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Novembris ir Latvijas mēnesis. Vēsturiski mūsu valsts 
nozīmīgākie atceres un svinību datumi ir iezīmēti rudens 
izskaņā. Mēs svinam svētkus gada tumšākajā laikā, un 
tādēļ īpaši nozīmīga ir gaismas klātbūtne. Gaisma no 
svecēm, gaisma no svētku atribūtikas un uguņošanas, bet 
svarīgākā no tām – gaisma... gaisma, ko varam dot un 
sniedzam, sniedzam ar savu attieksmi, mūsu domām un 
izpratni par apkārtējo, par savu novadu, valsti un laiku, 
kurā dzīvojam. Tieši attieksme ir atslēga un ceļš uz tādu 
Latviju, kas varēs lepoties ar sasniegto pasaules mērogā 
un par ko būsim patiesi lepni arī mēs paši tieši šeit 
mūsu novadā!. Ja patiesi vēlamies redzēt Latviju kā 
izaugsmes valsti, no kuras cilvēki nedodas prom darba un 
labākas dzīves meklējumos, tad mums ir jānotic pašiem 
sev. Un tad, ar tādu attieksmi dzīvojot un strādājot, ikkatrs 
nākamais 18.novembris būs patiesas gaismas piepildīts! 

Šajā svētku dienā domāsim labas domas, domas par 
savu zemi, tautu un valsti un dāvāsim 18. novembrī trīs 
darbus Latvijai – teiksim labus vārdus, iedegsim svecīti 
sava nama logā un kopā dziedāsim valsts himnu. 

Latvietis, tāpat kā citu tautību pārstāvji, jau vēsturiski 
ir patriots – vēlējies dzīvot un dzīvojis savā zemē, 
kopis to, aris, sējis un vācis ražu. Arī šodien mēs, savā 
novadā, esam vienoti un aicinām visus novada iedzīvo-
tājus svinēt mūsu Latvijas dzimšanas dienu kopā, no-
spraužot mērķus un darot gan lielus, gan mazus darbus, 
veicināt mūsu „ kopējo māju”- mūsu valsts, mūsu pašu 
labklājību un tiesības lemt par sevi! Lai mums izdodas 
noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem 
darbiem!

Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons

Strenču novada domes apbalvojumiem “Gada cilvēks” 
2012 izvirzīti:

• Nominācijā “Gada cilvēks izglītībā” – MATĪSS 
ZIEMULIS – Strenču novada vidusskolas skolnieks 
– par novada tēla popularizēšanu ar izcilu radošo 
darbu, pozitīvu attieksmi, domu un ideju realizēšanu 
pārstāvot Strenču novada izglītības iestādes.

• Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” – RALDA 
ZIEMULE – Strenču mūzikas skolas direktore – 
par neizsīkstošu enerģiju, inovatīvām un oriģinālām 
idejām līdzdarbojoties novada kultūras un sabiedris-
kajā dzīvē.

• Nominācijā “Gada cilvēks sportā” – JĀNIS KAUCIS  
– Valmieras “Fēniks” komandas spēlētājs, Latvijas 
izlases kandidāts Regbijā XV– par sasniegumiem 
sportā, kā vērtīgākajam sezonas spēlētājam “Valmieras 
Fēnikss” regbija komandā, kā arī kā Latvijas izlases 
kandidātam Regbijā XV. 

• Nominācijā “Gada cilvēks medicīnā” – DZINTRA 
STOMERE – SIA Trikātas doktorāts ārsta palīgs 
(feldšere) Plāņu pagastā – par pieredzi, sava darba 
profesionalitāti, rūpējoties par novada iedzīvotāju 
veselību.

• Nominācijā “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – 
OĻEGS RAGILO – SIA “IRINAL” valdes loceklis, 
IK RAGILO ražošanas vadītājs – par veiksmīgu uz-
ņēmējdarbības uzturēšanu novadā un aktīvu līdzdalību 
pašvaldības rīkotajos pasākumos.

• Nominācijā “Gada cilvēks sociālā vidē” – JĀNIS 
LEZDIŅŠ – pašvaldības policijas priekšnieks – par 
pašaizliedzību, augstu profesionalitāti un godprātīgu 
attieksmi, pildot sava amata pienākumus, nodrošinot 
sabiedrisko kārtību un drošību visā novadā.

• Nominācijā “Gada cilvēks labdarībā” – AGITA 
BOĶE – SIA Strenču aptieka vadītāja – par iegul-
dījumu, pozitīvu attieksmi un nesavtīgu dāvināšanas 
prieku pilsētai un novadam.

• Nominācijā “Gada cilvēks vides estētikā” – ULLA 
GRĪNBERGA – Strenču novada pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Minkāns” struktūrvienība “Dzērvīte” 
skolotāja – par personīgo ieguldījumu un līdzdalību 
novada estētiskās vides attīstīšanā un pilnveidošanā.

• Nominācijā “Gada cilvēks mecenātismā” – ANDIS 
GREDZENS – AS “Seda” valdes priekšsēdētājs – 
par novada pozitīva tēla veidošanu valsts mērogā, 
pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstīšanu un tradīciju 
stiprināšanu.

• Nominācijā “Mūža ieguldījums” – LĪVIJA PINZULE 
– ģimenes atbalsta centra “Liepugatves” vadītāja 
– par aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un 
sabiedrisko darbību novadā. 
Strenču novada domes apbalvojumam “Gada 

kolektīvs” 2012 izvirzīta: Strenču kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kopa “TĪNE” – par regulāri augsti 
iegūtiem vērtējumiem deju kolektīvu skatēs, novada vārda 
popularizēšanu Latvijas un valsts mērogā, aktīvu līdz-
dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos.

Strenču novada dome apstiprinās kandidātus 14. 
novembra domes sēdē. Paldies visiem pieteikumu iesnie-
dzējiem, iesaistoties Strenču novada domes apbalvojumu 
kandidātu ieteikšanā! Aicinām apmeklēt Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 94. gadadienai veltīto pasākumu “Mans 
novads – darbos, sirdīs, dvēselēs” 18. novembrī plkst. 18:00 
Strenču kultūras namā!

Strenču novada dome

PROJEKTĀ 
“DĀVINI SAVAI 
LATVIJAI” ARĪ 

MŪSU SKOLĒNI

Mana Latvija sākas rudenī. Ar lapu 
zeltu, ar vētras spēku, ar vagā saliektām 
mugurām. Teciņiem tā krēslā pār pagalmu 
nāk – vēl āboli kaimiņam jāsalasa, vēl 
rītausmā lasītās sēnes jācep.

Atelpai Latvija dāvā man ziemu. Ar 
svecīšu liesmiņām aizgājušo piemiņai. Ar 
pīrāgu smaržu un īstu eglīti. Ziemā mana 
Latvija pakāpjas kalnā. Lai sajustu sniega 
un brīvības elpu.

Latvija atdzimst pavasarī. Ar tulpju 
klēpjiem, ar cīruļu treļļiem, ar bērzu sulām 
un meiteņu smiekliem.

Vasarā Latvija vienkārši ir – pludmalē, 
pļavā, zemeņu vagās, Saulgriežu trakumā, 
manā un Tavā sirdī. Vasarā Latvija svin 
savu dzīvi. 

/Aija Lūse/

STRENČU NOVADA DOMES APBALVOJUMI

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, Strenču novada 
vidusskolas skolēni piedalījās sociālajā projektā 
“Dāvini savai Latvijai”, ko organizēja “Likteņdārza” 
īstenotājs – Kokneses fonds.

Projekta mērķis bija jauniešu vidū veicināt 
patriotisma apziņu un mīlestību pret savu valsti, 
nacionālo piederību. 

Savu ieguldījumu “Likteņdārza” tapšanā skolēni 
deva, rakstot novēlējumu savai Dzimtenei. Piecus 
vēlējumus iestrādāja speciālās koka plāksnītēs. Arī 
mūsu bērnu un klašu kolektīvu vēlējumi iekļausies 
kopīgā dāvanā Latvijai 100. dzimšanas dienā.

Strenču novada vidusskolas audzināšanas darba 
koordinatore Solvita Tēberga

LATVIJAS SVĒTKOS

Ilgākā laika posmā notika Strenču novada 
devīzes izvēle un apspriešana. Iedzīvotājiem tika 
dota iespēja iesniegt konkursam savus izveidotos 
devīzes variantus. Konkursā tika iesniegti 10 
priekšlikumi. Vērtēšanas komisija nolēma, ka tas 
ir par maz, tāpēc konkurss tika pagarināts, reizē 
aicinot iedzīvotājus izvērtēt četrus priekšlikumus un 
papildinot tos ar savām idejām. Iespēja nobalsot 
bija gan Strenču novada svētkos, gan rakstot domei 
elektroniski, kā arī mājas lapas sadaļā Jautājums 
pašvaldībai, domes mājas lapas interaktīvajā aptaujā, 
gan novada bibliotēkās, tomēr jāteic, ka ieintere-
sētība un aktivitāte nebija pārāk liela. Pavisam 
kopā aktivitāti balsojot izrādīja 90 iedzīvotāji, tika 
iesniegti vēl 11 priekšlikumi, bet vairākums balsu 
(63) tika nodotas par devīzi STRENČU NOVADS 
– SPĒKS NO GAUJAS SMELTS. Devīzes idejas 
autore ir Anita Auniņa. Šo devīzi apstiprinājusi arī 
Strenču novada dome un turpmāk tā tiks izmantota 
Strenču novada informatīvajos, tūrisma un reklāmas 
materiālos, veidojot Strenču novada atpazīstamību. 
Tā papildinās jau esošos Strenču novada zīmola 
elementus – ģerboni, logo, karogu.

 Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

STRENČU NOVADS – 
SPĒKS NO

 GAUJAS SMELTS



2 •  Mūsu novada v�stis

Novada domes sēdē 17.10. pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Nolēma
• apstiprināt Ilviju Jakovinu, ar 2012.gada 18.oktobri 

par Strenču novada domes deputāti, no saraksta vēlētāju 
apvienība Centriskās partijas Latvijas Zemnieku Sa-
vienības, apvienības “Tēvzemei un brīvībai/LNNK” un 
ievēlēt Ilviju Jakovinu par finanšu komitejas locekli.

• apstiprināt Vinetu Luziku ar 2012.gada 18.oktobri par 
Strenču novada domes deputāti, no saraksta vēlētāju 
apvienība “Attīstībai un stabilitātei”un ievēlēt Vinetu 
Luziku par attīstības komitejas un sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli.

2. Nolēma piedalīties atklāta projekta iesnieguma kon-
kursā 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 
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” 
ietvaros, iesniedzot projekta “Sedas Kultūras nama 
aprīkojuma un inventāra iegāde” iesniegumu. Projekta 
“Sedas Kultūras nama aprīkojuma un inventāra iegāde” 
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepie-
ciešamo finansējumu LVL 9 513,15.
3. Nolēma veikt grozījumus tehniski ekonomiskā 
pamatojumā “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
4.etaps”.
4. Nolēma uzsākt priekšizpēti projektā “Ūdenssaimnie-
cības attīstība Strenču pilsētā, 5.etaps”, paredzot finanšu 
līdzekļus līdz 950,00 LVL (bez PVN), minēto darbu 
apmaksai 2012. gada budžetā.
5. Nolēma uzsākt tehniskās dokumentācijas (sertificēta 
energoauditora izstrādāts ēkas energoaudits, tehniskās 
apsekošanas atzinums atbilstoši būvniecības jomu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ja projekta 
aktivitātes īsteno ēkas norobežojošajās konstrukcijās, 
būvniecības tāmes un projekta aktivitāšu tāmes atbilstoši 
ēkas energoauditam, Būvprojekts tehniskā projekta stadijā, 

vai apliecinājuma karte, vai tehniskā shēma – atbilstoši 
ēkas energoauditam) sagatavošanu pašvaldības izglītības 
iestādēm.
6. Nolēma pieņemt kā bezatlīdzības dāvinājumu 
16301/62204 domājamās daļas no nekustamā īpašuma 
kopīpašnieka Akciju sabiedrība “SEDA” biroja ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9413 001 0206 001.
7. Nolēma veikt zemes lietotāju zemes gabalu kadastrālo 
uzmērīšanu Strenču novada Sedas pilsētā uz pašvaldībai 
piekrītošām zemes vienībām.
8. Izdarīja izmaiņas ar 2012. gada 1.novembri paš-
valdības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma 
sarakstā struktūrvienībā – Saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas departaments.
9. Nolēma sadalīt Strenču mūzikas skolas mērķdotāci-
jas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
10. Nolēma izvērtēt līdz 2013. gada budžeta projekta 
iesniegšanai veselības speciālista veicamo darba apjomu 
un nepieciešamo slodzes lielumu atbilstoši situācijai 
novadā. Ieplānot 2013. gada budžetā pašvaldības iestāžu 
darbinieku amatu vienību sarakstā veselības speciālista 
amata vienību.
11. Izdarīja izmaiņas ar 2012. gada 1.novembri pašval-
dības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma sarakstā 
iestādei – Strenču novada Kultūras centrs.
12. Apstiprināja Strenču novada devīzi – SPĒKS NO 
GAUJAS SMELTS.
13. Izskatīja jautājumus:

• par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Strenču 
   pilsētā;
•  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;
•  par zemes vienību sadalīšanu;
•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
•  par koku zāģēšanu;

/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 ZIŅASIEDZĪVOTĀJIEM PAR 
PASTKASTĪTĒM

Dažkārt nākas saņemt iedzīvotāju mutiskas 
sūdzības par informatīvā izdevuma “Mūsu Novada 
Vēstis” nepiegādāšanu. Galvenokārt, problēmas 
ir Sedas pilsētā. Strenču novada domei ir noslēgts 
līgums ar VAS “Latvijas Pasts”, kurā atrunāts, ka 
pastnieks informatīvo izdevumu reizi mēnesī piegādā 
visās Strenču novada teritorijā esošo fizisko personu/
privātmāju, daudzdzīvokļu māju un juridisko personu 
pastkastītēs.

Jautājums tikai,- kādā stāvoklī ir šīs pastkastītes? 
Pastnieks nav atbildīgs par materiālu piegādi, ja 
iedzīvotāji pastkstītes nav novietojuši atbilstoši 
Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumu 
Nr.445 “Pasta noteikumi” prasībām vai kuru past-
kastītes ir bojātas vai nav aizslēgtas.

Tāpēc – lūgums iedzīvotājiem, novērtējiet kritiski 
savu pastkastīšu stāvokli, lai nebūtu problēmas ar 
pasta sūtījumu saņemšanu!

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO jaunumi
Informējam savus klientus un sadarbības part-

nerus, ka ar 2012.gada 19.oktobri mainījies SIA 
“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas orga-
nizācija” nosaukums – turpmāk tas būs īsākais un 
jau labi pierastais SIA “ZAAO”. Nosaukuma maiņa 
veikta, lai atvieglotu saziņu ikdienā. Citi uzņēmuma 
rekvizīti (kontakti, adreses, reģistrācijas numurs, 
bankas rekvizīti) paliek nemainīgi.

Tuvojas gada noslēgums. Vairāki klienti vērsušies 
SIA “ZAAO” ar jautājumu par to, vai atkritumu 
apsaimniekošanas līgums jāpārslēdz jaunajam gadam. 
Jāsaka, ka līgums ar SIA “ZAAO” ir beztermiņa, tas 
ir spēkā tik ilgi, kamēr kāda no pusēm neizlemj to 
lauzt. Tomēr lūdzam ar mums jau laicīgi sazināties 
gadījumā, ja vēlaties nākamajā gadā mainīt sava 
konteinera tukšošanas grafiku. 

Atgādinām arī, ka līdz 2012.gada beigām jāveic 
visi maksājumi par SIA “ZAAO” pakalpojumiem 
atbilstoši līguma nosacījumiem. 

Jau vairāk kā pusgadu SIA “ZAAO” piedāvā 
saviem klientiem jaunu rēķinu apmaksas veidu – 
automātisko maksājumu par atkritumu izvešanas 
pakalpojumiem. Automātiskais maksājums ir vien-
kāršākais, ērtākais un mūsdienīgākais rēķinu ap-
maksas veids, kas ļaus klientiem ekonomēt savu 
laiku. To izvēloties, par rēķinu apmaksu vairs nebūs 
jādomā – banka pati atskaitīs nepieciešamo naudas 
summu no klienta konta atbilstoši ZAAO ikmēneša 
rēķina summai. Banka rēķinu apmaksās automātiski 
no konta bankā, bet, izmantojot šo pakalpojumu, 
klientam būs jāsedz komisijas maksa par rēķinu 
apmaksu. Šīs komisijas maksas lielumu nosaka katra 
konkrētā banka. 

Lai pieteiktos ZAAO rēķinu automātiskai ap-
maksai, klientam ir jānoslēdz līgums par automātisko 
rēķinu apmaksu, ko varat izdarīt ZAAO birojos 
Valmierā, Cēsīs un Limbažos vai savā bankā, kurā 
ir atvērts konts. Tā var būt jebkura no šīm bankām: 
Swedbanka, SEB banka, DNB banka, Nordea banka, 
Citadele banka, GE Money Bank, Hipotēku banka, 
Norvik banka, Privat bank vai Rietumu banka.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī nākamajā 
gadā! 

Deju kolektīva tuvākās nākotnes plāni saistās ar pozi-
tīvām ambīcijām piedalīties XXV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos nākamajā vasarā, kā arī 
kopā ar draugiem svinēt sava kolektīva 10-gadu jubileju 
aprīļa beigās.

Dace Gaigala
Strenču novada vidusskolas direktore

Jau šā gada pavasarī Strenču novada vidusskolas 9.
un 10.klašu deju kolektīvs kopā ar savu skolotāju Inetu 
Lezdiņu bija lēmuši piedalīties un gūt jaunu pieredzi 
Baltijas jūras valstu bērnu un jauniešu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu festivālā, kurš norisinājās no 19. 
līdz 21.oktobrim mūsu ziemeļu kaimiņu galvaspilsētā 
Tallinā.

Ceļojošā festivāla ideja ir aizsākta pirms vairākiem 
gadiem Lietuvā. Līdz šim festivāla koncerti ir jau vairāk-
kārt “piestājuši” Rīgā, Tallinā, Viļņā un lielākās Polijas 
pilsētās. Festivāla “pieturvieta” Tallina pulcēja 15 deju 
un vokālās grupas no Lietuvas, Polijas, Igaunijas un 
Latvijas. Katra grupa skatītājiem piedāvāja baudīt 2 
priekšnesumus. Mūsu jauniešu izpildījumā viesi un dalīb-
nieki varēja just līdz dejām “Pavasaris” un “Krakovjaks”. 
Īpašus uzmanības apliecinājumus no Polijas kolektīvu 
vadītājiem un publikas aplausus izpelnījās dzīvespriecīgais 
“Krakovjaks”. Kopā ar citiem dalībniekiem un skatītājiem 
priecājāmies par modernā baleta deju grupu priekš-
nesumiem, krievu un poļu tautas dejām, krievu tautas-
dziesmām, repu, mūsdienu estrādes dziesmām vokālo 
grupu izpildījumā.

Brīvajā laikā iespējām pabūt atraktīvajā Tartu zinātnes 
centrā AHHAA, izstaigāt un apskatīt naksnīgo Tallinas 
vecpilsētu, ielūkoties Eiropas jauniešu basketbola līgas 
spēlēs, sajust Baltijas jūru Pērnavā.

Kopā būšana ar draugiem, negulētas naktis, prieks 
par sniegumu, jaunas radošas idejas, estētisks kultūras 
baudījums, jauni kontakti un plāni kopīgiem projektiem 
Lietuvā un Polijā. Tas viss un ne tikai nepilnās trijās dienā.

VECĀKO KLAŠU DEJOTĀJI 
STARPTAUTISKĀ BĒRNU 

UN JAUNIEŠU FESTIVĀLĀ TALLINĀ

/no kreisās / kolektīva vadītāja Ineta Lezdiņa un dejotāji 
Marta Gaigala un Matīss Ziemulis
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Muižā šajā vakarā bija iespēja tikties ar baronu Paulu 
Justinu Krīdneru, viņa dēlu Adalbertu Krīdeneru, baronesi 
Juliju Krīdeneri un freilenēm Annu Adeli Juliju Angeliku 
von Krīdeneri un Martu Hildegardi Sofiju Juliju von 
Krīdeneri, kurām celta muižas freileņu ēka, kas saglabā-
jusies līdz mūsdienām.

Varu teikt, ka pēc pasākuma sapratu, ka šajā vakarā 
nevajadzētu vairākas reizes atkārtot piedāvāto pasākumu 
– vairākos seansos, jo nevar šīs lietas atkārtot vienā 
vakarā, kā filmu vai kā iestudētu izrādi. Tas pazaudēs 
pasākuma vienreizīgumu un noslēpumainību. Tas nav 
šovs, tas ir tai vietā un reizē notiekošs, uz neatkārtojamām 
sajūtām radīts notikums. 

Paldies Latvijas Piļu un muižu asociācijai par šo ideju 
un piedāvāto iespēju piedalīties un sarīkot šādu pasā-
kumu, jau tagad pierakstām idejas nākamajam gadam. 
Paldies muižas personālam par aktīvu dalību pasākuma 
veiksmīgā norisē! Paldies daudzajiem apmeklētājiem, kuri 
izdzīvoja šo nakti kopā ar mums! Uz tikšanos Leģendu 
naktī 2013!

Ilvija Ķimse Jērcēnmuižā

“Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās 2012” pēdējā 
oktobra sestdienā ir izskanējusi.

Projekta mērķis bija popularizēt Latvijas kultūrvēs-
turisko mantojumu un palielināt tūrisma pieplūdumu 
aktīvākajās un uz pašiniciatīvu balstītajās Latvijas pilīs 
un muižās. Apmeklētājiem saistošā - teatrālā un atraktīvā 
veidā, par pamatu ņemot konkrētās pils, muižas vai ap-
kārtnes leģendu laika posmā, kad aktīvā tūrisma sezona 
ir beigusies, tika organizēts šis pasākums.

Latvijas piļu un muižu asociācijas aicinājumam 
piedalīties pasākumā “Leģendu nakts Latvijas pilīs un 
muižās 2012”atsaucās arī Jērcēnmuiža, kas bija viena no 
Vidzemes muižām, kuras uzņēma viesus savās muižas 
ēkās. Pasākuma organizēšanā iesaistījās visi, kas apdzīvo 
Jērcēnmuižas ēkas. Šajā naktī sveču gaismā atdzīvojās 
senie muižas saimnieki no Krīdeneru dzimtas.

Ikviens no 60 viesiem, kuri ieradās Jērcēnmuižā, 
varēja uzzināt muižas vēsturi un medību nostāstus, iemēģi-
nāt roku medību azartā, šaujot mērķī, aplūkot Aleksandra 
Luhaera gleznu izstādi un tikties ar autoru, nobaudīt 
Jērcēnmuižas speciālo kafiju “Senatne” un padzerties 
ūdeni no muižas akas, satikt krāšņas dejotājas, kuras 
ieradās ciemos no Lugažu muižas, un izdejoties muižas 
ballē kopā ar “Paul von Kridener”muzikantiem.

Šis pasākums mums pašiem deva lielas atklāsmes par 
vēsturiskiem notikumiem un personām Jaunjērcēnmuižas 
– Jērcēnmuižas laiku lokos. Pirmo reizi tika publiskots 
tik bagātīgs vēsturisko materiālu klāsts. Interesantas emo-
cijas radīja tas, ka iedzīvinājām muižas bijušo īpašnieku 
tēlus un notikumus. Savukārt, muižā mītošais gars (ne 
spoks) visiem 60 muižas viesiem pierādīja savu eksistenci, 
jo gribat ticat, gribat neticat – notika tehnoloģiju apstā-
šanās, kas muižā reizēm ir ikdienišķa parādība, bet parasti 
tam negrib ticēt un to saistīt ar kādām neredzamām, 
ne visiem sajūtamām enerģijām. Bet tieši tad, kad bija 
jāsākas muižas vēstures prezentācijai, atteicās darboties 
skaņas tehnika – pārbaudīta un pirms tam saskaņota un 
atskaņota ....tas nebija scenārijā, acīmredzot muižkungs 
Krīdeners ņēma līdzdarbību šajā Leģendu nakts 
pasākumā....

CEĻOJUMS LAIKĀ UN TELPĀ JĒRCĒNMUIŽĀ

Swedbank informē, ka klientu informācijas 
centros Strenčos un Sedā mainīti darba laiki. 

Turpmāk Swedbank darbinieks Jūs gaidīs:
STRENČU bibliotēkā (Rīgas ielā 3):

Trešdienās no. 14:30 līdz 15:30 
SEDĀ pilsētas pārvaldes ēkā (Skolas ielā 1) 

Piektdienās no 14:30 līdz 15:00
Swedbank klientu informācijas centrā Jums ir 

iespēja:
•  atvērt kontu Swedbank;
•  pasūtīt un saņemt maksājumu kartes;
•  pieteikt un izmantot Swedbank internetbanku
•  pieteikt automātisko rēķinu apmaksu;
•  saņemt konsultācijas par savu naudas lietu
   pārvaldīšanu;
•  pieteikties finanšu pakalpojumiem (dzīvības 
   apdrošināšana, patēriņa kredīts, hipotekārais 
   kredīts, līzings utt.)

Uz tikšanos!  
Jūsu Swedbank   

Vairāk informācijas 6744 5321 – Jānis Bergs

SWEDBANK 
INFORMĀCIJA

Šoruden uzsākta Strenču novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrāde. 
Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija būs  
pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas doku-
ments, kurā tiks noteikts pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakst-
veidā un grafiskā veidā. 

Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
izstrādā SIA “Grupa 93”, iesaistot šajā darbā Strenču 
novada domi un organizējot dažādas darba grupu 
sanāksmes. Oktobrī SIA “Grupa 93” sadarbībā ar 
Strenču novada domi organizēja darba grupas 
sanāksmes trīs tematiskajās jomās: dzīves vide; 
garīgās veselības centrs; uzņēmējdarbība un nodar-
binātība, kas saskan ar Strenču novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas pirmās redakcijas trīs stratēģis-
kajiem mērķiem. Sanāksmēs piedalījās pašvaldības 
un tās  iestāžu darbinieki, domes deputāti, dažādu 
jomu speciālisti. Viens no būtiskākajiem tematisko 
sanāksmju secinājumiem ir nepieciešamība nodrošināt 
līdzsvarotu visu apdzīvoto teritoriju un pievilcīgas 
dzīves vides attīstību novadā.

Novembrī  stratēģijas izvērtēšanā varēs iesaistīties 
plašāka sabiedrība, jo tad tiks uzsākta Strenču novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas 
sabiedriskā apspriešana, kas ilgs vienu mēnesi. Ik-
vienam iedzīvotājam un organizācijai būs iespēja 
sniegt savas idejas un priekšlikumus stratēģijas 
pilnveidošanai. Aicinām uz aktīvu dalību novada 
attīstības plānošanā!

Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta “Attīstības plānošanas kapacitātes pa-
augstināšana Strenču novadā”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā 
finansē Eiropas Sociālais fonds un tā kopējās 
attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00. 

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

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Līga Čukure

Uzsākta Strenču 
novada ilgtspējīgas 

attīstības 
stratēģijas izstrāde

Paziņojums par Strenču novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai
Saskaņā ar Strenču novada domes 14.11.2012. lēmumu 

(prot.Nr.17., 20.§), Strenču novada dome paziņo par 
Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.-2030. gadam (IAS) pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskā apspriešana ilgs no šā gada 20.novembra 
līdz 20.decembrim.

Attīstības stratēģijas pirmās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks šā gada 4. decembrī plkst. 
17.30 Strenču kultūras namā.

Strenču novada IAS būs pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokuments, kurā tiks noteikts paš-
valdības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva 
rakstveidā un grafiskā veidā.

Interesenti ir aicināti iepazīties ar IAS 1. redakcijas 
materiāliem līdz 20.12.2012.:

• Strenču novada domes mājas lapas www.strencu-
novads.lv sadaļā: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
http://www.strencunovads.lv/attistibas-planosana/
ilgtspejigas-attistibas-strategija

• Strenču novada domē – Tūrisma informācijas centra 
telpās: Rīgas ielā 7, Strenčos, darbdienās no 8.00-12.00 
un 13.00-17.00;

• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts, 
darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00.

• Jaunklidža bibliotēkā: Saieta nams, Jaunklidzis, 
darbdienās no plkst. 10.30 līdz plkst.17.30.

• Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda, Seda, 
darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00.

• Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā: 
“Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts, bibliotēkas darba 
laikā.

• Strenču pilsētas bibliotēkā: Rīgas iela 3, Strenči, 
bibliotēkas darba laikā.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par IAS 
1. redakciju, izmantojot ANKETU (latviešu vai krievu 
valodā), kas pieejama iepriekš minētajās vietās, aicinām 
iesniegt līdz 20.12.2012.: 

• Strenču novada domē, TIC telpās Rīgas ielā 7, Strenči, 
darbdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;

• pa pastu uz adresi: Strenču novada dome, Rīgas iela 7, 
Strenči, Strenču novads, LV-4730;

• elektroniski: uz e-pastu liga.cukure@strencunovads.lv.

Ikvienam iedzīvotājam un organizācijai ir iespēja
sniegt savas idejas un priekšlikumus Strenču novada IAS 
pirmās redakcijas pilnveidošanai. Aicinām uz aktīvu 
dalību novada attīstības plānošanā! 

Informācijai:
Ar Strenču novada domes 14.11.2012. lēmumu (prot.

Nr.17., 20.§) var iepazīties Strenču novada domes mājas 
lapas www.strencunovads.lv sadaļā: Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija http://www.strencunovads.lv/attistibas-planosana/
ilgtspejigas-attistibas-strategija.

Strenču novada IAS tiek izstrādāta ES 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 finansē 
ES fonds un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 
LVL 20 560,00. 

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

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Līga Čukure 
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Novada domes sēdē 17.10. pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Nolēma
• apstiprināt Ilviju Jakovinu, ar 2012.gada 18.oktobri 

par Strenču novada domes deputāti, no saraksta vēlētāju 
apvienība Centriskās partijas Latvijas Zemnieku Sa-
vienības, apvienības “Tēvzemei un brīvībai/LNNK” un 
ievēlēt Ilviju Jakovinu par finanšu komitejas locekli.

• apstiprināt Vinetu Luziku ar 2012.gada 18.oktobri par 
Strenču novada domes deputāti, no saraksta vēlētāju 
apvienība “Attīstībai un stabilitātei”un ievēlēt Vinetu 
Luziku par attīstības komitejas un sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli.

2. Nolēma piedalīties atklāta projekta iesnieguma kon-
kursā 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 
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” 
ietvaros, iesniedzot projekta “Sedas Kultūras nama 
aprīkojuma un inventāra iegāde” iesniegumu. Projekta 
“Sedas Kultūras nama aprīkojuma un inventāra iegāde” 
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepie-
ciešamo finansējumu LVL 9 513,15.
3. Nolēma veikt grozījumus tehniski ekonomiskā 
pamatojumā “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
4.etaps”.
4. Nolēma uzsākt priekšizpēti projektā “Ūdenssaimnie-
cības attīstība Strenču pilsētā, 5.etaps”, paredzot finanšu 
līdzekļus līdz 950,00 LVL (bez PVN), minēto darbu 
apmaksai 2012. gada budžetā.
5. Nolēma uzsākt tehniskās dokumentācijas (sertificēta 
energoauditora izstrādāts ēkas energoaudits, tehniskās 
apsekošanas atzinums atbilstoši būvniecības jomu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ja projekta 
aktivitātes īsteno ēkas norobežojošajās konstrukcijās, 
būvniecības tāmes un projekta aktivitāšu tāmes atbilstoši 
ēkas energoauditam, Būvprojekts tehniskā projekta stadijā, 

vai apliecinājuma karte, vai tehniskā shēma – atbilstoši 
ēkas energoauditam) sagatavošanu pašvaldības izglītības 
iestādēm.
6. Nolēma pieņemt kā bezatlīdzības dāvinājumu 
16301/62204 domājamās daļas no nekustamā īpašuma 
kopīpašnieka Akciju sabiedrība “SEDA” biroja ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9413 001 0206 001.
7. Nolēma veikt zemes lietotāju zemes gabalu kadastrālo 
uzmērīšanu Strenču novada Sedas pilsētā uz pašvaldībai 
piekrītošām zemes vienībām.
8. Izdarīja izmaiņas ar 2012. gada 1.novembri paš-
valdības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma 
sarakstā struktūrvienībā – Saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas departaments.
9. Nolēma sadalīt Strenču mūzikas skolas mērķdotāci-
jas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
10. Nolēma izvērtēt līdz 2013. gada budžeta projekta 
iesniegšanai veselības speciālista veicamo darba apjomu 
un nepieciešamo slodzes lielumu atbilstoši situācijai 
novadā. Ieplānot 2013. gada budžetā pašvaldības iestāžu 
darbinieku amatu vienību sarakstā veselības speciālista 
amata vienību.
11. Izdarīja izmaiņas ar 2012. gada 1.novembri pašval-
dības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma sarakstā 
iestādei – Strenču novada Kultūras centrs.
12. Apstiprināja Strenču novada devīzi – SPĒKS NO 
GAUJAS SMELTS.
13. Izskatīja jautājumus:

• par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Strenču 
   pilsētā;
•  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;
•  par zemes vienību sadalīšanu;
•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
•  par koku zāģēšanu;

/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 ZIŅASIEDZĪVOTĀJIEM PAR 
PASTKASTĪTĒM

Dažkārt nākas saņemt iedzīvotāju mutiskas 
sūdzības par informatīvā izdevuma “Mūsu Novada 
Vēstis” nepiegādāšanu. Galvenokārt, problēmas 
ir Sedas pilsētā. Strenču novada domei ir noslēgts 
līgums ar VAS “Latvijas Pasts”, kurā atrunāts, ka 
pastnieks informatīvo izdevumu reizi mēnesī piegādā 
visās Strenču novada teritorijā esošo fizisko personu/
privātmāju, daudzdzīvokļu māju un juridisko personu 
pastkastītēs.

Jautājums tikai,- kādā stāvoklī ir šīs pastkastītes? 
Pastnieks nav atbildīgs par materiālu piegādi, ja 
iedzīvotāji pastkstītes nav novietojuši atbilstoši 
Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumu 
Nr.445 “Pasta noteikumi” prasībām vai kuru past-
kastītes ir bojātas vai nav aizslēgtas.

Tāpēc – lūgums iedzīvotājiem, novērtējiet kritiski 
savu pastkastīšu stāvokli, lai nebūtu problēmas ar 
pasta sūtījumu saņemšanu!

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO jaunumi
Informējam savus klientus un sadarbības part-

nerus, ka ar 2012.gada 19.oktobri mainījies SIA 
“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas orga-
nizācija” nosaukums – turpmāk tas būs īsākais un 
jau labi pierastais SIA “ZAAO”. Nosaukuma maiņa 
veikta, lai atvieglotu saziņu ikdienā. Citi uzņēmuma 
rekvizīti (kontakti, adreses, reģistrācijas numurs, 
bankas rekvizīti) paliek nemainīgi.

Tuvojas gada noslēgums. Vairāki klienti vērsušies 
SIA “ZAAO” ar jautājumu par to, vai atkritumu 
apsaimniekošanas līgums jāpārslēdz jaunajam gadam. 
Jāsaka, ka līgums ar SIA “ZAAO” ir beztermiņa, tas 
ir spēkā tik ilgi, kamēr kāda no pusēm neizlemj to 
lauzt. Tomēr lūdzam ar mums jau laicīgi sazināties 
gadījumā, ja vēlaties nākamajā gadā mainīt sava 
konteinera tukšošanas grafiku. 

Atgādinām arī, ka līdz 2012.gada beigām jāveic 
visi maksājumi par SIA “ZAAO” pakalpojumiem 
atbilstoši līguma nosacījumiem. 

Jau vairāk kā pusgadu SIA “ZAAO” piedāvā 
saviem klientiem jaunu rēķinu apmaksas veidu – 
automātisko maksājumu par atkritumu izvešanas 
pakalpojumiem. Automātiskais maksājums ir vien-
kāršākais, ērtākais un mūsdienīgākais rēķinu ap-
maksas veids, kas ļaus klientiem ekonomēt savu 
laiku. To izvēloties, par rēķinu apmaksu vairs nebūs 
jādomā – banka pati atskaitīs nepieciešamo naudas 
summu no klienta konta atbilstoši ZAAO ikmēneša 
rēķina summai. Banka rēķinu apmaksās automātiski 
no konta bankā, bet, izmantojot šo pakalpojumu, 
klientam būs jāsedz komisijas maksa par rēķinu 
apmaksu. Šīs komisijas maksas lielumu nosaka katra 
konkrētā banka. 

Lai pieteiktos ZAAO rēķinu automātiskai ap-
maksai, klientam ir jānoslēdz līgums par automātisko 
rēķinu apmaksu, ko varat izdarīt ZAAO birojos 
Valmierā, Cēsīs un Limbažos vai savā bankā, kurā 
ir atvērts konts. Tā var būt jebkura no šīm bankām: 
Swedbanka, SEB banka, DNB banka, Nordea banka, 
Citadele banka, GE Money Bank, Hipotēku banka, 
Norvik banka, Privat bank vai Rietumu banka.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī nākamajā 
gadā! 

Deju kolektīva tuvākās nākotnes plāni saistās ar pozi-
tīvām ambīcijām piedalīties XXV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos nākamajā vasarā, kā arī 
kopā ar draugiem svinēt sava kolektīva 10-gadu jubileju 
aprīļa beigās.

Dace Gaigala
Strenču novada vidusskolas direktore

Jau šā gada pavasarī Strenču novada vidusskolas 9.
un 10.klašu deju kolektīvs kopā ar savu skolotāju Inetu 
Lezdiņu bija lēmuši piedalīties un gūt jaunu pieredzi 
Baltijas jūras valstu bērnu un jauniešu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu festivālā, kurš norisinājās no 19. 
līdz 21.oktobrim mūsu ziemeļu kaimiņu galvaspilsētā 
Tallinā.

Ceļojošā festivāla ideja ir aizsākta pirms vairākiem 
gadiem Lietuvā. Līdz šim festivāla koncerti ir jau vairāk-
kārt “piestājuši” Rīgā, Tallinā, Viļņā un lielākās Polijas 
pilsētās. Festivāla “pieturvieta” Tallina pulcēja 15 deju 
un vokālās grupas no Lietuvas, Polijas, Igaunijas un 
Latvijas. Katra grupa skatītājiem piedāvāja baudīt 2 
priekšnesumus. Mūsu jauniešu izpildījumā viesi un dalīb-
nieki varēja just līdz dejām “Pavasaris” un “Krakovjaks”. 
Īpašus uzmanības apliecinājumus no Polijas kolektīvu 
vadītājiem un publikas aplausus izpelnījās dzīvespriecīgais 
“Krakovjaks”. Kopā ar citiem dalībniekiem un skatītājiem 
priecājāmies par modernā baleta deju grupu priekš-
nesumiem, krievu un poļu tautas dejām, krievu tautas-
dziesmām, repu, mūsdienu estrādes dziesmām vokālo 
grupu izpildījumā.

Brīvajā laikā iespējām pabūt atraktīvajā Tartu zinātnes 
centrā AHHAA, izstaigāt un apskatīt naksnīgo Tallinas 
vecpilsētu, ielūkoties Eiropas jauniešu basketbola līgas 
spēlēs, sajust Baltijas jūru Pērnavā.

Kopā būšana ar draugiem, negulētas naktis, prieks 
par sniegumu, jaunas radošas idejas, estētisks kultūras 
baudījums, jauni kontakti un plāni kopīgiem projektiem 
Lietuvā un Polijā. Tas viss un ne tikai nepilnās trijās dienā.

VECĀKO KLAŠU DEJOTĀJI 
STARPTAUTISKĀ BĒRNU 

UN JAUNIEŠU FESTIVĀLĀ TALLINĀ

/no kreisās / kolektīva vadītāja Ineta Lezdiņa un dejotāji 
Marta Gaigala un Matīss Ziemulis
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Muižā šajā vakarā bija iespēja tikties ar baronu Paulu 
Justinu Krīdneru, viņa dēlu Adalbertu Krīdeneru, baronesi 
Juliju Krīdeneri un freilenēm Annu Adeli Juliju Angeliku 
von Krīdeneri un Martu Hildegardi Sofiju Juliju von 
Krīdeneri, kurām celta muižas freileņu ēka, kas saglabā-
jusies līdz mūsdienām.

Varu teikt, ka pēc pasākuma sapratu, ka šajā vakarā 
nevajadzētu vairākas reizes atkārtot piedāvāto pasākumu 
– vairākos seansos, jo nevar šīs lietas atkārtot vienā 
vakarā, kā filmu vai kā iestudētu izrādi. Tas pazaudēs 
pasākuma vienreizīgumu un noslēpumainību. Tas nav 
šovs, tas ir tai vietā un reizē notiekošs, uz neatkārtojamām 
sajūtām radīts notikums. 

Paldies Latvijas Piļu un muižu asociācijai par šo ideju 
un piedāvāto iespēju piedalīties un sarīkot šādu pasā-
kumu, jau tagad pierakstām idejas nākamajam gadam. 
Paldies muižas personālam par aktīvu dalību pasākuma 
veiksmīgā norisē! Paldies daudzajiem apmeklētājiem, kuri 
izdzīvoja šo nakti kopā ar mums! Uz tikšanos Leģendu 
naktī 2013!

Ilvija Ķimse Jērcēnmuižā

“Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās 2012” pēdējā 
oktobra sestdienā ir izskanējusi.

Projekta mērķis bija popularizēt Latvijas kultūrvēs-
turisko mantojumu un palielināt tūrisma pieplūdumu 
aktīvākajās un uz pašiniciatīvu balstītajās Latvijas pilīs 
un muižās. Apmeklētājiem saistošā - teatrālā un atraktīvā 
veidā, par pamatu ņemot konkrētās pils, muižas vai ap-
kārtnes leģendu laika posmā, kad aktīvā tūrisma sezona 
ir beigusies, tika organizēts šis pasākums.

Latvijas piļu un muižu asociācijas aicinājumam 
piedalīties pasākumā “Leģendu nakts Latvijas pilīs un 
muižās 2012”atsaucās arī Jērcēnmuiža, kas bija viena no 
Vidzemes muižām, kuras uzņēma viesus savās muižas 
ēkās. Pasākuma organizēšanā iesaistījās visi, kas apdzīvo 
Jērcēnmuižas ēkas. Šajā naktī sveču gaismā atdzīvojās 
senie muižas saimnieki no Krīdeneru dzimtas.

Ikviens no 60 viesiem, kuri ieradās Jērcēnmuižā, 
varēja uzzināt muižas vēsturi un medību nostāstus, iemēģi-
nāt roku medību azartā, šaujot mērķī, aplūkot Aleksandra 
Luhaera gleznu izstādi un tikties ar autoru, nobaudīt 
Jērcēnmuižas speciālo kafiju “Senatne” un padzerties 
ūdeni no muižas akas, satikt krāšņas dejotājas, kuras 
ieradās ciemos no Lugažu muižas, un izdejoties muižas 
ballē kopā ar “Paul von Kridener”muzikantiem.

Šis pasākums mums pašiem deva lielas atklāsmes par 
vēsturiskiem notikumiem un personām Jaunjērcēnmuižas 
– Jērcēnmuižas laiku lokos. Pirmo reizi tika publiskots 
tik bagātīgs vēsturisko materiālu klāsts. Interesantas emo-
cijas radīja tas, ka iedzīvinājām muižas bijušo īpašnieku 
tēlus un notikumus. Savukārt, muižā mītošais gars (ne 
spoks) visiem 60 muižas viesiem pierādīja savu eksistenci, 
jo gribat ticat, gribat neticat – notika tehnoloģiju apstā-
šanās, kas muižā reizēm ir ikdienišķa parādība, bet parasti 
tam negrib ticēt un to saistīt ar kādām neredzamām, 
ne visiem sajūtamām enerģijām. Bet tieši tad, kad bija 
jāsākas muižas vēstures prezentācijai, atteicās darboties 
skaņas tehnika – pārbaudīta un pirms tam saskaņota un 
atskaņota ....tas nebija scenārijā, acīmredzot muižkungs 
Krīdeners ņēma līdzdarbību šajā Leģendu nakts 
pasākumā....

CEĻOJUMS LAIKĀ UN TELPĀ JĒRCĒNMUIŽĀ

Swedbank informē, ka klientu informācijas 
centros Strenčos un Sedā mainīti darba laiki. 

Turpmāk Swedbank darbinieks Jūs gaidīs:
STRENČU bibliotēkā (Rīgas ielā 3):

Trešdienās no. 14:30 līdz 15:30 
SEDĀ pilsētas pārvaldes ēkā (Skolas ielā 1) 

Piektdienās no 14:30 līdz 15:00
Swedbank klientu informācijas centrā Jums ir 

iespēja:
•  atvērt kontu Swedbank;
•  pasūtīt un saņemt maksājumu kartes;
•  pieteikt un izmantot Swedbank internetbanku
•  pieteikt automātisko rēķinu apmaksu;
•  saņemt konsultācijas par savu naudas lietu
   pārvaldīšanu;
•  pieteikties finanšu pakalpojumiem (dzīvības 
   apdrošināšana, patēriņa kredīts, hipotekārais 
   kredīts, līzings utt.)

Uz tikšanos!  
Jūsu Swedbank   

Vairāk informācijas 6744 5321 – Jānis Bergs

SWEDBANK 
INFORMĀCIJA

Šoruden uzsākta Strenču novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrāde. 
Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija būs  
pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas doku-
ments, kurā tiks noteikts pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakst-
veidā un grafiskā veidā. 

Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
izstrādā SIA “Grupa 93”, iesaistot šajā darbā Strenču 
novada domi un organizējot dažādas darba grupu 
sanāksmes. Oktobrī SIA “Grupa 93” sadarbībā ar 
Strenču novada domi organizēja darba grupas 
sanāksmes trīs tematiskajās jomās: dzīves vide; 
garīgās veselības centrs; uzņēmējdarbība un nodar-
binātība, kas saskan ar Strenču novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas pirmās redakcijas trīs stratēģis-
kajiem mērķiem. Sanāksmēs piedalījās pašvaldības 
un tās  iestāžu darbinieki, domes deputāti, dažādu 
jomu speciālisti. Viens no būtiskākajiem tematisko 
sanāksmju secinājumiem ir nepieciešamība nodrošināt 
līdzsvarotu visu apdzīvoto teritoriju un pievilcīgas 
dzīves vides attīstību novadā.

Novembrī  stratēģijas izvērtēšanā varēs iesaistīties 
plašāka sabiedrība, jo tad tiks uzsākta Strenču novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas 
sabiedriskā apspriešana, kas ilgs vienu mēnesi. Ik-
vienam iedzīvotājam un organizācijai būs iespēja 
sniegt savas idejas un priekšlikumus stratēģijas 
pilnveidošanai. Aicinām uz aktīvu dalību novada 
attīstības plānošanā!

Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta “Attīstības plānošanas kapacitātes pa-
augstināšana Strenču novadā”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā 
finansē Eiropas Sociālais fonds un tā kopējās 
attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00. 

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

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Līga Čukure

Uzsākta Strenču 
novada ilgtspējīgas 

attīstības 
stratēģijas izstrāde

Paziņojums par Strenču novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai
Saskaņā ar Strenču novada domes 14.11.2012. lēmumu 

(prot.Nr.17., 20.§), Strenču novada dome paziņo par 
Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.-2030. gadam (IAS) pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskā apspriešana ilgs no šā gada 20.novembra 
līdz 20.decembrim.

Attīstības stratēģijas pirmās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks šā gada 4. decembrī plkst. 
17.30 Strenču kultūras namā.

Strenču novada IAS būs pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokuments, kurā tiks noteikts paš-
valdības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva 
rakstveidā un grafiskā veidā.

Interesenti ir aicināti iepazīties ar IAS 1. redakcijas 
materiāliem līdz 20.12.2012.:

• Strenču novada domes mājas lapas www.strencu-
novads.lv sadaļā: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
http://www.strencunovads.lv/attistibas-planosana/
ilgtspejigas-attistibas-strategija

• Strenču novada domē – Tūrisma informācijas centra 
telpās: Rīgas ielā 7, Strenčos, darbdienās no 8.00-12.00 
un 13.00-17.00;

• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts, 
darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00.

• Jaunklidža bibliotēkā: Saieta nams, Jaunklidzis, 
darbdienās no plkst. 10.30 līdz plkst.17.30.

• Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda, Seda, 
darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00.

• Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā: 
“Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts, bibliotēkas darba 
laikā.

• Strenču pilsētas bibliotēkā: Rīgas iela 3, Strenči, 
bibliotēkas darba laikā.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par IAS 
1. redakciju, izmantojot ANKETU (latviešu vai krievu 
valodā), kas pieejama iepriekš minētajās vietās, aicinām 
iesniegt līdz 20.12.2012.: 

• Strenču novada domē, TIC telpās Rīgas ielā 7, Strenči, 
darbdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;

• pa pastu uz adresi: Strenču novada dome, Rīgas iela 7, 
Strenči, Strenču novads, LV-4730;

• elektroniski: uz e-pastu liga.cukure@strencunovads.lv.

Ikvienam iedzīvotājam un organizācijai ir iespēja
sniegt savas idejas un priekšlikumus Strenču novada IAS 
pirmās redakcijas pilnveidošanai. Aicinām uz aktīvu 
dalību novada attīstības plānošanā! 

Informācijai:
Ar Strenču novada domes 14.11.2012. lēmumu (prot.

Nr.17., 20.§) var iepazīties Strenču novada domes mājas 
lapas www.strencunovads.lv sadaļā: Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija http://www.strencunovads.lv/attistibas-planosana/
ilgtspejigas-attistibas-strategija.

Strenču novada IAS tiek izstrādāta ES 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 finansē 
ES fonds un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 
LVL 20 560,00. 

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

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Līga Čukure 



Kopš 2012.gada augusta Strenču pilsētā aktīvi norit 
tranzītielas rekonstrukcijas darbi. Pēc būvdarbu veicēja
SIA “8 CBR” sniegtās informācijas, novembra vidū 
rekonstrukcijas darbiem paredzēts tehnoloģiskais pārtrau-
kums. Līdz tam darbus plānots turpināt paredzētajā 
kārtībā. Galvenais uzdevums – uzklāt brauktuves seguma 
saistkārtu ielas rekonstruējamā posma kreisajā pusē, 
lai brauktuves abas puses būtu pieejamas satiksmes 
dalībniekiem. Darbus plānots atsākt nākošā gada pavasarī 
– aprīlī, maijā, tiklīdz laika apstākļi būs labvēlīgi darbu 
turpināšanai. Atgādinām, ka Projekta “Tranzītielas posma 
Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas 
robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā” ietvaros plānots 
rekonstruēt Valkas ielas posma brauktuves segumu un 
rekonstruēt ietves, atdalot tās no brauktuves. Paredzēts 
ierīkot nobrauktuves, gājēju pāreju, ierīkot ielas ap-
gaismojumu un izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 650 013.75 LVL, 
no kurām 85 %) ir ERAF līdzfi nansējums, (3%) – 
valsts budžeta dotācija un 12 % – pašvaldības fi nansē-
jums. Projekta izmaksa tiks precizētas pēc būvdarbu 
iepirkuma procedūras veikšanas.

Sagatavoja: 
Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja 

Iveta Ence 
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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

Mihailovs Ivans 03.06.1948.- 13.10.2012.
Piterane Antoņina 22.10.1935. – 21.10.2012.
Agafonova Dagmāra 28.07.1950. – 18.10. 2012. 
Marnauze Apolonija 06.02.1932.- 20.10.2012.
Medvedeva  Sofi ja 14.09.1936. – 28.10.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

oktobra 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

 un 17:00 Jaunklidža Saieta 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:

Tranzītielas rekonstrukcijas darbiem 
gaidāms tehnoloģiskais pārtraukums

13.oktobrī Alojā jau astoto reizi pulcējas skanīgākie 
mūzikas skolu kori, lai atskaņotu jauno autoru darbus. 
Jaunrades dziesmu konkurss “Kas mēs bijām, būsim, 
esam” Alojas sporta hallē pulcēja 13 mūzikas skolu korus 
no Vidzemes un Rīgas. Konkursa otrajai kārtai žūrijas 
komisija – komponisti, Selga Mence, Ēriks Ešenvalds 
un diriģente Māra Skride, izvirzīja 14 labākos jaundarbu 
pirmatskaņojumus. Iesūtītās dziesmas tika vērtētas divās 
grupās – A grupā mūzikas skolu audzēkņu radītās, bet 
B grupā tās, kuras komponējuši mūzikas vidusskolu un 
Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņi.

Strenču mūzikas skolas koris “Somnium” diriģentes 
Ineses Niklavičas vadībā atskaņoja Ventspils mūzikas 
vidusskolas audzēknes jaundarbu “Tamtami skan”. 
Jaunā komponiste bija gandarīta gan par savas dziesmas 
interpretāciju,  gan par iegūto 3.vietu B grupā un naudas 
balvu. Koncerta kulminācijā – visu koru sadziedāšanās 

Dziesmusvētku virsdiriģentes Airas Birziņas vadībā un    
bagātīgais dāvanu klāsts no konkursa organizatoriem – 
SIA Aloja-Starkelsen un Alojas novada domes. Alojas 
uzņēmējs katram  koristam dāvināja savu jaunāko pro-
duktu – garšīgās Alojas želejas, bet koru diriģentiem – 
bioloģisko kartupeļu cieti, novada dome bērniem sagā-
dāja tikšanos un ballīti ar jaunajiem O’kartes skatuves 
talantiem. 

Katrs koncerts, konkurss vai festivāls ir ļoti vērtīga 
pieredze un ieguldījums katra jaunā mākslinieka izaugsmē. 
Paldies konkursa organizatoriem par brīnišķīgo pasākuma 
noskaņas radīšanu un paldies skolotājai Inesītei un kora 
dalībniekiem par uzņēmību, pacietību un neatlaidību ne 
tik vieglo mērķu sasniegšanā. 

Ralda Ziemule, 
Strenču mūzikas skolas direktore

KAS MĒS BIJĀM, BŪSIM, ESAM

 7.decembrī 
Jaunklidža Saieta namā

Biedrība “ Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 
savus aktīvistus aicina uz svētku pēcpusdienu, kas 

veltīta Starptautiskai invalīdu dienai un 
Ziemassvētku gaidām!

Cilvēkus ar īpašām vajadzībām, lūdzu pieteikties 
Strenču pilsētas bibliotēkā līdz 4.decembrim.

Vai zvanīt: 64715631, mob.t. 28670384 (Antra).

2. decembrī plkst. 15:00
Plāņu tautas namā

Eduarda Alaiņa VIENCĒLIENUS 
izrādīs Strenču jaunais teātris “Jokdaris”

Ieeja: Ls 1,- bērniem un skolēniem Ls 0,50

12. decembrī plkst. 15:00
Strenču kultūras namā

Zitas Errsas baleta studijas audzēkņu 
Ziemassvētku koncertuzvedums

“RIEKSTKODIS”
Ieejas maksa Ls 1,-

Pēc uzveduma aicinām visus bērnus uz tikšanos ar 
Ziemassvētku vecīti un egles iedegšanu 

Strenču pilsētas centra laukumā, kā arī egļu iedegšanu 
Plāņos, Jērcēnos un Sedā.

8. decembrī plkst. 17:00
Strenču kultūras namā

gandrīz nopietna komēdija 
“Tūsteps ar čemodānu fonā” jeb

Kāpēc mums jāprecas?
Galvenajās lomās Akvelīna Līvmane un Juris Kalniņš.

Pārējās lomās - Jānis Mūrnieks, Roberts Šilings.
Režisore Indra Vaļeniece. Ievas Ozoliņas dejas.

Biļetes iepriekšpārdošanā no 8. novembra 
Strenču kultūras namā.

Biļešu cenas – Ls 4,- un Ls 3,-

15. decembrī plkst. 17:00
Plāņu tautas namā

Ziemassvētku ieskaņu KONCERTS 
un BALLE ar “groziņiem” 

kopā ar Gaujienas kultūras nama 
pašdarbības kolektīviem.

Kolekcionārs par labu samaksu pērk pirmskara 
Latvijas un cara laika alus pudeles. Tālr. 29406932.

SLUDINĀJUMS

“TĪNE” LĪGATNĒ

Starp 4800 kg zīļu, kas tika savākts 2012 gada 
Vislatvijas ozolzīļu talkā un nogādāts Līgatnes Dabas 
Takas iemītniekiem, ir arī deju kopas “Tīne” vākums. Ar 
15 kg zīļu un labu noskaņojumu 27. oktobrī  kolektīva 
dalībnieki devās uz Līgatnes Dabas Taku, lai piedalītos  
Labo darbu nedēļas un Vislatvijas ozolzīļu talkas noslē-
guma pasākumā. Dejotājiem tika dāvāta brīnišķīga iespēja 
lietderīgi un skaisti izmantot “Tīnes” 20 gadu pastā-
vēšanas jubilejā saņemto dāvinājumu – apmaksātu 
transportu ekskursijai pa Dzimto zemi. Pirmās šāgada 
sniega kupenas,  ziemīgās dabas ainavas no Līgatnes 
skatu torņa, zvērkopes un lāču mammas Velgas stāstījums 
par aļņu bara dzīvi, pastaiga pa Līgatnes Dabas Taku un 
voljēru iemītnieku vērošana, kopīga Lielās talkas zupas 
ēšana un pankūku cepšana pie Līgatnes pārceltuves bija 
kā skaista “putukrējuma cepure” sātīgai un gardai dzim-
šanas dienas tortei. Paldies par kopā jauki pavadīto dienu!

Deju kopas “Tīne” dejotāji
Foto – Rolands Tēbergs


