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Gaismas un ēnas mija – gadumija.
Kad pusnaktī pulkstenis sāk dimdināt kādu minūti agrāk, es 

nebrīnos – rūķis pabīdījis rādītāju uz priekšu. Viņš ir tikpat skubīgs 
kā cilvēki un arī grib ātrāk zināt, kas gaida aiz divpadsmitiem.

Mēs nerīkojamies tik tieši. Savu nepacietību kā izkausēta svina 
pikuci gāžam aukstā ūdenī un izvilkuši pētām, kāda laime lemta. 
Skaidri nevar saprast, jāceļ pret gaismu, lai kristu ēna. Gaismas 
un ēnas robeža vajadzīga pat laimei, tad tā ir spilgtāka. Laimes 
ēna dažreiz pasaka vairāk nekā laime pati. Arī cilvēka ēnas puses 
ļauj īsti spriest, kas par putnu viņš ir. Lai gan esam saistīti ar savu 
ēnu tikpat cieši kā ar ādu, kuru kopjam, ēnu turpretim ne visai 
ieredzam. Labākajā gadījumā – neievērojam. Gadās, tā nogulstas 
priekšā, un mēs veltīgi lūkojam pārkāpt pāri. Citreiz pašaujas aiz 
muguras, lai noticam, ka pazudusi. Visvairāk maldu ir bezsaules 
dienās, kad ēna nerādās un cilvēks jau domā, ka no tās atbrīvojies. 
Kāpēc gan tāda vilšanās? Bez ēnas nebūtu mūsu pašu, jo tikai 
spokam nav ēnas. Pat dienai ir sava ēna – nakts.

Bet, ja pulkstenis manā mājā iezvana jauno gadu, kad citur 
jau paukšķ korķi un plaukšķ bučas, tad zinu – piesardzīgais rūķis 
ieķēries rādītājā, lai pagarinātu aizejošo gadu par kādu minūti. 
Viņam – tāpat kā daudziem – negribas šķirties no gada, ar kuru kopā 
tik ilgi būts. Jaunais – vienvienīgs noslēpums, sazin kāds izrādīsies, 
labāk palikt pie tā, kas pazīstams un drošs. Un ja vēl bijis vēlīgs! 
Ai, rūķi, rūķi, tā gan nedrīkst spriest! Īsti zināma ir vienīgi pagātne, 
bet tāpēc tajā nav jāieķeras ar abām rokām. Pagātne ir pamats, uz 
kura pakāpties, nākotnē ejot. Katra turpmākā minūte jau ir nākotne. 
Nenovēršama kā rijīgais laiks, kurš iekārtojis jaunu loku, lai 
nokamptu kumosu Pasaules mūžam.

/Māra Svīre/

Jau šobrīd apkārt daudz sniega! Varbūt brīžiem tā ir neērtība, bet nenoliedzami, sniega 
un sala rotaļas mums apkārt, tas ir skaisti! Šī gada agrais sniegs jau laicīgi mūs noskaņojis uz 
svētku gaidīšanas “nots”. Lai katrā mājā, katrā sirdī  Ziemassvētku laikā ienāk gaisma, svētku 
prieks! Saticību, dvēseles gaišumu, mīlestību un sapratni citam pret citu! Lai svētku noskaņa, 
prieks, veselība un možs gars Jaunajā 2013. gadā!

Gadu mijā būsim kopā – domās vai klātienē, sagaidīsim Jauno gadu, kaļot katrs savu 
2013. gada “Laimes monētu” un atklājot mūsu novada ielas pulksteni Strenču pilsētas centrā !

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons

AR ATVĒRTU SIRDI 
ZIEMASSVĒTKU 

GAIDĀS

PRIECĪGUS SVĒTKUS!

7.decembrī Jaunklidža saieta namā uz svētku 
pēcpusdienu savus biedrus un draugus, kopā pulcēja 
Biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. 
Uz pasākumu ieradās 72 Valkas, Strenču un Smiltenes 
novadu aktīvisti. Pasākums bija veltīts Starptautiskai 
invalīdu dienai un Ziemassvētku ieskaņai.

Jaunklidža saieta namā mūs sirsnīgi sagaidīja 
saieta nama namamātes: Līga Rābante un Vēsma 
Šinkuna.

Svētkus iedejoja deju kopa “Pīlādzītis” no Smil-
tenes, ar dziesmām mūsu sirdis saviļņoja koris 
“Mežābele” no Smiltenes un klavierspēli nodemons-
trēja Valkas sociālā centra iemītnieks. Savu svētku 
uzrunu teica Biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” priekšsēdētāja Diāna Vītola. Tika sveikti 
čaklākie rūķi, kas aktīvi darbojas biedrībā. Jāatzīstas, 
ka arī es tiku sumināta un saņēmu rūķa cepuri ar 
zvaniņu un svētku paciņu. 

Svētku galdiem bija sagādāts neliels cienasts, kā 
arī līdzi paņemtie groziņi. Strenču novada aktīvistiem 
svētku cienastu bija sarūpējusi Strenču novada sociālā 
dienesta vadītāja Agnese Valdēna, par ko mēs sakām
lielu paldies. 

Par lustīgu dancošanu gādāja Šlāgeraptaujas da-
lībnieki Gunārs un Zane no Veclaicenes. Deju virpulī 
griezās ikviens. 

Svētku vakarpusē pie mums ieradās Jērcēnu 
dzejas teātris, kurš sniedza tik patīkamu priekšne-
sumu, ka zālē valdīja tāds klusums, ka varētu pat 
dzirdēt, ka adata nokrīt. Paldies teātra režisorei 
Gintai Gailītei un pārējiem dalībniekiem, ka piekrita 
manam uzaicinājumam, piedalīties mūsu pasākumā.

Paldies man ir jāsaka Strenču novada domes 
priekšsēdētājam Jānim Pētersonam, kurš nekad nav 
atteicis mums transportu, lai nokļūtu uz svētkiem. 
Paldies arī šoferim Rolandam Tēbergam par 
atsaucību.

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam-
Tā gaidītajiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs-
Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.

                                       (Andris Vējāns)

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā 
gada cerībām!

Antra Else, 
Biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām” Strenču grupas organizatore

Vietējo iedzīvotāju grupa 
“Laika ziņneši” 2012.gada 
VAS “Hipotēku un zemes 
bankas” Klientu kluba „Mēs 
paši” izsludinātajā projektu 
konkursā guva atbalstu, lai 
īstenotu projektu “Ielas
pulkstenis – klusējošais 
laika glabātājs”, kurā pa-
redzēts uzstādīt divpusēju 
ielas pulksteni un termometru
Strenču pilsētas centrā.

Šī projektu konkursa 
mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
iniciatīvas dzīves un vides 
kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vai-
rošanu konkrētās kopienas teritorijā. “Mēs paši” projektu 
konkursam var pieteikties fiziskas un juridiskas personas, 
nevalstiskās organizācijas, neformālas apvienības, biedrī-
bas, organizācijas un iestādes.

Pašlaik norit darbs pie pulksteņa koka statīva 
izgatavošanas un atbilstošo dokumentu kārtošanas, lai to 
varētu novietot Rīgas ielas un Pulkveža Zemitāna ielas 
krustojumā. Iedzīvotāju grupa “Laika ziņneši” veiksmīgi 
ir savākuši nepieciešamos naudas līdzekļus pulksteņa un 
termometra mehānismu iegādei, kuri nākamās nedēļas 
laikā tiks atgādāti līdz Strenčiem. 

Projekta galvenie mērķi ir pilnveidot Strenču pilsētas 
centra ainavu, uzlabot vides kvalitāti vietējiem iedzīvo-
tājiem un stiprināt Strenču novada tēlu. Grupā “Laika 
ziņneši” ir apvienojušies deviņi Strenču novada iedzīvo-
tāji, kuri ieinteresēti Strenčos izveidot jaunu objektu.
Idejas autors ir novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pētersons. 

Pulksteni plānots atklāt 2012.gada izskaņā – 
31.decembrī. Aicinām sekot līdzi Strenču novada mājas 
lapas aktualitātēm par precizētu pasākuma norisi.

Ziņo iedzīvotāju grupa “Laika ziņneši”

PULKSTENIS STRENČU PILSĒTAS CENTRĀ



2 •  Mūsu novada v�stis

Novada domes sēdē 14.novembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2030.gadam pirmo redakciju un nodeva 
to sabiedriskajai apspriešanai no 20. novembra līdz 20. 
decembrim.
2. Anulēja Strenču novada domes 19.09.2012. pieņemto 
lēmumu “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma un pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” 
investīciju īstenošanai”. Apstiprināja SIA “Investīciju 
Risinājumu Birojs” izstrādāto tehniski ekonomisko 
pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
4.etaps”.
3. Izdarīja grozījumus 2012.gada saistošajos noteikumos 
Nr.8/2012 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr.5/2012 “Par 2012. gada pamatbudžetu””.
4. Atzina par spēku zaudējušu Strenču novada domes 
15.02.2012. sēdes lēmumu, protokols Nr.4.1.§ “Par izglī-
tības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem”. Apstiprināja 
viena audzēkņa mācību izmaksas pašvaldību savstar-
pējiem norēķiniem Strenču novada vispārējās izglītības 
iestādē – Strenču novada vidusskola – LVL 54.31 no 
03.09.2012. Apstiprināja viena audzēkņa mācību izmaksas
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem – Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” – LVL 76.26 
no 03.09.2012. 
5. Biedrībai “Cerības pakāpiens” projekta iesnieguma 
“Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukuma 
izveide Sedā” apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt tā 
īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1547,12. no 
Strenču novada domes 2013.gada pamatbudžeta līdzekļiem.
6. Projekta “Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie 
Jaunklidža saieta nama” apstiprināšanas gadījumā no-
drošināt tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu LVL 
5 431,01 no Strenču novada domes 2013.gada pamat-
budžeta līdzekļiem., tai skaitā: attiecināmās izmaksas 
LVL 4 488,44, no tā:

▪ publiskais finansējums (atbalsta intensitāte 90%) 
    LVL 4039,60;
▪  pašvaldības līdzfinansējums (10%) LVL 448,84;
▪  neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 942,57. 

7. Noteica nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju 
dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanai paš-
valdības īpašumā.
8. Nolēma slēgt finanšu līzingu ar SIA “Swedbank  līzings”
par iekrāvēja TEREX 820 izpirkšanu uz diviem gadiem, 
ar 6 % likmi gadā, par EUR 5936,26 vai LVL 4172,03.

9. Sadalīja valsts mērķdotācijas pašvaldību amatier-
mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadā, kuri 
sagatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 
noteikto repertuāru.
10. Izdarīja izmaiņas ar 2012. gada 1.decembri pašval-
dības iestāžu darbinieku amatu vienībās iestādei – Strenču 
novada Kultūras centrs.
11. Noteica atalgojuma izmaiņas Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestādes “Minkāns” skolotājiem, saskaņā 
ar MK Noteikumiem Nr.83 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”.
12. Nolēma ar 2013.gada 1.janvāri reorganizēt un lik-
vidēt centrālās administrācijas struktūrvienības: 
◦  Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments;
◦  Attīstības un plānošanas departaments;
◦ Grāmatvedības un finanšu departaments, ar 2013.gada 

1.janvāri reorganizācijas procesā izveidot domes centrā-
lās administrācijas struktūrā šādas struktūrvienības:

◦ Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinā-
juma nodaļa;

◦  Plānošanas un attīstības nodaļa;
◦  Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar amatu vienībām.

13. Izdarīja grozījumus Strenču novada domes 18.05.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Strenču novada paš-
valdības nolikums”.
14. Apstiprināja pašvaldības apbalvojumu ”Gada cilvēks” 
un “Gada kolektīvs” 2012. gadā izvirzītos pretendentus.
15. Apstiprināja nolikumu “Par sociālajām dzīvojamām 
telpām” –  stājas spēkā ar 2013.gada 1. janvāri.
16. Izskatīja jautājumus:

•  par telpu grupu adrešu likvidēšanu Strenču pilsētā;
•  par adreses piešķiršanu;
•  par zemes vienību piekritību;
•  par zemes vienības sadalīšanu un zemes ierīcības 
   projekta izstrādi;
•  par zemes nomas līgumu slēgšanu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
•  par koku zāģēšanu Strenču pilsētā.

/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 ZIŅASJAUNUMI 
“VECKŪKUROS”
4. decembrī svinīgā ceremonijā Rīgā tika paziņoti 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
rīkotā inovatīvā biznesa ideju konkursa Ideju kauss
2012 uzvarētāji, kas par jaunajām biznesa idejām 
saņēma laba vēlējumus un finansiālu atbalstu nāka-
majiem soļiem savas ieceres īstenošanā.

 Jau otro gadu Ideju kausa ietvaros tika noskaid-
rota arī Eko – inovatīvākā ideja. Priecājamies, ka 
šoreiz šajā nominācijā uzvara un 1000 latu balva par 
ideju Zaļais zelts piešķirta Strenču novada Jērcēnu 
pagasta zemnieku saimniecības “Veckūkuri” īpaš-
niecei Ilvijai Jakovinai. tas ir augsts novērtējums 
starp 490 konkursā iesniegtajām biznesa idejām.

“Veckūkuru” jaunā  ideja – dabiska un lēta orga-
niskā mēslojuma ražošana substrāta veidā, nodroši-
not, ka tas ir viegli iestrādājams augsnē un nesatur 
ķimikālijas. Zaļais zelts tiks iegūts, no lopkopības 
neizbēgamā blakusprodukta – kūtsmēsliem – nodalot 
nost mitrumu (vircu). Procesā pāri palikušais sausais 
substrāts būs tas lieliskais mēslojums, kas tiks pie-
dāvāts mazdārziņu īpašniekiem Latvijā.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PĀRDOMAS PAR 
LABDARĪBU

Ziemassvētku laiks ir īpašs –  pār Latviju no-
laižas eņģeļi, jo jau piekto gadu tiek organizēta 
labdarības akcija slimo bērnu atbalstam. Šajā laikā 
ikviens pārdomājam vērtību skalu, mēģinām palīdzēt 
saviem līdzcilvēkiem, kā nu katrs protam.

Gaidot gaišākos gada svētkus, savās pārdomās 
dalījās SIA “SANVIK” īpašniece Sandra Konošonoka, 
pastāstot, ka vasarā pie sava uzņēmuma ārdurvīm 
atradusi pamestus kaķēnus, kuri kādam cilvēkam bija 
kļuvuši lieki. Protams, pateicoties saimnieku rūpēm, 
kaķēni ir pabaroti un izauguši, tagad atraduši māj-
vietu Konošonoku lauku mājās Ēvelē un ir pateicīgi 
saimniekiem par labestību. Tas nebūt nenozīmē, ka 
visus liekos kaķēnus tagad var nest uz “SANVIK”, 
bet gan izskan kā aicinājums pārdomāt atbildību, 
rūpējoties par tiem, kurus esam pieradinājuši.

Otrs pārdomu stāsts izskanēja no pensionētās 
skolotājas Māras Larionovas, runājot par parādiem, 
parādniekiem, naudas aizdošanu un aizņemšanos. 
Dažkārt dzīvē ir situācijas, kad nākas kādam lūgt 
aizdot uz parāda. Protams, tā nav patīkama sajūta,
kad esi lūdzēja lomā. Tomēr skumji, ka daži cilvēki 
šīs situācijas uztver kā pašsaprotamas un aizņem-
šanās sāk kļūt par ikdienišķu paradumu. Ir labi, ja 
varam palīdzēt līdzcilvēkam kritiskā situācijā un viņš 
to novērtē, taču ja šādas situācijas tiek izmantotas 
neapdomīgi un ļaunprātīgi... Labi zinām, ka aptiekā 
ir gandrīz neiespējami neiedot zāles uz parāda 
slimam cilvēkam, ka veikalā ir grūti pateikt nē, ja 
pircējs lūdz maizi uz parāda...taču daži, diemžēl, 
pamanās šādas situācijas izmantot ļaunprātīgi un 
ātri vien par labdarību aizmirst, aizmirstot arī atdot 
parādu.

Aicinu, gaidot svētkus un ieejot Jaunajā gadā,  
ikvienu iedzīvotāju pārdomāt savu rīcību, atceroties 
seno latviešu gudrību – “parāds nav brālis”. Varbūt 
esam kādam palikuši parādā? Pat ja tā nav nauda, 
varbūt esam parādā kādu labu darbu, labu vārdu vai 
gaišu smaidu. Priecīgus un gaišus svētkus!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

UZSĀKTAS IEPIRKUMU PROCEDŪRAS 
TRANZĪTIELAS SAKĀRTOŠANAI STRENČOS

Šī gada 10.oktobrī noslēgta vienošanās starp Strenču 
novada domi un Satiksmes ministriju par Eiropas Savie-
nības 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 kopējās izmaksas ir LVL 2 150 439,16, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 
LVL 1 768 654,16, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
– LVL 62 472,05.

Uz šo brīdi ir izstrādāts Iepirkuma plāns un 12.12.2012. 
uzsāktas sekojošas iepirkuma procedūras:

7. Atklāts konkurss “Tranzītielas posma Rīgas ielā 
un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz 
Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” būv-
darbu veikšana

•  Prognozētā līgumcena: LVL 1 722 000.00;
•  Iesniegšanas termiņš: 09.01.2013.
8. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Tranzīt-

ielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār 
Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” (saskaņā ar PIL 8.pantu)

• Iesniegšanas termiņš: 28.12.2012.
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt brauktuves un 

ietvju segumu Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta 
pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai; plānots izbūvēt velo-
celiņu un velojoslas, rekonstruēt autobusu pieturvietas un 
tiltu pār Strenčupīti; rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju, 

ielas apgaismojumu un elektroapgādi; pārbūvēt sakaru 
vājstrāvas tīklus. 

Darbus plānots uzsākt 2013.gada 2.ceturksnī.
Projekta īstenošana notiek darbības programmas “Infra-

struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes 
“Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 
3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas at-
tīstība” 3.2.1.2.aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros. 

Sīkākai informācijai: Iveta Ence
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

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

Pirmssvētku noskaņā ir noslēgušies būvdarbi projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps” 
(identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030), 
par kura realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta Vienoša-
nās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Strenču 
novada domi. 

Projekta ietvaros SIA “Vidzemes energoceltnieks” ir 
veikusi šādus darbus: 53.00 m esošo ūdensvadu rekon-
strukcija, 2853.30 m jaunu ūdensvadu izbūve (t.sk. 
580.70 m pieslēgumi),  2521.40 m jaunu kanalizācijas 
vadu izbūve (t.sk. 544.50 m pieslēgumi), 526.90 m jaunu 
kanalizācijas spiedvadu izbūve, 3 jaunu kanalizācijas 
sūkņu staciju izbūve. Līdz ar to ir uzlaboti un paplašināti 
centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. 
Līdz 2013.gada maija beigām paliek labiekārtošanas un 
asfalta seguma atjaunošanas darbi, kurus ziemas apstākļos 
nevar pabeigt.

Projekta kopējās reālās izmaksas ir 422 971.58 Ls, no 
kurām attiecināmās izmaksas ir 348 731.98 LVL, no kurām 
ERAF līdzfinansējums ir 85 %, bet pašvaldības budžeta 
finansējums 15 %. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” 3.4. prioritāte “Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. 
pasākums “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 pilsētā, 

3.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030 
līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Strenču 
novada dome. Projekta administratīvās, finanšu un 

tehniskās vadības uzraudzību nodrošina CFLA.
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9. decembrī Jaunklidža bibliotēkā – Saieta namā notika 
meldru pinumu  Meistarklase, kuru vadīja Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Tīne” meistare Laine Krūskopa-Bodniece 
no Ēveles. 

Pasākuma apmeklētājus Laine iepazīstināja ar pro-
cesu, kas nepieciešams, lai meldrus sagatavotu darbam. 
Pinumiem tiek izmantoti gan jūras, gan upes meldri. 
Atsevišķi darbiņi veidoti no kukurūzas.    

Ikvienam Meistarklases dalībniekam bija iespēja pašam 
pamēģināt no meldriem veidot pinumus un rotājumus. 

Līdz  28.decembrim bibliotēkā būs apskatāma Laines 
Krūskopas-Bodnieces un Veltas Pētersones no Jaunpie-
balgas meldru pinumu izstāde. Kādu no kārotajām 
mantām varēs arī iegādāties.

Līga Rābante,
 Jaunklidža bibliotēkas – Saieta nama vadītāja

MEISTRAKLASE JAUNKLIDŽA SAIETA NAMĀ

Strenču novada dome izsludina konkursu uz 
vakanto darba vietu – Strenču pilsētas bibliotēkas 
vadītājs – Strenču novada bibliotēku koordinators.

Prasības pretendentam:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vi-

dējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai 
tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts biblio-
tēku darba jomā;

•  labas zināšanas informācijas meklēšanā;
• darba pieredze bibliotēku un IT jomā: MS Office 

(Word, Excell), BIS Alise;
• spēja strādāt radoši, inovatīvi un organizēt pasā-

kumus;
•  prasme sadarboties un strādāt komandā;
•  angļu vai citas svešvalodas zināšanas.

Piedāvājam
•  stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•  īrēt apdzīvojamo platību;
•  pilnu darba slodzi.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
Strenču novads, Valkas iela 16, Strenči, Strenču 

novads, LV – 4730 vai elektroniski uz e-pasta adresi:
dome@strencunovads.lv, vai arī personīgi ierodoties 
Strenčos, Valkas ielā16 līdz šī gada 28. decembrim 
plkst.16.00 tālrunis informācijai 29208424 vai 
64715616.

STRENČU NOVADA 
DOME IZSLUDINA 

KONKURSU

25. decembrī plkst. 12:00 Sedas veco ļaužu centra 
administrācijas ēkā notiks Strenču novada vecā gada 
pavadīšanas sporta spēles. Spēļu mērķis ir popularizēt 
sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgas novada 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Beidzas kārtējais kalendārais gads un mūsu novada 
iedzīvotājiem, kuriem ir tuva aktīva sporta kultūra, piedā-
vājam apkopot savus spēkus šā gada pēdējās sacensībās. 

Sporta spēlēs dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savas 
spējas šaušanā ar loku, šaušanā ar pneimatisko šauteni, 
riņķu uzlikšanā, dartā, novusā “Zirnīši” un dambretē 
“Knipīši”.

Apbalvos 3 labākos vīriešus (zēnus) un 3 labākās sie-
vietes (meitenes) ar diplomiem un balvām.

Vecā gada pavadīšanas sporta spēļu nolikums:

Vieta un laiks - sacensības norises vieta Sedas veco ļaužu 
centra administrācijas ēkā, 25. decembrī, pl.12:00
Organizācija un vadība - sacensības rīkos un vadīs Strenču 
novada sporta entuziasti. Sporta sacensību laikā sportisti 
drīkst palīdzēt tiesāt un vadīt kādu no sacensību veidiem.
Sacensībās ir dalībnieku maksa - 1 LVL uzkodām un tējai.
Sporta programma-

1. šaušana ar loku
2. šaušana ar pneimatisko šauteni
3. riņķu uzlikšana
4. darts
5. novuss “Zirnīši”
6. dambrete “Knipīši”

Dalībnieki - sacensībās var piedalīties visi Strenču novada 
iedzīvotāji ar ģimenēm un draugiem, bet nejaunāki par 12 
gadiem.
Mērķi un uzdevumi - beidzas kārtējais kalendārais gads un 
mūsu novada iedzīvotāji ieņēmuši aktīvu pozīciju sporta 
kultūrā, tādējādi piedāvājam apkopot savus spēkus šā gada 
pēdējās sacensībās.

Sacensību rezultāti - Visiem sacensību dalībniekiem jā-
piedalās visos sacensības veidos lai iegūtu balvas (tie, kas 
piedalīsies tikai 2 vai 4 nepiedalīsies balvu saņemšanā).
Sacensību galvenais tiesnesis - Aleksandrs Brjuņins
Sporta programma atsevišķos sporta veidos
Šaušana no loka - 10 metu attālumā no mērķa. Dalībnie-
kam tiek izniekotas 13 bultas, no kurām 10 labākie šāvieni 
skaitās kā rezultāts.
Šaušana no pneimatiskās šautenes - Šaušanā notiks stā-
vus 10 m attālumā, kur šautene tiek turēta atbalstoties uz 
vienas rokas

• Par mērķi Nr.6 10 šāvieni.
Riņķu uzlikšana - Uz laukuma stāv 10 mietiņi, divās rindās
kuri ar kārts palīdzību pēc iespējas ātrāk jāpārvieto uz 
nākamo 5 mietiņu rindu un atpakaļ.
Darts - Dalībnieks izpilda 10 sērijas metienu, visu metienu 
summa kopskaits ir dalībnieka rezultāts.
Novuss “zirnīši” - uz novusa galda atrodas 20 gaišie 
kauliņi, pēc tiesneša komandas dalībnieks pēc iespējas 
ātrāk no viena borta tiek iesisti kauliņi galda kabatiņās. Ja 
iekrīt kauliņš “matka” tad dalībniekam tiek uzlikts soda 
kauliņš uz pretējā borta.
Pie situācijas kad kauliņš izlido ārpus borta, kauliņš tiek
novietots savējā bortā.
Dabrete ““ knipīši” - dalībnieki spēlē pēc apļa veida 
kustības, turpinājums katrai partijai 5 min. Vinnē tas, kuram 
vis vairāk uzvaras.
Sacensību rezultāti - Katrā no sporta veidiem dalībnieks 
iegūst konkrētu vietu ar punktu skaitu. Kuram dalībnie-
kam ir lielākais punktu skaits, spēļu uzvarētājs.
Apbalvošana - Apbalvo 3 labākos vīriešus un 3 labākās 
sievietes ar diplomiem un balvām.

Aleksandrs Brjuņins, 
Strenču novada sporta organizators

STRENČU NOVADA VECĀ GADA  
PAVADĪŠANAS SPORTA SPĒLES

EGLĪT, EGLĪT, 
IEDEDZIES!

12. decembrī Strenču novadā iedegās Ziemas-
svētku egles. Novada bērni tika aicināti apmeklēt 
Zitas Errsas baleta studijas koncertuzvedumu “Riekst-
kodis” Strenču kultūras namā. Tā bija reta un 
brīnišķīga iespēja baudīt baleta izrādi savā novadā, 
nemērojot garu ceļu līdz Rīgai. Pēc koncertuzve-
duma Zaķis, Tīģeris, Ēzelis un Rūķis aicināja bērnus 
iedegt Ziemassvētku egli Strenču pilsētas centrālajā 
laukumā. Pirms egles iedegšanas, simboliski tika 
iedegtas gaismas strūklakas, no kurām pa mazam 
stariņam tika sūtīts uz Jērcēniem, plāņiem un Sedu, 
lai arī tur reizē ar egli Strenčos iedegtos izrotātās 
egles. Zem Rūķa cepures bija paslēpies dziedātājs 
Nikolajs Puzikovs, kurš kopā ar bērniem uzdziedāja 
Ziemassvētku dziesmiņas un savu populāro hītu 
“Dievs tevi mīl”. Ziemassvētku gaidīšanas laiks pa-
mazām sarūk dienu pa dienai. Svētku laikā aicinām 
apmeklētājus izvēlēties sev interesējošos pasākumus 
novada kultūras iestādēs! Priecīgus Svētkus!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par ūdenssaimniecības attīstības projektu Strenčos
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Novada domes sēdē 14.novembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2030.gadam pirmo redakciju un nodeva 
to sabiedriskajai apspriešanai no 20. novembra līdz 20. 
decembrim.
2. Anulēja Strenču novada domes 19.09.2012. pieņemto 
lēmumu “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma un pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” 
investīciju īstenošanai”. Apstiprināja SIA “Investīciju 
Risinājumu Birojs” izstrādāto tehniski ekonomisko 
pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
4.etaps”.
3. Izdarīja grozījumus 2012.gada saistošajos noteikumos 
Nr.8/2012 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr.5/2012 “Par 2012. gada pamatbudžetu””.
4. Atzina par spēku zaudējušu Strenču novada domes 
15.02.2012. sēdes lēmumu, protokols Nr.4.1.§ “Par izglī-
tības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem”. Apstiprināja 
viena audzēkņa mācību izmaksas pašvaldību savstar-
pējiem norēķiniem Strenču novada vispārējās izglītības 
iestādē – Strenču novada vidusskola – LVL 54.31 no 
03.09.2012. Apstiprināja viena audzēkņa mācību izmaksas
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem – Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” – LVL 76.26 
no 03.09.2012. 
5. Biedrībai “Cerības pakāpiens” projekta iesnieguma 
“Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukuma 
izveide Sedā” apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt tā 
īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1547,12. no 
Strenču novada domes 2013.gada pamatbudžeta līdzekļiem.
6. Projekta “Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie 
Jaunklidža saieta nama” apstiprināšanas gadījumā no-
drošināt tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu LVL 
5 431,01 no Strenču novada domes 2013.gada pamat-
budžeta līdzekļiem., tai skaitā: attiecināmās izmaksas 
LVL 4 488,44, no tā:

▪ publiskais finansējums (atbalsta intensitāte 90%) 
    LVL 4039,60;
▪  pašvaldības līdzfinansējums (10%) LVL 448,84;
▪  neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 942,57. 

7. Noteica nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju 
dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanai paš-
valdības īpašumā.
8. Nolēma slēgt finanšu līzingu ar SIA “Swedbank  līzings”
par iekrāvēja TEREX 820 izpirkšanu uz diviem gadiem, 
ar 6 % likmi gadā, par EUR 5936,26 vai LVL 4172,03.

9. Sadalīja valsts mērķdotācijas pašvaldību amatier-
mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadā, kuri 
sagatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 
noteikto repertuāru.
10. Izdarīja izmaiņas ar 2012. gada 1.decembri pašval-
dības iestāžu darbinieku amatu vienībās iestādei – Strenču 
novada Kultūras centrs.
11. Noteica atalgojuma izmaiņas Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestādes “Minkāns” skolotājiem, saskaņā 
ar MK Noteikumiem Nr.83 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”.
12. Nolēma ar 2013.gada 1.janvāri reorganizēt un lik-
vidēt centrālās administrācijas struktūrvienības: 
◦  Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments;
◦  Attīstības un plānošanas departaments;
◦ Grāmatvedības un finanšu departaments, ar 2013.gada 

1.janvāri reorganizācijas procesā izveidot domes centrā-
lās administrācijas struktūrā šādas struktūrvienības:

◦ Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinā-
juma nodaļa;

◦  Plānošanas un attīstības nodaļa;
◦  Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar amatu vienībām.

13. Izdarīja grozījumus Strenču novada domes 18.05.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Strenču novada paš-
valdības nolikums”.
14. Apstiprināja pašvaldības apbalvojumu ”Gada cilvēks” 
un “Gada kolektīvs” 2012. gadā izvirzītos pretendentus.
15. Apstiprināja nolikumu “Par sociālajām dzīvojamām 
telpām” –  stājas spēkā ar 2013.gada 1. janvāri.
16. Izskatīja jautājumus:

•  par telpu grupu adrešu likvidēšanu Strenču pilsētā;
•  par adreses piešķiršanu;
•  par zemes vienību piekritību;
•  par zemes vienības sadalīšanu un zemes ierīcības 
   projekta izstrādi;
•  par zemes nomas līgumu slēgšanu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
•  par koku zāģēšanu Strenču pilsētā.

/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 ZIŅASJAUNUMI 
“VECKŪKUROS”
4. decembrī svinīgā ceremonijā Rīgā tika paziņoti 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
rīkotā inovatīvā biznesa ideju konkursa Ideju kauss
2012 uzvarētāji, kas par jaunajām biznesa idejām 
saņēma laba vēlējumus un finansiālu atbalstu nāka-
majiem soļiem savas ieceres īstenošanā.

 Jau otro gadu Ideju kausa ietvaros tika noskaid-
rota arī Eko – inovatīvākā ideja. Priecājamies, ka 
šoreiz šajā nominācijā uzvara un 1000 latu balva par 
ideju Zaļais zelts piešķirta Strenču novada Jērcēnu 
pagasta zemnieku saimniecības “Veckūkuri” īpaš-
niecei Ilvijai Jakovinai. tas ir augsts novērtējums 
starp 490 konkursā iesniegtajām biznesa idejām.

“Veckūkuru” jaunā  ideja – dabiska un lēta orga-
niskā mēslojuma ražošana substrāta veidā, nodroši-
not, ka tas ir viegli iestrādājams augsnē un nesatur 
ķimikālijas. Zaļais zelts tiks iegūts, no lopkopības 
neizbēgamā blakusprodukta – kūtsmēsliem – nodalot 
nost mitrumu (vircu). Procesā pāri palikušais sausais 
substrāts būs tas lieliskais mēslojums, kas tiks pie-
dāvāts mazdārziņu īpašniekiem Latvijā.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PĀRDOMAS PAR 
LABDARĪBU

Ziemassvētku laiks ir īpašs –  pār Latviju no-
laižas eņģeļi, jo jau piekto gadu tiek organizēta 
labdarības akcija slimo bērnu atbalstam. Šajā laikā 
ikviens pārdomājam vērtību skalu, mēģinām palīdzēt 
saviem līdzcilvēkiem, kā nu katrs protam.

Gaidot gaišākos gada svētkus, savās pārdomās 
dalījās SIA “SANVIK” īpašniece Sandra Konošonoka, 
pastāstot, ka vasarā pie sava uzņēmuma ārdurvīm 
atradusi pamestus kaķēnus, kuri kādam cilvēkam bija 
kļuvuši lieki. Protams, pateicoties saimnieku rūpēm, 
kaķēni ir pabaroti un izauguši, tagad atraduši māj-
vietu Konošonoku lauku mājās Ēvelē un ir pateicīgi 
saimniekiem par labestību. Tas nebūt nenozīmē, ka 
visus liekos kaķēnus tagad var nest uz “SANVIK”, 
bet gan izskan kā aicinājums pārdomāt atbildību, 
rūpējoties par tiem, kurus esam pieradinājuši.

Otrs pārdomu stāsts izskanēja no pensionētās 
skolotājas Māras Larionovas, runājot par parādiem, 
parādniekiem, naudas aizdošanu un aizņemšanos. 
Dažkārt dzīvē ir situācijas, kad nākas kādam lūgt 
aizdot uz parāda. Protams, tā nav patīkama sajūta,
kad esi lūdzēja lomā. Tomēr skumji, ka daži cilvēki 
šīs situācijas uztver kā pašsaprotamas un aizņem-
šanās sāk kļūt par ikdienišķu paradumu. Ir labi, ja 
varam palīdzēt līdzcilvēkam kritiskā situācijā un viņš 
to novērtē, taču ja šādas situācijas tiek izmantotas 
neapdomīgi un ļaunprātīgi... Labi zinām, ka aptiekā 
ir gandrīz neiespējami neiedot zāles uz parāda 
slimam cilvēkam, ka veikalā ir grūti pateikt nē, ja 
pircējs lūdz maizi uz parāda...taču daži, diemžēl, 
pamanās šādas situācijas izmantot ļaunprātīgi un 
ātri vien par labdarību aizmirst, aizmirstot arī atdot 
parādu.

Aicinu, gaidot svētkus un ieejot Jaunajā gadā,  
ikvienu iedzīvotāju pārdomāt savu rīcību, atceroties 
seno latviešu gudrību – “parāds nav brālis”. Varbūt 
esam kādam palikuši parādā? Pat ja tā nav nauda, 
varbūt esam parādā kādu labu darbu, labu vārdu vai 
gaišu smaidu. Priecīgus un gaišus svētkus!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

UZSĀKTAS IEPIRKUMU PROCEDŪRAS 
TRANZĪTIELAS SAKĀRTOŠANAI STRENČOS

Šī gada 10.oktobrī noslēgta vienošanās starp Strenču 
novada domi un Satiksmes ministriju par Eiropas Savie-
nības 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 kopējās izmaksas ir LVL 2 150 439,16, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 
LVL 1 768 654,16, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
– LVL 62 472,05.

Uz šo brīdi ir izstrādāts Iepirkuma plāns un 12.12.2012. 
uzsāktas sekojošas iepirkuma procedūras:

7. Atklāts konkurss “Tranzītielas posma Rīgas ielā 
un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz 
Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā” būv-
darbu veikšana

•  Prognozētā līgumcena: LVL 1 722 000.00;
•  Iesniegšanas termiņš: 09.01.2013.
8. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Tranzīt-

ielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār 
Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” (saskaņā ar PIL 8.pantu)

• Iesniegšanas termiņš: 28.12.2012.
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt brauktuves un 

ietvju segumu Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta 
pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai; plānots izbūvēt velo-
celiņu un velojoslas, rekonstruēt autobusu pieturvietas un 
tiltu pār Strenčupīti; rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju, 

ielas apgaismojumu un elektroapgādi; pārbūvēt sakaru 
vājstrāvas tīklus. 

Darbus plānots uzsākt 2013.gada 2.ceturksnī.
Projekta īstenošana notiek darbības programmas “Infra-

struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes 
“Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 
3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas at-
tīstība” 3.2.1.2.aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros. 

Sīkākai informācijai: Iveta Ence
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas 

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

Pirmssvētku noskaņā ir noslēgušies būvdarbi projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps” 
(identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030), 
par kura realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta Vienoša-
nās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Strenču 
novada domi. 

Projekta ietvaros SIA “Vidzemes energoceltnieks” ir 
veikusi šādus darbus: 53.00 m esošo ūdensvadu rekon-
strukcija, 2853.30 m jaunu ūdensvadu izbūve (t.sk. 
580.70 m pieslēgumi),  2521.40 m jaunu kanalizācijas 
vadu izbūve (t.sk. 544.50 m pieslēgumi), 526.90 m jaunu 
kanalizācijas spiedvadu izbūve, 3 jaunu kanalizācijas 
sūkņu staciju izbūve. Līdz ar to ir uzlaboti un paplašināti 
centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. 
Līdz 2013.gada maija beigām paliek labiekārtošanas un 
asfalta seguma atjaunošanas darbi, kurus ziemas apstākļos 
nevar pabeigt.

Projekta kopējās reālās izmaksas ir 422 971.58 Ls, no 
kurām attiecināmās izmaksas ir 348 731.98 LVL, no kurām 
ERAF līdzfinansējums ir 85 %, bet pašvaldības budžeta 
finansējums 15 %. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” 3.4. prioritāte “Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. 
pasākums “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 pilsētā, 

3.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030 
līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Strenču 
novada dome. Projekta administratīvās, finanšu un 

tehniskās vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Mūsu novada v�stis  • 3

9. decembrī Jaunklidža bibliotēkā – Saieta namā notika 
meldru pinumu  Meistarklase, kuru vadīja Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Tīne” meistare Laine Krūskopa-Bodniece 
no Ēveles. 

Pasākuma apmeklētājus Laine iepazīstināja ar pro-
cesu, kas nepieciešams, lai meldrus sagatavotu darbam. 
Pinumiem tiek izmantoti gan jūras, gan upes meldri. 
Atsevišķi darbiņi veidoti no kukurūzas.    

Ikvienam Meistarklases dalībniekam bija iespēja pašam 
pamēģināt no meldriem veidot pinumus un rotājumus. 

Līdz  28.decembrim bibliotēkā būs apskatāma Laines 
Krūskopas-Bodnieces un Veltas Pētersones no Jaunpie-
balgas meldru pinumu izstāde. Kādu no kārotajām 
mantām varēs arī iegādāties.

Līga Rābante,
 Jaunklidža bibliotēkas – Saieta nama vadītāja

MEISTRAKLASE JAUNKLIDŽA SAIETA NAMĀ

Strenču novada dome izsludina konkursu uz 
vakanto darba vietu – Strenču pilsētas bibliotēkas 
vadītājs – Strenču novada bibliotēku koordinators.

Prasības pretendentam:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vi-

dējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai 
tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts biblio-
tēku darba jomā;

•  labas zināšanas informācijas meklēšanā;
• darba pieredze bibliotēku un IT jomā: MS Office 

(Word, Excell), BIS Alise;
• spēja strādāt radoši, inovatīvi un organizēt pasā-

kumus;
•  prasme sadarboties un strādāt komandā;
•  angļu vai citas svešvalodas zināšanas.

Piedāvājam
•  stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•  īrēt apdzīvojamo platību;
•  pilnu darba slodzi.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
Strenču novads, Valkas iela 16, Strenči, Strenču 

novads, LV – 4730 vai elektroniski uz e-pasta adresi:
dome@strencunovads.lv, vai arī personīgi ierodoties 
Strenčos, Valkas ielā16 līdz šī gada 28. decembrim 
plkst.16.00 tālrunis informācijai 29208424 vai 
64715616.

STRENČU NOVADA 
DOME IZSLUDINA 

KONKURSU

25. decembrī plkst. 12:00 Sedas veco ļaužu centra 
administrācijas ēkā notiks Strenču novada vecā gada 
pavadīšanas sporta spēles. Spēļu mērķis ir popularizēt 
sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgas novada 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Beidzas kārtējais kalendārais gads un mūsu novada 
iedzīvotājiem, kuriem ir tuva aktīva sporta kultūra, piedā-
vājam apkopot savus spēkus šā gada pēdējās sacensībās. 

Sporta spēlēs dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savas 
spējas šaušanā ar loku, šaušanā ar pneimatisko šauteni, 
riņķu uzlikšanā, dartā, novusā “Zirnīši” un dambretē 
“Knipīši”.

Apbalvos 3 labākos vīriešus (zēnus) un 3 labākās sie-
vietes (meitenes) ar diplomiem un balvām.

Vecā gada pavadīšanas sporta spēļu nolikums:

Vieta un laiks - sacensības norises vieta Sedas veco ļaužu 
centra administrācijas ēkā, 25. decembrī, pl.12:00
Organizācija un vadība - sacensības rīkos un vadīs Strenču 
novada sporta entuziasti. Sporta sacensību laikā sportisti 
drīkst palīdzēt tiesāt un vadīt kādu no sacensību veidiem.
Sacensībās ir dalībnieku maksa - 1 LVL uzkodām un tējai.
Sporta programma-

1. šaušana ar loku
2. šaušana ar pneimatisko šauteni
3. riņķu uzlikšana
4. darts
5. novuss “Zirnīši”
6. dambrete “Knipīši”

Dalībnieki - sacensībās var piedalīties visi Strenču novada 
iedzīvotāji ar ģimenēm un draugiem, bet nejaunāki par 12 
gadiem.
Mērķi un uzdevumi - beidzas kārtējais kalendārais gads un 
mūsu novada iedzīvotāji ieņēmuši aktīvu pozīciju sporta 
kultūrā, tādējādi piedāvājam apkopot savus spēkus šā gada 
pēdējās sacensībās.

Sacensību rezultāti - Visiem sacensību dalībniekiem jā-
piedalās visos sacensības veidos lai iegūtu balvas (tie, kas 
piedalīsies tikai 2 vai 4 nepiedalīsies balvu saņemšanā).
Sacensību galvenais tiesnesis - Aleksandrs Brjuņins
Sporta programma atsevišķos sporta veidos
Šaušana no loka - 10 metu attālumā no mērķa. Dalībnie-
kam tiek izniekotas 13 bultas, no kurām 10 labākie šāvieni 
skaitās kā rezultāts.
Šaušana no pneimatiskās šautenes - Šaušanā notiks stā-
vus 10 m attālumā, kur šautene tiek turēta atbalstoties uz 
vienas rokas

• Par mērķi Nr.6 10 šāvieni.
Riņķu uzlikšana - Uz laukuma stāv 10 mietiņi, divās rindās
kuri ar kārts palīdzību pēc iespējas ātrāk jāpārvieto uz 
nākamo 5 mietiņu rindu un atpakaļ.
Darts - Dalībnieks izpilda 10 sērijas metienu, visu metienu 
summa kopskaits ir dalībnieka rezultāts.
Novuss “zirnīši” - uz novusa galda atrodas 20 gaišie 
kauliņi, pēc tiesneša komandas dalībnieks pēc iespējas 
ātrāk no viena borta tiek iesisti kauliņi galda kabatiņās. Ja 
iekrīt kauliņš “matka” tad dalībniekam tiek uzlikts soda 
kauliņš uz pretējā borta.
Pie situācijas kad kauliņš izlido ārpus borta, kauliņš tiek
novietots savējā bortā.
Dabrete ““ knipīši” - dalībnieki spēlē pēc apļa veida 
kustības, turpinājums katrai partijai 5 min. Vinnē tas, kuram 
vis vairāk uzvaras.
Sacensību rezultāti - Katrā no sporta veidiem dalībnieks 
iegūst konkrētu vietu ar punktu skaitu. Kuram dalībnie-
kam ir lielākais punktu skaits, spēļu uzvarētājs.
Apbalvošana - Apbalvo 3 labākos vīriešus un 3 labākās 
sievietes ar diplomiem un balvām.

Aleksandrs Brjuņins, 
Strenču novada sporta organizators

STRENČU NOVADA VECĀ GADA  
PAVADĪŠANAS SPORTA SPĒLES

EGLĪT, EGLĪT, 
IEDEDZIES!

12. decembrī Strenču novadā iedegās Ziemas-
svētku egles. Novada bērni tika aicināti apmeklēt 
Zitas Errsas baleta studijas koncertuzvedumu “Riekst-
kodis” Strenču kultūras namā. Tā bija reta un 
brīnišķīga iespēja baudīt baleta izrādi savā novadā, 
nemērojot garu ceļu līdz Rīgai. Pēc koncertuzve-
duma Zaķis, Tīģeris, Ēzelis un Rūķis aicināja bērnus 
iedegt Ziemassvētku egli Strenču pilsētas centrālajā 
laukumā. Pirms egles iedegšanas, simboliski tika 
iedegtas gaismas strūklakas, no kurām pa mazam 
stariņam tika sūtīts uz Jērcēniem, plāņiem un Sedu, 
lai arī tur reizē ar egli Strenčos iedegtos izrotātās 
egles. Zem Rūķa cepures bija paslēpies dziedātājs 
Nikolajs Puzikovs, kurš kopā ar bērniem uzdziedāja 
Ziemassvētku dziesmiņas un savu populāro hītu 
“Dievs tevi mīl”. Ziemassvētku gaidīšanas laiks pa-
mazām sarūk dienu pa dienai. Svētku laikā aicinām 
apmeklētājus izvēlēties sev interesējošos pasākumus 
novada kultūras iestādēs! Priecīgus Svētkus!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par ūdenssaimniecības attīstības projektu Strenčos
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Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 eks.

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

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

Centers Felikss Evalds 07.05.1944. – 01.11.2012.
Ancāns Jānis 12.09.1956. – 13.11.2012.
Maršalova Feodosija 29.05.1927. – 13.11.2012.
Kulačenoka–Bisņikova Ida 06.12.1927. – 19.11.2012.
Čavare Ārija 27.05.1932. – 19.11.2012.
Ribalkina Ņina 04.11.1952. – 18.11.2012.
Slesers Normunds 07.05.1964. – 26.11.2012.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

novembra mēnesī 
reģistrēti mūžībā aizgājušie

Strenču novada iedzīvotāji ir pamanījuši un 
izsaka pateicību Strenču kapu pārzinim JĀNIM 
ZAĶIM par godprātīgu attieksmi pret savu darbu 
sakopjot Strenču kapu teritoriju. Iedzīvotājiem pie-
vienojas arī Strenču pilsētas komunālās daļas vadītāja.

PATEICĪBA

ZIEMASSVĒTKU UN JAUNGADA 
PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ

22. decembrī plkst. 14:00
Aicinām izbaudīt un izgaršot Ziemassvētku 

smaržas un garšas Jērcēnmuižā!
 Pasākumā ar saviem ražojumiem piedalīsies vietējie 

uzņēmēji, amatnieki, rokdarbnieces, saimnieces. 
Notiks dažādu amatu un prasmju demonstrēšana. 

Būs iespēja nobaudīt Ziemassvētku zupu mednieku 
gaumē un izgaršot karstvīnu. Ielūkosimies nākotnē, 
lejot laimes pie Jērcēnmuižas kamīna, būs iespēja 

izkalt savu laimes monētu 2013. gadam. 
Senču tradīcijas godā cels folkloras kopa 

“Mežābele”, bet dančus vedīs folkloras deju kopa 
“Sudmaliņas”. Kad satumsīs viens no tumšākajiem 

ziemas vakariem, kursim gaišu ugunskuru un 
sadedzināsim bluķī visu slikto, kas sakrājies gada 

laikā, ar cerību, ka nākošais gads būs gaišāks, 
laimīgāks un turīgāks! 

Par pasākuma finansiālo atbalstu paldies biedrībai 
“Lauku partnerība Ziemeļgauja”.

23. decembrī plkst. 18:00
Jaunklidža Saieta namā
Ziemassvētku koncerts

AR BALTU SNIEGU APSNIDZIS
Koncertēs Cēsu zvanu ansamblis Tabitas Marhelas 

vadībā. Ieeja par ziedojumiem.

26. decembrī plkst. 18:00
Jērcēnu tautas namā

Ziemassvētku koncerts
PĀRKĀPJAM SLIEKSNI UZ GAISMAS PUSI

Svētkus ieskandinās Strenču kultūras nama 
jauktais koris “Rītu puse” un Launkalnes vokālais 

ansamblis “Anemones”.

Kā gribētos vēl parunāt
Ar Tevi, mīļo māt!
Bet atvadām laiks roku sniedz,
Man Tavu mīļo glāstu liedz.

Izsakām līdzjūtību ILVIJAI ĶIMSEI  māti mūžībā 
pavadot.

Strenču novada pašvaldības darbinieki

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilvijai Ķimsei māmiņu
pavadot pa balto mūžības taku

Strenču novada bibliotekāru kolektīvs

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd...

  
Izsakām līdzjūtību ILVIJAI ĶIMSEI no māmiņas 
un mūžu atvadoties.

“Mežviju” mājas iedzīvotāji

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos
Kā smarža kokos
Kā vēsma baltās ābelēs... 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ILVIJAI  māmiņu 
mūžībā pavadot.

“Mežābeles” saime

LĪDZJŪTĪBAS

* * * * *

* * * * *

* * * * *

15. janvārī plkst. 10:00
Valkas ielā 16, Strenčos

notiks biedrības PILNSAPULCE.
Pēc sapulces svētku atzīmēšana “Pluķos” ar 

līdzpaņemtajiem “groziņiem” 

Sirsnīgi un mīļi sveicu visus Ziemassvētkos, 
vēlu veselību un izturību Jaunajā gadā!

Strenču represēto biedrības vārdā – 
Dzintra Lezdiņa

STRENČU 
REPRESĒTO 
BIEDRĪBAS 

INFORMĀCIJA

Strenču novada iedzīvotājiem!

Nekas nav dzīvē nepārvarāms-
Ik smagums ceļams
Šķērslis projām veļams,
Ja darbs ir darāms.
Vien vajag drosmes,
ticības un spara.

                  (L. Brīdaka)

Skaistus, miera pilnus Ziemasvētkus,
Veselību un Veiksmi Jaunajā, 2013. gadā!

Biedrība “Glābiet bērnus’’ Strenču novada nodaļa

GATAVOJAMIES KARNEVĀLAM!
Biedrība “Glābiet bērnus’’ Strenču novada nodaļa 

aicina dalībniekus 
gatavoties tradicionālajam 
BĒRNU KARNEVĀLAM, 

kurš notiks 2013. gada 3. februārī
un atzīmēs savu 20 gadu jubileju.

27. decembrī plkst. 16:00
Sedas kultūras namā

Muzikālā Ziemassvētku programma
DEBESIS IR TUVU KLĀT

muzicēs dziedātāja Kristīne Šomase, grupas “Credo” 
solists Guntis Veits, bundzinieks Gundars Lintiņš 

un taustiņinstrumentālists Artūrs Palkevičs.
Ieejas maksa Ls 2,-

Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā 
Strenču un Sedas kultūras namos.

30. decembrī plkst. 15:00
Sedas kultūras namā

Biedrība “Cerības pakāpiens” aicina uz 
CĒSU ZVANU ANSAMBĻA KONCERTU
Koncertu finansiāli atbalsta biedrība “Lauku 

partnerība Ziemeļgauja”.

1. janvārī plkst. 01:00
Aicinām Sedas pilsētas iedzīvotājus kopā sagaidīt 

Jauno gadu pilsētas centra laukumā!

Sedas kultūras namā
NAKTS DISKOTĒKA

spēlēs Dj UGA
Ieeja Ls 1,-.

Darbosies FOTOSTUDIJA mākslas fotogrāfa 
A.Rundēļa vadībā un IZSTĀDE.

28. decembrī plkst. 22.00
Jērcēnu tautas namā

ZIEMAS BALLE
Ieeja Ls 1,-.

AICINĀM GADUMIJĀ 
BŪT KOPĀ STRENČOS!

Strenču novada dome un Kultūras centrs aicina no-
vada iedzīvotājus 31. decembrī kopā pavadīt veco gadu 
un sagaidīt Jauno, 2013!  Pulcēsimies Strenču pilsētas 
centrā no plkst. 22.30. Šajā naktī pilsētas centra parkā 
notiks rosība - būs iespējams sildīties pie kopīga uguns-
kura, baudīt karstvīna un piparkūku smaržu un garšu, 
ikviens varēs izkalt savu 2013. gada “Laimes monētu” 
un ielūkoties nākotnē, izlejot Jaunā gada laimi. Pēdējās 
vecā gada minūtes un sekundes skaitīs ielas pulkstenis –
“klusējošais laika glabātājs”, kuru kopīgi atklāsim. Pus-
naktī priecāsimies par svētku salūtu un lustēsimies kopā ar 
grupu AA no Valmieras. Uz tikšanos!

PARĀDS NAV BRĀLIS
Cienījamie, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji! 

Tuvojas gada nogale, laiks padomāt, kas vēl jāpagūst 
paveikt vecajā gadā.Tas attiecas un nenokārtotām saistī-
bām ar pašvaldību, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumiem. Tiem, kas dažādu iemeslu dēļ vēl nav 
samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli, lūdzu to samak-
sāt līdz gada beigām un neatlikt parādus uz jauno gadu!

Kārlis Kārkliņš, 
nekustamā īpašuma nodokļa administrators

LŪGUMS ZIEDOT
Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas muzejs lūdz 

ziedot naudu restaurēto 1920.- 30. gadu mēbeļu 
iegādei, kas ekspozīciju uzturētu atbilstoši slimnīcas 
vēstures atainojumam.

Jau iepriekš pateicoties,
ar cieņu Baiba Leite

Mob. 27877410; e-pasts leite.baiba@gmail.com


