta skatuve, garderobe un tualetes, rekonstruētas 
telpas personālam un māksliniekiem, visās telpās atjaunots
grīdas segums, nomainīti logi un durvis, sakārtota apkures 
sistēma, veikts ieejas pakāpienu remonts, izbūvēts ieejas 
mezgls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atjaunota daļa no 
fasādes. 

Pirms atjaunotās kultūras nama telpas pulcēties uz 
kultūras pasākumiem, nepieciešams telpas aprīkot tam 
atbilstoši. Tam vēl vajadzīgs laiks un līdzekļi.

Atgādinām, ka projekts tiek īstenots Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietva-
ros. Projekta kopējais fi nansējums ir 140 103,25 LVL, 
tā īstenošanai apstiprinātais fi nansējums 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

Informācija iedzīvotājiem
Sertifi cēta masiere Ilona Krastiņa

piedāvā ārstniecisko masāžu
Sedā, Sporta ielā 4, dz. 30
otrdienās un piektdienās.

Iepriekš pierakstīties pa tālruni 64722977.
Ir līgums ar apdrošināšanas kompāniju “BTA”.

22. un 23. augustā tiek organizēta 
EKSKURSIJA UZ VENTSPILI

pensionāriem un invalīdiem.
Lūdzam pieteikties Strenču pilsētas bibliotēkā, 

tālr.64715631. Sekojiet informācijai! 
Māra Larionova

PAZIŅOJUMS
Strenču pilsētas pirts strādās 22. jūnijā,

 jo sakarā ar Līgo svētkiem 
23. jūnijā pirts būs slēgta.

Par Strenču novada 
attīstības programmas 
2013. – 2019.gadam ar 

attīstības perspektīvu līdz 
2020.gadam gala 

redakcijas apstiprināšanu


