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Jau otro gadu Sedas pilsētas neformālā grupa 
“Par labāku vidi” piedalījās Lauku partnerības 
“Ziemeļgauja” un Nīderlandes KNHM fonda rīkotajā 
projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”.  

Atšķirībā no pagājušā gada, šogad projektu pie-
teicējiem bija jānodrošina projekta līdzfinansējums 
50% apmērā no kopējās summas, bet KNHM fonda 
finansējuma maksimums – 500 EUR vienam projek-
tam. Līdzfinansējumu mūsu projektam “Mēs Sedai” 
nodrošināja Strenču novada pašvaldība. Projekta 
realizēšanas laikā guvām lielu atbalstu, ieinteresētību 
no Strenču novada domes priekšsēdētāja J. Pētersona. 
Paldies!

Pateicoties projekta finansējumam un Sedas pil-
sētas iedzīvotājiem turpinājām sakopt pirmsskolas 
izglītības iestādes un bibliotēkas apkārtnes teritoriju. 
Tāpat kā iepriekšējā gadā, mūsu projekts bija balstīts 
uz jauniešu un bērnu iesaistīšanu savas apkārtējās 
vides sakopšanā. Daži Sedas skolēni izteikuši lie-
liskas idejas turpmākajai teritorijas labiekārtošanai -  
tātad ir ieceres nākamajai vasarai.   

Šī gada projekta lielākais objekts bija Nojumes 
jumts. Tā kā bērnudārzs jūnijā un jūlijā strādāja, 
tad uzsākām darbus tikai augustā. Biežie nokrišņi 
neļāva krāsot un strādāt uz jumta ieplānotajās dienās. 
Bijām pakļauti laika apstākļiem. Šī gada ziema būs 
pārbaudījums jumtam, tad redzēsim, vai izdarīts un 
izplānots pareizi!

Joprojām Sedā nav publisks bērnu spēļu laukums,
tādēļ liels “slogs” jāiztur Sedas bērnudārza rotaļ-
laukumam. Satiekot bērnus, bieži jāatgādina, ka 
jāsargā šis skaistums, ka jumts ir jauns, utt. Apkārtējo 
māju bērni turpina respektēt kopīgi padarīto – ja 
grib spēlēties laukumā, tad prasa vecākiem atļauju. 

Liels prieks vakaros redzēt omulīgi sēdošas vec-
māmiņas un mammas, kas atvedušas  mazos bērnus 
spēlēties uz mūsu sakopto laukumu. Sedas pilsētas 
bērnu vecāki priecīgi par lielo dāsnumu, ko sniedz 
nīderlandiešu sabiedriskā organizācija un Strenču 
novada dome. 

Paldies organizatoriem un Lauku partnerībai 
“Ziemeļgauja” par iespēju realizēt šo darbu jau 2 
gadu garumā – sakārtot vidi ap Sedas pirmsskolas 
izglītības iestādi un Sedas bibliotēku. Mūsu koman-
dai liels gandarījums par paveikto. 

Neformālās grupas “Par labāku vidi” vārdā 
Ulla Grīnberga

Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. 
Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj sko-
lēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību 
priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Pedago-
giem skolotāju dienā ir iespēja apzināties savu nozīmīgo 
lomu un rast gandarījumu par savu darbu.

Turpinot tradīcijas, arī šogad 04.10.2012. Strenču 
kultūras namā vienuviet tika aicināti Strenču novadā 
gan strādājošie, gan pensionētie skolotāji, lai kopīgi 
sveiktu tos, kuriem apritēja apaļa pedagoģiskā darba stāža 
jubileja, pasniegtu Strenču novada domes pateicību Raldai 
Ziemulei par savas profesionālās kompetences, prasmju un 
iemaņu kvalitatīvu izmantošanu Strenču mūzikas skolas 
vadībā, kā arī apbalvotu nominācijas “Balva izglītībā 
2012” ieguvējus: Ingrīda Rasa (Strenču novada PII 
“Minkāns”) ,Taisa Hodosa (Strenču novada vidusskolas 
Sedas filiāles skolotāja), Inese Niklaviča (Strenču mūzikas 
skola).

Pasakot paldies pedagogiem par  enerģiju, pacietību, 
zināšanām un sirds siltumu, kas darot ikdienas darbu tiek 
sniegts bērniem un jauniešiem, muzikālu sveicienu visiem 
atnākušajiem veltīja Viktors Zemgals.

Liene Krūmiņa, 
izglītības, kultūras un sporta speciāliste

NEFORMĀLĀS 
GRUPAS “PAR 
LABĀKU VIDI” 

VEIKUMS

Kad liepas un kļavas nomet lapas, 
man patīk brist pa tām, velkot kājas 
pa zemi. Melnos gumijas zābakos pa 
zeltu līdz potītēm! Lai birst uz visām 
pusēm kā caur bagātnieka pirkstiem 
zelta dālderi, pārlūkojot bagātību lādi! 
Kļavu lapas ir sarkanais zelts, labs 
pamats, uz kura izcelties liepu koši 
dzeltenajam augstās raudzes zeltam. 
Es nemānos, tas patiešām ir zelts – no 
agra pavasara cauri vasarai krāts, 
tagad nobiris zemē. Pateicība par to, 
ko zeme saknēm devusi. Tikpat īsts 
kā zelta rokas un zelta sirds. Kā zelta 
rasa, zelta iemaukti vai zelta sagša 
tautasdziesmās. Rokām taustāma zelta 
senajiem latviešiem neesot bijis, ne-
vienā kapulaukā tas nav uziets.

Zem kājām neatrodu balto zeltu.Vai tas būtu vistīrākais? Vai vispār iespējams tīrs zelts? Juvelieri saka 
“nē”, jo tāds viegli ievainojams, par mīkstu. Prātnieki teic, ka zeltu netīru padarot alkatīgas rokas. Bet vai zelts 
pats bez vainas? Lielais kārdinātājs! Tā dēļ sākti kari un miera laikā izlietas asinis, noindēti karaļi, augļotāji, 
konkurenti, draugi un pat tuvinieki.

Brīnums – par spīti visam, zelts ir un paliek tīrs! Arī tas, pa kuru brienu melniem gumijas zābakiem kājās.

/Māra Svīre/

SVĒTKI SKOLOTĀJIEM

Viena no “Balva izglītībā 2012” ieguvējām, 
skolotāja Taisa Hodosa

Mazo sedēniešu lielais PALDIES neformālajai 
grupai par laukuma labiekārtošanu

“Jauni krēsli un pultis pašu rokām” ir Strenču mūzi-
kas skolā realizētais projekts, kurš tika atbalstīts VAS 
“Hipotēku un zemes bankas  Klientu kluba “Mēs paši” 
izsludinātajā 2012.gada projektu konkursā.

Lai popularizētu sociālās atbildības ideju, sekmētu 
sabiedrības izaugsmi un atbalstītu pašu iedzīvotāju inicia-
tīvas, Hipotēku un zemes bankas klientu klubs “Mēs 
paši” ik gadu izsludina projektu konkursus. Ikviens 
iedzīvotājs, domubiedru grupa, biedrība vai izglītības, 
kultūras iestāde tiek rosināti arjaunām idejām un redzē-
jumiem piedalīties novada dzīves un vides kvalitātes 
uzlabošanā, aktuālu problēmu risināšanā un sabiedriskā 
labuma vairošanā. 

Strenču mūzikas skolā projekta “Jauni krēsli un pultis 
pašu rokām” idejas autors un arī realizētājs ir pūšam-
instrumentu spēles skolotājs Jānis Jansons. Pateicoties pro-
jekta finansētājiem un skolotāja un audzēkņu roku darbam 

6 savu laiku nokalpojuši krēsli pārtapa jaunos, funkcio-
nālos mācību krēslos ar maināmu sēdvirsmas augstumu. 
Pārtapušie krēsli nu ir lielisks palīgs gan klavierspēles, 
gan akordeona un pūšaminstrumentu spēles skolotājiem 
ikdienas darbā ar dažāda vecuma un auguma audzēkņiem. 
Projekta ietvaros jaunu izskatu ieguva arī 16 pultis – 
noslīpētas, nolakotas, salīmētas un jaunām skrūvēm stip-
rinātas pieredzes bagātās “nošu turētājas” uzsāka savu 
otro dzīvi Strenču mūzikas skolas mācību klasēs un uz 
skatuves. 

 

Ralda Ziemule, Strenču mūzikas skolas direktore

“Kā vecs par jaunu tapa”
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Novada domes sēdē 19. 09. pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1 aktivitātes 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7.projektu atlases 
kārtā ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstība-rekon-
strukcija Sedas pilsētā 2.etaps”.
2. Apstiprināja Strenču novada vidusskolas mērķdotāciju 
līdzekļu sadales pamatnosacījumus.
3. Apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minkāns” un tās struktūrvienībās Sedas filiālē 
“Dzērvīte” un Plāņu filiālē “Sprīdīši” 5-6 gadīgo apmācībai 
mērķdotācijas sadales pamatnosacījumus.
4. Nolēma izdarīt izmaiņas ar 2012. gada 1.oktobri 
Strenču novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu 
vienību atalgojumu sarakstā – struktūrvienībā Strenču 
novada vidusskola.
5. Izskatīja jautājumu par apkures izmaksu samazinā-
šanu Pulkveža Zemitāna ielā 4, Strenčos.
6. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības automašīnas 
GAZ-3307, valsts Nr. AV 8901 asenizācijas pakalpojuma 
izcenojumu (bez PVN):
7. par 1 m3 Ls 3,61
8. par 1 km  Ls 0,35
9. Nolēma atvienot līdz 2012./2013.gada apkures sezonas 
sākumam, no centralizētās siltā ūdens padeves sistēmas:

1. dzīvokļus, kuriem komunālo maksājumu parāds līdz 
31.08.2012. pārsniedz 10.00 Ls/m2;
2. dzīvokļus, kuriem parāds par silto ūdeni līdz 31.08.
2012. pārsniedz 40.00 Ls.

Informēt iedzīvotājus par siltā ūdens atslēgšanu, ja neno-
rēķināsies par komunāliem maksājumiem, līdz apkures 
sezonas sākumam.
10. Noteica pašvaldībai piederošam dzīvoklim Skolas 
ielā 5 -17, Plāņos, sociālā dzīvokļa statusu.
11. Nolēma atbalstīt komunistiskā terora upuru atbalsta 
un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni” grāmatas “Sibīrijas 
bērni” 2.sējuma izdošanu angļu valodā. Piešķirt finanšu 

līdzekļus līdz 50.00 latiem grāmatas “Sibīrijas bērni” 
tulkošanai angļu valodā.
12. Nolēma izbeigt Strenču novada domes deputāta Jāņa 
ĶIRŠA deputāta pilnvaras ar 2012.gada 20.septembri, 
pamatojoties uz iesniegumu.
13. Apstiprināja jaunā redakcijā nolikumu “Par Strenču 
novada pašvaldības apbalvojumiem”.
14. Nolēma slēgt nomas līgumu ar KS “Vitronic Baltica 
un partneri” par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 94170013138 2m2 iznomāšanu.
15. Izskatīja jautājumus:

• par zemes vienību piekritību Strenču novada 
  pašvaldībai;
• par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
• par zemes nomas līguma slēgšanu;
• par reklāmas izvietošanas saskaņošanu;
• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par dzīvojamās platības maiņu;
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
• par koku zāģēšanu.

16. Izskatīja jautājumu par tehniski ekonomiskā pa-
matojuma un projekta iesnieguma apstiprināšanu un par 
saistībām projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču 
pilsētā, 4.etaps” investīciju īstenošanai.
17. Apstiprināja Strenču novada domes saistošos no-
teikumus Nr.9/2012 “Par nodokļu atbalsta pasākuma 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Strenču 
novadā”.
18. Nolēma izbeigt Strenču novada domes deputātes 
Jekaterinas Jeremejevas deputāta pilnvaras ar 2012.gada 
20.septembri, pamatojoties uz iesniegumu.

/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

Tādā gadījumā novada dome būtu spiesta pieņemt lēmumu 
par Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
laušanu un projekta pārtraukšanu. 

Lai rastu kompromisu starp ciema iedzīvotāju intere-
sēm, kam ūdenssaimniecības projekta realizācija ir nepie-
ciešama, un zemnieku saimniecības interesēm, pašvaldība 
mēģina rast problēmas risinājumu, tehniskajā projektā 
paredzot citu attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu.

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

Zaiga Auniņa, 
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta projektu 
koordinatore 

t.64715624

________________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 

Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007 

līdzfinansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 

Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.

Valsts aģentūra “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” 
un Strenču novada dome š.g. 27.aprīlī parakstīja Vienošanos 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada 
Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju. Projektam 
ir piesaistīts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējums. 

Jaunklidža ciemā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu 
savākšanas sistēma, tādēļ mājsaimniecības notekūdeņus 
uzkrāj individuālos krājrezervuāros vai septiķos, kuru 
atbilstību vides aizsardzības prasībām esošajā situācijā 
pašvaldībai nav iespējams nodrošināt. Projekta realizācijas 
rezultātā 84.3% Jaunklidža ciema iedzīvotāju paredzēts 
nodrošināt ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes pakal-
pojumiem, veicot artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukciju, kā arī jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi. 
Projekta ietvaros, izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 84.3% ciema iedzīvotāju 
paredzēts nodrošināt arī ar centralizētiem notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumiem. Atbilstoši noslēgtā līguma no-
sacījumiem notiek tehniskā projekta izstrāde. To izstrādā 
SIA “Belss”.

Valsts Vides dienesta Valmieras reģionālā vides pār-
valde 23.07.2012. sagatavoja tehniskos noteikumus pare-
dzētajai tehniskā projekta izstrādei. Tai pat laikā pārvaldē 
tika saņemta zemnieku saimniecības “Vīcepi-1” īpašnieces 
sūdzība par to, ka varbūtēji no jaunajām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām novadgrāvī ieplūstošie attīrītie notek-
ūdeņi piesārņos novadgrāvja ūdeni, no kura, kā iesniegu-
mā minēts, zemniece dzirdina govis un nākotnē, atbilstoši 
16.11.2011. pieņemtajam Strenču novada Teritorijas plāno-
jumam, paredz rekreācijas dīķa izveidošanu. Pamatojoties 
uz šo iesniegumu, Valmieras reģionālā vides pārvalde 
pieņēma Lēmumu par grozījumiem izdotajos tehniskajos 
noteikumos, nosakot, ka jāizbūvē papildus attīrīšanas 
elementi. Šādu papildus attīrīšanas elementu projektēšana 
un izbūve, pēc pašvaldības aprēķiniem, var sadārdzināt 
projekta izmaksas tādā pakāpē, ka ministrija tās neakceptē. 

Plāņu pagasta Jaunklidža ciema 
ūdenssaimniecības attīstības projekta virzība

LEĢENDU NAKTS –
JĒRCĒNMUIŽĀ

Tāda nakts ir tikai vienu reizi gadā – oktobra 
pēdējā sestdienā 27.oktobrī, kad Latvijas piļu un 
muižu durvis atvērsies ikvienam ceļotājam un būs 
iespēja izbaudīt atmosfēru un varbūt atklāt kādu 
noslēpumu. Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedri 
aicina 27.oktobrī uzzināt, sadzirdēt, izgaršot leģendu 
atmosfēru pilīs un muižās dažādos Latvijas novados. 
Leģendu nakts ir kā turpinājums Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas senāk organizētajai akcijai 
“Apceļosim Latvijas pilis un muižas”. 

Leģendu naktī 27. oktobrī no plkst. 19:00 durvis 
apmeklētājiem vērs arī Jērcēnmuiža, kur sveču gaismā
atdzīvosies senie muižas saimnieki no Krīdeneru 
dzimtas. Ikviens varēs uzzināt muižas vēsturi un 
medību nostāstus, padzerties ūdeni no muižas akas, 
satikt krāšņus ciemiņus, kuri solījuši ierasties muižā 
un izdejoties muižas ballē kopā ar “Paul von 
Kridener” muzikantiem.

Jērcēnmuižā tiks piedāvāts viens vēstījuma 
seanss: 

• plkst 19.00 viesi tiek sagaidīti un aicināti uz 
Jērcēnmuižas speciālās kafijas nobaudīšanu un 
dodas 40 minūšu ceļojumā Jērcēnmuižas laikmeta 
griežos;

• pēc šī vēstījuma viesi tiek pavadīti uz muižas 
veco klēti – “Izstāžu zāli – šautuvi”. Šeit iespēja 
iepazīties ar medību trofeju izstādi un putnu 
fotogrāfijām un izbāžņiem. Muižkungs Adalberts 
von Krīdeners pastāsta par savu mūža aizraušanos 
– dabas pētniecību un medībām. Viesi tiek aicināti 
iemēģināt roku medību azartā-šaujot mērķos ar 
šautenēm;

• plkst 22.00 tiek atklāta Leģendu nakts balle 
Jērcēnmuižā. 

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAĻĀ JOSTA – 
TĪRAI LATVIJAI

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Papīrfabrika 
“Līgatne””, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts 
izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādes 
iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai 
Latvijai!”, mācību gada ietvaros vācot makulatūru 
un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm 
savāktajā makulatūras apjomā. Konkursa ietvaros 
tiks noteikts Latvijas zaļākais novads un pilsēta, 
kuras izglītības iestāde savāks un konkursa ietvaros 
pārstrādei nodos visvairāk makulatūras – papīru, 
žurnālus un kartona izstrādājumus.

Vēlamies lūgt sabiedrības atbalstu un ceram uz 
palīdzību makulatūras un bateriju akcijā. Ikviens, 
kurš vēlas atbalstīt, var nogādāt lietas skolā. Nelielus 
daudzumus var nest un atdot skolas dežurantei, 
lielākus apjomus vēlams iepriekš pieteikt telefoniski 
pa tel.64715636 (lietvedība).

Dace Gaigala,  
Strenču novada 
vidusskolas direktore
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Šā gada 10.oktobrī noslēgta vienošanās starp 
Strenču novada domi un Satiksmes ministriju par 
Eiropas Savienības fonda projekta “Tranzītielas 
posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta 
pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija 
Strenču pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 
īstenošanu. 

Projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas 
ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” mērķis ir nodro-
šināt komfortablu un drošu satiksmi, kā arī uzlabot 
vides pieejamību tranzītielas posmā. Projekta ietvaros 
paredzēts rekonstruēt brauktuves un ietvju segumu 
Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenč-
upīti līdz Slimnīcas ielai. Projektā plānots izbūvēt 
veloceliņu un velojoslas, rekonstruēt autobusu pietur-
vietas un tiltu pār Strenčupīti. Plānots arī rekonstruēt 
lietus ūdens kanalizāciju, ielas apgaismojumu un 
elektroapgādi, pārbūvēt sakaru vājstrāvas tīklus. 
Darbus paredzēts uzsākt 2013.gadā.

Īstenojot šo projektu, tiks turpināta tranzītielas 
infrastruktūras uzlabošana Strenčos, kas uzsākta, 
īstenojot projektu “Tranzītielas posma Valkas ielā (no 
krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) 
rekonstrukcija Strenču pilsētā”. Līdz ar to tuvāko 
gadu laikā tiks sakārtots viss tranzītielas “A3 
Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža” posms 
Strenču pilsētas teritorijā.  

Projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas 
ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 2 081 014,43 lati, no kurām 
84,99% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums, 3% – valsts budžeta dotācija un 
12,01% – Strenču novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošana notiek darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.
prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības 
veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un 
transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes 
“Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Sīkākai informācijai: Iveta Ence
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta vadītāja
e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv; Tel. 64715624

 
___________________________________________

Projektu “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas 
ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” Nr.3DP/
3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 līdzfinansē Eiropas 
Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir Strenču novada dome. Projekta administratīvās, 
finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 
Satiksmes ministrija.

Turpināsies tranzītielas 
rekonstrukcija 

Strenčos
Strenčos pie nekustamā īpašuma nodokļa administra-
tora K.Kārkliņa darba laikā otrdienās un ceturtdienās. 
Tālrunis 26114866.

Parāda maksāšanas nosacījumi.
Pašvaldība, vienojoties ar nodokļu maksātāju, nosaka 

nodokļu parāda samaksas termiņu, maksājumu grafiku 
un regulāri maksājamo summu, ņemot vērā šādus likumā 
paredzētos nosacījumus:

Nodokļu atbalsta pasākuma maksājums sadalāms 
vienādās daļās, un attiecīgā summa obligāti jāmaksā reizi 
mēnesī;

Parāda maksājumam jābūt vismaz 50 latu mēnesī katrā 
nodokļu veidā. (Šāds minimālais maksājums noteikts 
nodokļu administrēšanas efektivitātes nolūkā);

Maksimālais termiņa pagarinājums var būt līdz 60 
mēnešiem jeb 5 gadiem;

Maksājumam nepiemēro nokavējuma naudu.
Pēc nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu samaksas 

pilnā apmērā Ogres novada pašvaldība pieņem lēmumu 
par nokavējuma un 90% soda naudas dzēšanu. Likums 
paredz dzēst nokavējuma naudu un 90% soda naudas pēc 
tam, kad samaksāts nodokļu pamatparāds un 10% soda 
nauda pilnā apmērā.

Ja uzņemtās saistības nepildīs, nodokļus piedzīs.
Ja nodokļu maksātājs neveic trīs maksājumus nodokļu 

atbalsta pasākuma lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma 
piemērošanu noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos no-
dokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos 
pašvaldībai ir tiesības pēc trešā kavētā maksājuma atcelt 
lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un 
uzsākt piedziņas darbības vispārējā kārtībā, kas noteikta 
likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

Nodokļa maksātājiem arī jāņem vērā, ka piedalīšanās 
NAP tos neatbrīvo no aktuālo nodokļa parādu (kuri radu-
šies pēc 2011.gada 1.septembra) un tekošo maksājumu 
samaksas. Ar 01.10.2012. stājas spēkā ne tikai NAP, 
bet arī izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.149 
“Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie 
nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”. Sakarā ar 
šiem noteikumiem gadījumos kad NAP maksājuma 
samaksa būs sadalīta vairākos termiņos un personai ir 
aktuālie parādi, tad no sākuma tiks segti aktuālie parādi 
un maksātājs nevarēs izpildīt NAP nosacījumus. Lai šie 
maksātāji varētu izpildīt NAP nosacījumus, tiks piedāvāta 
iespēja aktuālajiem parādiem (lielākiem par 100 latiem) 
pagarināt samaksai termiņu atbilstoši likumam “Par no-
dokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā (pagarinājuma 
laikā aprēķinot ¼ daļu no likumā noteiktās nokavējuma 
naudas).

Kārlis Kārkliņš,
Strenču novada nekustamā īpašuma nodokļa 

administrators

Augusta beigās ir stājies spēkā “Nodokļa atbalsta pa-
sākuma likums” un 28.08.2012. pieņemti Ministru kabineta 
noteikumi, kuri nosaka nodokļu atbalsta pasākuma (NAP) 
īstenošanas kārtību. NAP mērķis ir atvieglot nodokļu 
maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos no-
dokļu parādu slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. 
NAP tiek uzsākts 2012. gada 1. oktobrī, un no šī datuma 
trīs mēnešus nodokļu maksātājam būs iespēja iesniegt 
pieteikumu par piedalīšanos atbalsta pasākumā.

NAP ir attiecināms uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, 
uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības no-
dokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dabas resursu no-
dokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītos maksā-
jumus administrē pašvaldība, kurai saskaņā ar likumu jāiz-
dod saistošie noteikumi par NAP piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekus-
tamajiem īpašumiem.

Strenču novada dome ir 19.09.2012. ir pieņēmusi 
saistošos noteikumus Nr.9/2012 “Par nodokļu atbalsta 
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 
Strenču novadā”.

 Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā 
īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem ad-
ministrēs Strenču novada pašvaldības Grāmatvedības un  
finanšu departaments.

NAP ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma 
naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz no-
zteiktam datumam samaksā pamatparāda summu, kas 
noteikta pēc stāvokļa 2011. gada 1. septembrī.

Kā var pieteikties?
Nodokļu maksātājs iesniedz  pašvaldībai informācijas 

pieprasījumu par nodokļa atbalsta pasākuma maksājuma
sadalījumu  (MK noteikumu 1. pielikums “Pieprasījums 
informācijai par nodokļa atbalsta pasākuma maksāju-
miem”).

Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc informācijas pie-
prasījuma saņemšanas nosūta nodokļu maksātājam infor-
māciju, kas nepieciešama iesnieguma aizpildīšanai.

Nodokļu maksātājs (ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 
2012. gada 1.oktobra) iesniedz pašvaldībai iesniegumu  
attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistīta-
jiem maksājumiem (MK noteikumu 2. pielikumu - veidlapu 
“Iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā”.

Pašvaldība  izvērtē iesnieguma atbilstību likuma 
„Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un MK noteikumu 
Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 
prasībām un pieņem lēmumu par tā piemērošanu vai 
atteikumu.

Par NAP saņemt konsultācijas, informāciju un 
nepieciešamās veidlapas iespējams Strenču novada 
finansu un grāmatvedības departamentā Valkas ielā 16, 

Par nodokļu atbalsta pasākumu 
nekustamā īpašuma nodoklim

Nolietotu elektroniku un elektrotehniku 
Ziemeļvidzemē savāc speciāls transports
Ikvienam Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotājam, arī 

Strenču pilsētā, ZAAO piedāvā nolietotas elektrotehnikas 
bezmaksas savākšana. 

Uz katru pagastu vai pilsētu divas reizes mēnesī dodas 
ZAAO transports, lai pēc iedzīvotāju pieteikuma bez 
maksas savāktu neizjauktu nolietotu sadzīves elektro-
tehniku. Tiek pieņemtas visa veida ierīces, kas darbojas uz 
baterijām vai pieslēdzamas elektrībai - ledusskapji, plītis, 
televizori, datori, sildītāji, veļasmašīnas un tamlīdzīgus 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Šīm elektro-
precēm pakaļ brauc speciāls mikroautobuss. Ja nepiecie-
šams, ZAAO šoferis bez maksas iznesīs nederīgās sadzīves 
elektrotehnikas preces no dzīvokļa vai mājas. 

Lai šis lietas lieki neaizņemtu vietu šķūnītī, garāžā vai 
uz bēniņiem, aicinām piezvanīt pa tālruni 26132288 vai 
64281250 vai sūtīt pieteikumu uz e-pastu zaao@apollo.lv, 
vai uz faksu 64281251, un pieteikt savākšanu.

ZAAO aicina iedzīvotājus nelikt nolietoto elektroteh-
niku pie sadzīves vai šķiroto atkritumu konteineriem, lai tā 
netiktu izjaukta un nebūtu jāsavāc kā nešķiroti atkritumi!

Izmantojot ZAAO piedāvāto pakalpojumu, tiek nodro-
šināts, ka visa savāktā elektrotehnika tiek nodota pārstrā-
des uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, 
kur tā tiek izjaukta un pārstrādāta, nenodarot kaitējumu 
apkārtējai videi un cilvēkiem.
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Novada domes sēdē 19. 09. pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1 aktivitātes 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7.projektu atlases 
kārtā ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstība-rekon-
strukcija Sedas pilsētā 2.etaps”.
2. Apstiprināja Strenču novada vidusskolas mērķdotāciju 
līdzekļu sadales pamatnosacījumus.
3. Apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minkāns” un tās struktūrvienībās Sedas filiālē 
“Dzērvīte” un Plāņu filiālē “Sprīdīši” 5-6 gadīgo apmācībai 
mērķdotācijas sadales pamatnosacījumus.
4. Nolēma izdarīt izmaiņas ar 2012. gada 1.oktobri 
Strenču novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu 
vienību atalgojumu sarakstā – struktūrvienībā Strenču 
novada vidusskola.
5. Izskatīja jautājumu par apkures izmaksu samazinā-
šanu Pulkveža Zemitāna ielā 4, Strenčos.
6. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības automašīnas 
GAZ-3307, valsts Nr. AV 8901 asenizācijas pakalpojuma 
izcenojumu (bez PVN):
7. par 1 m3 Ls 3,61
8. par 1 km  Ls 0,35
9. Nolēma atvienot līdz 2012./2013.gada apkures sezonas 
sākumam, no centralizētās siltā ūdens padeves sistēmas:

1. dzīvokļus, kuriem komunālo maksājumu parāds līdz 
31.08.2012. pārsniedz 10.00 Ls/m2;
2. dzīvokļus, kuriem parāds par silto ūdeni līdz 31.08.
2012. pārsniedz 40.00 Ls.

Informēt iedzīvotājus par siltā ūdens atslēgšanu, ja neno-
rēķināsies par komunāliem maksājumiem, līdz apkures 
sezonas sākumam.
10. Noteica pašvaldībai piederošam dzīvoklim Skolas 
ielā 5 -17, Plāņos, sociālā dzīvokļa statusu.
11. Nolēma atbalstīt komunistiskā terora upuru atbalsta 
un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni” grāmatas “Sibīrijas 
bērni” 2.sējuma izdošanu angļu valodā. Piešķirt finanšu 

līdzekļus līdz 50.00 latiem grāmatas “Sibīrijas bērni” 
tulkošanai angļu valodā.
12. Nolēma izbeigt Strenču novada domes deputāta Jāņa 
ĶIRŠA deputāta pilnvaras ar 2012.gada 20.septembri, 
pamatojoties uz iesniegumu.
13. Apstiprināja jaunā redakcijā nolikumu “Par Strenču 
novada pašvaldības apbalvojumiem”.
14. Nolēma slēgt nomas līgumu ar KS “Vitronic Baltica 
un partneri” par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 94170013138 2m2 iznomāšanu.
15. Izskatīja jautājumus:

• par zemes vienību piekritību Strenču novada 
  pašvaldībai;
• par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
• par zemes nomas līguma slēgšanu;
• par reklāmas izvietošanas saskaņošanu;
• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par dzīvojamās platības maiņu;
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
• par koku zāģēšanu.

16. Izskatīja jautājumu par tehniski ekonomiskā pa-
matojuma un projekta iesnieguma apstiprināšanu un par 
saistībām projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču 
pilsētā, 4.etaps” investīciju īstenošanai.
17. Apstiprināja Strenču novada domes saistošos no-
teikumus Nr.9/2012 “Par nodokļu atbalsta pasākuma 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Strenču 
novadā”.
18. Nolēma izbeigt Strenču novada domes deputātes 
Jekaterinas Jeremejevas deputāta pilnvaras ar 2012.gada 
20.septembri, pamatojoties uz iesniegumu.

/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

Tādā gadījumā novada dome būtu spiesta pieņemt lēmumu 
par Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
laušanu un projekta pārtraukšanu. 

Lai rastu kompromisu starp ciema iedzīvotāju intere-
sēm, kam ūdenssaimniecības projekta realizācija ir nepie-
ciešama, un zemnieku saimniecības interesēm, pašvaldība 
mēģina rast problēmas risinājumu, tehniskajā projektā 
paredzot citu attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu.

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

Zaiga Auniņa, 
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta projektu 
koordinatore 

t.64715624

________________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 

Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007 

līdzfinansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 

Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.

Valsts aģentūra “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” 
un Strenču novada dome š.g. 27.aprīlī parakstīja Vienošanos 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada 
Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju. Projektam 
ir piesaistīts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējums. 

Jaunklidža ciemā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu 
savākšanas sistēma, tādēļ mājsaimniecības notekūdeņus 
uzkrāj individuālos krājrezervuāros vai septiķos, kuru 
atbilstību vides aizsardzības prasībām esošajā situācijā 
pašvaldībai nav iespējams nodrošināt. Projekta realizācijas 
rezultātā 84.3% Jaunklidža ciema iedzīvotāju paredzēts 
nodrošināt ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes pakal-
pojumiem, veicot artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukciju, kā arī jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi. 
Projekta ietvaros, izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 84.3% ciema iedzīvotāju 
paredzēts nodrošināt arī ar centralizētiem notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumiem. Atbilstoši noslēgtā līguma no-
sacījumiem notiek tehniskā projekta izstrāde. To izstrādā 
SIA “Belss”.

Valsts Vides dienesta Valmieras reģionālā vides pār-
valde 23.07.2012. sagatavoja tehniskos noteikumus pare-
dzētajai tehniskā projekta izstrādei. Tai pat laikā pārvaldē 
tika saņemta zemnieku saimniecības “Vīcepi-1” īpašnieces 
sūdzība par to, ka varbūtēji no jaunajām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām novadgrāvī ieplūstošie attīrītie notek-
ūdeņi piesārņos novadgrāvja ūdeni, no kura, kā iesniegu-
mā minēts, zemniece dzirdina govis un nākotnē, atbilstoši 
16.11.2011. pieņemtajam Strenču novada Teritorijas plāno-
jumam, paredz rekreācijas dīķa izveidošanu. Pamatojoties 
uz šo iesniegumu, Valmieras reģionālā vides pārvalde 
pieņēma Lēmumu par grozījumiem izdotajos tehniskajos 
noteikumos, nosakot, ka jāizbūvē papildus attīrīšanas 
elementi. Šādu papildus attīrīšanas elementu projektēšana 
un izbūve, pēc pašvaldības aprēķiniem, var sadārdzināt 
projekta izmaksas tādā pakāpē, ka ministrija tās neakceptē. 

Plāņu pagasta Jaunklidža ciema 
ūdenssaimniecības attīstības projekta virzība

LEĢENDU NAKTS –
JĒRCĒNMUIŽĀ

Tāda nakts ir tikai vienu reizi gadā – oktobra 
pēdējā sestdienā 27.oktobrī, kad Latvijas piļu un 
muižu durvis atvērsies ikvienam ceļotājam un būs 
iespēja izbaudīt atmosfēru un varbūt atklāt kādu 
noslēpumu. Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedri 
aicina 27.oktobrī uzzināt, sadzirdēt, izgaršot leģendu 
atmosfēru pilīs un muižās dažādos Latvijas novados. 
Leģendu nakts ir kā turpinājums Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas senāk organizētajai akcijai 
“Apceļosim Latvijas pilis un muižas”. 

Leģendu naktī 27. oktobrī no plkst. 19:00 durvis 
apmeklētājiem vērs arī Jērcēnmuiža, kur sveču gaismā
atdzīvosies senie muižas saimnieki no Krīdeneru 
dzimtas. Ikviens varēs uzzināt muižas vēsturi un 
medību nostāstus, padzerties ūdeni no muižas akas, 
satikt krāšņus ciemiņus, kuri solījuši ierasties muižā 
un izdejoties muižas ballē kopā ar “Paul von 
Kridener” muzikantiem.

Jērcēnmuižā tiks piedāvāts viens vēstījuma 
seanss: 

• plkst 19.00 viesi tiek sagaidīti un aicināti uz 
Jērcēnmuižas speciālās kafijas nobaudīšanu un 
dodas 40 minūšu ceļojumā Jērcēnmuižas laikmeta 
griežos;

• pēc šī vēstījuma viesi tiek pavadīti uz muižas 
veco klēti – “Izstāžu zāli – šautuvi”. Šeit iespēja 
iepazīties ar medību trofeju izstādi un putnu 
fotogrāfijām un izbāžņiem. Muižkungs Adalberts 
von Krīdeners pastāsta par savu mūža aizraušanos 
– dabas pētniecību un medībām. Viesi tiek aicināti 
iemēģināt roku medību azartā-šaujot mērķos ar 
šautenēm;

• plkst 22.00 tiek atklāta Leģendu nakts balle 
Jērcēnmuižā. 

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAĻĀ JOSTA – 
TĪRAI LATVIJAI

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Papīrfabrika 
“Līgatne””, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts 
izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādes 
iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai 
Latvijai!”, mācību gada ietvaros vācot makulatūru 
un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm 
savāktajā makulatūras apjomā. Konkursa ietvaros 
tiks noteikts Latvijas zaļākais novads un pilsēta, 
kuras izglītības iestāde savāks un konkursa ietvaros 
pārstrādei nodos visvairāk makulatūras – papīru, 
žurnālus un kartona izstrādājumus.

Vēlamies lūgt sabiedrības atbalstu un ceram uz 
palīdzību makulatūras un bateriju akcijā. Ikviens, 
kurš vēlas atbalstīt, var nogādāt lietas skolā. Nelielus 
daudzumus var nest un atdot skolas dežurantei, 
lielākus apjomus vēlams iepriekš pieteikt telefoniski 
pa tel.64715636 (lietvedība).

Dace Gaigala,  
Strenču novada 
vidusskolas direktore
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Šā gada 10.oktobrī noslēgta vienošanās starp 
Strenču novada domi un Satiksmes ministriju par 
Eiropas Savienības fonda projekta “Tranzītielas 
posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta 
pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija 
Strenču pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 
īstenošanu. 

Projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas 
ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” mērķis ir nodro-
šināt komfortablu un drošu satiksmi, kā arī uzlabot 
vides pieejamību tranzītielas posmā. Projekta ietvaros 
paredzēts rekonstruēt brauktuves un ietvju segumu 
Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenč-
upīti līdz Slimnīcas ielai. Projektā plānots izbūvēt 
veloceliņu un velojoslas, rekonstruēt autobusu pietur-
vietas un tiltu pār Strenčupīti. Plānots arī rekonstruēt 
lietus ūdens kanalizāciju, ielas apgaismojumu un 
elektroapgādi, pārbūvēt sakaru vājstrāvas tīklus. 
Darbus paredzēts uzsākt 2013.gadā.

Īstenojot šo projektu, tiks turpināta tranzītielas 
infrastruktūras uzlabošana Strenčos, kas uzsākta, 
īstenojot projektu “Tranzītielas posma Valkas ielā (no 
krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) 
rekonstrukcija Strenču pilsētā”. Līdz ar to tuvāko 
gadu laikā tiks sakārtots viss tranzītielas “A3 
Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža” posms 
Strenču pilsētas teritorijā.  

Projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas 
ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 2 081 014,43 lati, no kurām 
84,99% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums, 3% – valsts budžeta dotācija un 
12,01% – Strenču novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošana notiek darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.
prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības 
veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un 
transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes 
“Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Sīkākai informācijai: Iveta Ence
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

departamenta vadītāja
e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv; Tel. 64715624

 
___________________________________________

Projektu “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas 
ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” Nr.3DP/
3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 līdzfinansē Eiropas 
Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir Strenču novada dome. Projekta administratīvās, 
finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 
Satiksmes ministrija.

Turpināsies tranzītielas 
rekonstrukcija 

Strenčos
Strenčos pie nekustamā īpašuma nodokļa administra-
tora K.Kārkliņa darba laikā otrdienās un ceturtdienās. 
Tālrunis 26114866.

Parāda maksāšanas nosacījumi.
Pašvaldība, vienojoties ar nodokļu maksātāju, nosaka 

nodokļu parāda samaksas termiņu, maksājumu grafiku 
un regulāri maksājamo summu, ņemot vērā šādus likumā 
paredzētos nosacījumus:

Nodokļu atbalsta pasākuma maksājums sadalāms 
vienādās daļās, un attiecīgā summa obligāti jāmaksā reizi 
mēnesī;

Parāda maksājumam jābūt vismaz 50 latu mēnesī katrā 
nodokļu veidā. (Šāds minimālais maksājums noteikts 
nodokļu administrēšanas efektivitātes nolūkā);

Maksimālais termiņa pagarinājums var būt līdz 60 
mēnešiem jeb 5 gadiem;

Maksājumam nepiemēro nokavējuma naudu.
Pēc nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu samaksas 

pilnā apmērā Ogres novada pašvaldība pieņem lēmumu 
par nokavējuma un 90% soda naudas dzēšanu. Likums 
paredz dzēst nokavējuma naudu un 90% soda naudas pēc 
tam, kad samaksāts nodokļu pamatparāds un 10% soda 
nauda pilnā apmērā.

Ja uzņemtās saistības nepildīs, nodokļus piedzīs.
Ja nodokļu maksātājs neveic trīs maksājumus nodokļu 

atbalsta pasākuma lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma 
piemērošanu noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos no-
dokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos 
pašvaldībai ir tiesības pēc trešā kavētā maksājuma atcelt 
lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un 
uzsākt piedziņas darbības vispārējā kārtībā, kas noteikta 
likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

Nodokļa maksātājiem arī jāņem vērā, ka piedalīšanās 
NAP tos neatbrīvo no aktuālo nodokļa parādu (kuri radu-
šies pēc 2011.gada 1.septembra) un tekošo maksājumu 
samaksas. Ar 01.10.2012. stājas spēkā ne tikai NAP, 
bet arī izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.149 
“Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie 
nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”. Sakarā ar 
šiem noteikumiem gadījumos kad NAP maksājuma 
samaksa būs sadalīta vairākos termiņos un personai ir 
aktuālie parādi, tad no sākuma tiks segti aktuālie parādi 
un maksātājs nevarēs izpildīt NAP nosacījumus. Lai šie 
maksātāji varētu izpildīt NAP nosacījumus, tiks piedāvāta 
iespēja aktuālajiem parādiem (lielākiem par 100 latiem) 
pagarināt samaksai termiņu atbilstoši likumam “Par no-
dokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā (pagarinājuma 
laikā aprēķinot ¼ daļu no likumā noteiktās nokavējuma 
naudas).

Kārlis Kārkliņš,
Strenču novada nekustamā īpašuma nodokļa 

administrators

Augusta beigās ir stājies spēkā “Nodokļa atbalsta pa-
sākuma likums” un 28.08.2012. pieņemti Ministru kabineta 
noteikumi, kuri nosaka nodokļu atbalsta pasākuma (NAP) 
īstenošanas kārtību. NAP mērķis ir atvieglot nodokļu 
maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos no-
dokļu parādu slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. 
NAP tiek uzsākts 2012. gada 1. oktobrī, un no šī datuma 
trīs mēnešus nodokļu maksātājam būs iespēja iesniegt 
pieteikumu par piedalīšanos atbalsta pasākumā.

NAP ir attiecināms uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, 
uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības no-
dokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dabas resursu no-
dokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītos maksā-
jumus administrē pašvaldība, kurai saskaņā ar likumu jāiz-
dod saistošie noteikumi par NAP piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekus-
tamajiem īpašumiem.

Strenču novada dome ir 19.09.2012. ir pieņēmusi 
saistošos noteikumus Nr.9/2012 “Par nodokļu atbalsta 
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 
Strenču novadā”.

 Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā 
īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem ad-
ministrēs Strenču novada pašvaldības Grāmatvedības un  
finanšu departaments.

NAP ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma 
naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz no-
zteiktam datumam samaksā pamatparāda summu, kas 
noteikta pēc stāvokļa 2011. gada 1. septembrī.

Kā var pieteikties?
Nodokļu maksātājs iesniedz  pašvaldībai informācijas 

pieprasījumu par nodokļa atbalsta pasākuma maksājuma
sadalījumu  (MK noteikumu 1. pielikums “Pieprasījums 
informācijai par nodokļa atbalsta pasākuma maksāju-
miem”).

Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc informācijas pie-
prasījuma saņemšanas nosūta nodokļu maksātājam infor-
māciju, kas nepieciešama iesnieguma aizpildīšanai.

Nodokļu maksātājs (ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 
2012. gada 1.oktobra) iesniedz pašvaldībai iesniegumu  
attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistīta-
jiem maksājumiem (MK noteikumu 2. pielikumu - veidlapu 
“Iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā”.

Pašvaldība  izvērtē iesnieguma atbilstību likuma 
„Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un MK noteikumu 
Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 
prasībām un pieņem lēmumu par tā piemērošanu vai 
atteikumu.

Par NAP saņemt konsultācijas, informāciju un 
nepieciešamās veidlapas iespējams Strenču novada 
finansu un grāmatvedības departamentā Valkas ielā 16, 

Par nodokļu atbalsta pasākumu 
nekustamā īpašuma nodoklim

Nolietotu elektroniku un elektrotehniku 
Ziemeļvidzemē savāc speciāls transports
Ikvienam Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotājam, arī 

Strenču pilsētā, ZAAO piedāvā nolietotas elektrotehnikas 
bezmaksas savākšana. 

Uz katru pagastu vai pilsētu divas reizes mēnesī dodas 
ZAAO transports, lai pēc iedzīvotāju pieteikuma bez 
maksas savāktu neizjauktu nolietotu sadzīves elektro-
tehniku. Tiek pieņemtas visa veida ierīces, kas darbojas uz 
baterijām vai pieslēdzamas elektrībai - ledusskapji, plītis, 
televizori, datori, sildītāji, veļasmašīnas un tamlīdzīgus 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Šīm elektro-
precēm pakaļ brauc speciāls mikroautobuss. Ja nepiecie-
šams, ZAAO šoferis bez maksas iznesīs nederīgās sadzīves 
elektrotehnikas preces no dzīvokļa vai mājas. 

Lai šis lietas lieki neaizņemtu vietu šķūnītī, garāžā vai 
uz bēniņiem, aicinām piezvanīt pa tālruni 26132288 vai 
64281250 vai sūtīt pieteikumu uz e-pastu zaao@apollo.lv, 
vai uz faksu 64281251, un pieteikt savākšanu.

ZAAO aicina iedzīvotājus nelikt nolietoto elektroteh-
niku pie sadzīves vai šķiroto atkritumu konteineriem, lai tā 
netiktu izjaukta un nebūtu jāsavāc kā nešķiroti atkritumi!

Izmantojot ZAAO piedāvāto pakalpojumu, tiek nodro-
šināts, ka visa savāktā elektrotehnika tiek nodota pārstrā-
des uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, 
kur tā tiek izjaukta un pārstrādāta, nenodarot kaitējumu 
apkārtējai videi un cilvēkiem.



Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pil-
sētā, 3.etaps” (identifi kācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/051/030) realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta 
Vienošanās starp Centrālo fi nanšu un līgumu aģentūru un 
Strenču novada domi. 

Projekta ietvaros Strenčos paredzēta esošo ūdensvadu 
rekonstrukcija, jaunu ūdensvadu izbūve, jaunu kanalizā-
cijas vadu izbūve, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve, 
3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Projekta rezul-
tātā uzlabosies un paplašināsies centralizētie ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumi. 

Darbus veic SIA  “Vidzemes energoceltnieks”. Būv-
darbus atbilstoši būvdarbu līgumam paredzēts pabeigt 
novembra beigās. 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projektā paredzētie 
darbi Valkas ielā tiek veikti vienlaicīgi ar ERAF līdz-
fi nansēto projektu “Tranzītielas posma Valkas ielā 
(no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) 
rekonstrukcija Strenču pilsētā”, pēc kura realizācijas tiks 
nodrošināta satiksmes uzlabošana un drošība šajā ielas 
posmā. Darbi risinās, savstarpēji pārņemot un nododot no 
vienas būvniecības fi rmas otrai attiecīgi sakārtotus ielas 
posmus, lai otra fi rma varētu turpināt darbus atbilstoši 
savai specifi kācijai un noslēgtajiem līgumiem. Uzsākti 
darbi arī Zemitāna ielā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 402 
LVL, no kurām ERAF līdzfi nansējums ir 85 % - 298 692 
LVL, bet pašvaldības budžeta fi nansējums - 52 710 LVL. 
Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas būs zināmas pēc 
visu būvniecības darbu veikšanas.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritāte “Kvalitatīvas 
vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.1. pasākums “Vide” 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.   

Zaiga Auniņa, 
Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta
 projektu koordinatore 

t.64715624

        
_______________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
3.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030 

līdzfi nansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 

Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina CFLA.
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Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 eks.

Par skaitļu un faktu pareizību atbild rakstu autori.
Materiālus apkopoja Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte,

tālr. 64715660, mob.t. 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Zariņš Dainis 19.12.1953. – 02.09.2012.
Eglīte Valentīna 08.05.1935.- 08.09.2012.
Nīmanis  Ansis 04.04.1955. – 08.09.2012.
Pohodņa Valentīna 26.02.1931. – 13.09.2012.
Jegorova Leontīna 07.02.1929. – 16.09.2012.
Broms Harijs 26.08.1944. – 18.09.2012.
Šušins  Aleksandrs 22.06.1950. – 21.09.2012.
Mitrovskis Otto 01.03.1924. – 26.09.2012.
Kalniņa Vija 30.05.1930. – 26.09.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

septembra mēnesī 
reģistrēti mūžībā aizgājušie

16. novembrī plkst.19:00
Sedas kultūras namā

SVINĪGS PASĀKUMS
kopā ar Strenču novada vidusskolas 

Sedas fi liāles skolēniem un Strenču kultūras nama 
jaukto kori “Rītu puse”.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
16. novembrī plkst. 15:00

Plāņu tautas namā
SVINĪGAIS PASĀKUMS

kopā ar Strenču novada vidusskolas 
Plāņu fi liāles skolēniem un 

Plāņu jaukto vokālo ansambli “Liesma”.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
17. novembrī plkst. 12:00

Trikātas Saieta namā “Depo”
Strenču Politiski represēto biedrības biedru un 

ciemiņu tikšanās valsts svētku atzīmēšanai. 
Aicinām ierasties ar “groziņiem”!

Muzicēs “Abulmalas burlakas”
Informācija pa tālruni: 29361073 Dzintra Lezdiņa.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
18. novembrī plkst. 18:00

Strenču kultūras namā
LR proklamēšanas 94. gadadienai veltīts pasākums 

“Mans novads– darbos, sirdīs, dvēselēs”
• Apbalvojumu “Gada cilvēks” un 

“Gada kolektīvs” pasniegšana
• Zitas Errsas baleta studijas priekšnesumi

• J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas
simfoniskā orķestra koncerts

plkst. 22:00 SVĒTKU BALLE
spēlēs “Vakara sonāte”

Ieeja Ls 1,50
Darbosies kafejnīca.

LATVIJAS 
REPUBLIKAS 

PROKLAMĒŠANAS 
94. GADADIENAI 

VELTĪTIE PASĀKUMI 
STRENČU NOVADĀ:

Par ūdenssaimniecības sakārtošanas 
darbu norisi Strenčos

No šī mācību gada sākuma līdz novembra vidum Strenču novada vidusskolas 9. 
un 10.klašu komandas kopā ar skolotāju Lāsmu Vāveri ‘skrien’ “Veselības maratonu”.

Konkurss tiek īstenots projekta “Veselības maratons” ietvaros, kuru realizē biedrība 
“Papardes Zieds”. Projekta mērķis ir, iesaistot skolēnus no izglītības iestādēm ar 
latviešu un krievu mācību valodu neformālās izglītības veselības veicināšanas 
aktivitātēs, sekmēt savstarpēju iepazīšanos un attīstīt sadarbības un komunikācijas 
prasmes, prasmes strādāt komandā, vienlaikus rosinot meklēt atbildes uz aktuāliem, 
ar jauniešu veselību saistītajiem, jautājumiem. Konkursa ideja ir stiprināt jauniešu 
prasmes, veidot attieksmi par veselīgu dzīvesveidu un personīgo atbildību par savas 
veselības veicināšanu, kā arī mazināt iedomātās nacionālās atšķirības, iepazīstot 
savstarpējas problēmas un kopīgi meklējot tām risinājums.

Esam priecīgi un pagodināti, ka biedrības “Papardes Zieds” pārstāvji pēc pagājušā 
gada sadarbības ir izvēlējušies tieši mūsu skolu un Sedas fi liāli iesaistīties projektā. 
Kopā projektā piedalās 4 skolas. 2 skolas ir no Latvijas ziemeļu daļas – Strenčiem 
un Sedas, citas 2 – no Latvijas rietumiem – Liepājas, no kurām 2 ir ar mazākum-
tautību mācību valodu programmu.

Projekta koordinatore skolotāja Lāsma Vāvere stāsta: “Kopā esam izveidojuši 5 
komandas. Par mūsu jauniešu oriģinalitāti un pozitīvo dzīves redzējumu liecina pat 
nosaukumi “Piena puikas”, “KKZMD”, “Gopņiki”, “Čučundras” un, protams, “Nevainībā ir spēks”.

Šis projekts ir lielisks ar to, ka jauniešiem ir iespēja ne tikai mācīties un uzzināt, bet pašiem domāt, darīt, 
pārliecināties un kopā būt. 

Visas komandas 8. oktobrī piedalījās pirmajā savstarpējā sacensībā, parādot savas teorētiskās zināšanas par 
reproduktīvo veselību. To vadīja biedrības “Papardes Zieds” pārstāvji. Ļoti interesantas ir aktivitātes, kurās katrai 
komandai ir jāiesaistās. 

Viens no uzdevumiem ir veikt eksperimentu ar 2 pārtikas produktiem, no kuriem viens ir veselīgs, otrs nē. Un tā 
skolā uz palodzes stāv glāze govs piena un glāze veikala piena. Komanda katru dienu fotografē un vēro, kādas pārmaiņas 
notiek. Prezentācija un izvērtējums ir jāsūta projekta organizatoriem. Šādi eksperimentējam ar tomātiem, āboliem u.c. 
produktiem un savā starpā sacenšamies.

Vēl viens no interesantākajiem uzdevumiem ir nofotografēt 5 pozitīvus un 5 negatīvus ar veselību saistītus piemērus 
savā novadā, izveidot prezentāciju, aprakstus un nosūtīt organizatoriem, ko, starp citu, 9. klases puiši  jau ir izdarījuši.

24. oktobrī visi brauksim ciemos pie 2 komandām no Sedas fi liāles, kur, aktīvi sportojot un prezentējot savas 
zināšanas, veselīgi pavadīsim dienu.

Diemžēl uz Rīgu, kur dalībniekus gaida piedzīvojumiem bagāts pasākums – sacensības Vecrīgā, varēs doties tikai 
viena komanda no Strenčiem un 1 no Sedas fi liāles.

Lai gan uzvarētāji būs tikai viena komanda, domāju, ka ieguvēji esam visi, jo draudzīga sacensība vieno!
Priecājos par saviem jauniešiem un apbrīnoju viņus. No viņiem  mācos dzīvi tvert viegli, nesarežģīt un izdzīvot!” 

Skolotāja Lāsma Vāvere

“VESELĪBAS MARATONS” 
Strenču novada vidusskolā

12. novembrī plkst. 11.00
Strenču kultūras namā

viesosies ukraiņu cirks show 
“TRANSFORMERIS”

Biļetes cena – 2,-
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, 

ejot kopā ar pieaugušo – ieeja bezmaksas


