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PA GAUJU TĀLĀK
Viens no pieciem projektiem, kas guva Kultūrkapitāla 

fonda atbalstu Latvijas Televīzijas dokumentālo filmu kon-
kursā “Latvijai 95. Latvija šodien” ir dokumentālā filma 
“Pa Gauju tālāk”. Šī filma īpaša ar to, ka būs turpinājums 
1934.gadā uzņemtajai pirmajai latviešu skaņu filmai 
“Gauja”. Septembrī uzņemti filmas pēdējie kadri. Filmē-
šanas komanda izpētījusi vairāk nekā 450 kilometru garo 
upes ceļu no Vidzemes augstienes līdz Baltijas jūrai, lai 
salīdzinātu – kā 80 gadu laikā mainījusies dzīve Gaujas 
krastos. Filmas uzņemšanu finansiāli atbalstīja Gaujas 
krastos atrodošās pašvaldības.

Filmas “Pa Gauju tālāk” producenti ir pazīstamie tele-
vīzijas žurnālisti Gundars Rēders un Sandijs Semjonovs, to 
veido SIA “SCUBA Films”. Operators ir Andrejs Rudzāts, 
viens no labākajiem dokumentālā kino operatoriem, reži-
sors – Mārtiņš Grauds, bet scenārija autori – Atis Klimovičs 
un Inese Zandere.

Producenti norāda, ka, salīdzinot ar pirms 80 gadiem 
uzņemto filmu, ir gan atšķirīgais, gan kopējais. “Kādreiz 
Gauja – tā bija plostnieku apdzīvota upe ar plostiem un 

plostniekiem, tad tagad tā ir būtībā ūdenstūristu apdzīvota 
upe – tāda ir šī laika maiņa. Nemainīga ir palikusi pati 
Gauja – savā tecējumā un savā mūžīgumā. Mainījusies 
ir, protams, cilvēku nodarbe. Bet tas sentiments, kas ir 
latviešiem pret Gauju, tas noteikti ir saglabājies,” uzskata 
filmas redaktors A.Klimovičs.

“Gauja, upe ir labs simbols. Lai arī upe tagad ir citādāka,
cilvēki un vietas tās krastos mainījušās, tajā pat laikā tas ir 
kaut kas nemainīgs, ir mūžīgs plūdums. Caur Gauju kā 
simbolu varam paskatīties arī, kas mainījies Latvijā. Mēs 
zinām Daugavu kā likteņupi, bet Gauja ir upe, kas sākas un 
beidzas Latvijā, tā ir visgarākā. Tā ir dažāda, interesanta, 
tāpēc filmā gribam parādīt tās īpašās laikmeta zīmes,” saka 
G. Rēders.

Vairākus mēnešus dokumentētie Gaujas līkloči un 
tās krastos mītošo ikdiena – tā būs tikai viena no piecām 
Latvijas Televīzijas cikla “Latvijai 95. Latvija šodien” 
īsfilmām, un pirmizrāde iecerēta valsts svētkos – 18.
novembrī.

Informācija no interneta

AICINĀM PAMANĪT, 
IERAUDZĪT, 

SASKATĪT UN 
NOVĒRTĒT!

Mūsu zemes vislielākā bagātība ir cilvēki, viņu 
prāts, gods, enerģija un spēja būt īstiem. Un tieši 
šie cilvēki piepilda Latviju. Tieši šiem cilvēkiem 
vēlamies teikt paldies.Tāpēc šogad jau piekto gadu 
reizē ar Latvijas dzimšanas dienas svinībām tiks 
pasniegti Strenču novada domes apbalvojumi novada 
izcilākajiem ļaudīm. Aicinām pamanīt, ieraudzīt, sa-
skatīt un novērtēt savu līdzcilvēku labos darbus un pa-
nākumus, izvirzot viņus pašvaldības apbalvojumiem 
“GADA CILVĒKS” un “GADA KOLEKTĪVS”. To 
vēl var izdarīt līdz 28. oktobrim, iesniedzot rakstisku 
pieteikumu Strenču novada domē vai novada biblio-
tēkās vai sūtot uz Strenču novada domes e-pastu: 
dome@strencunovads.lv

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Rudens cilvēkā reizē mīt zeltainu lapu gaišums un veļu laika 
smagme. Ļaudīs viņš ir smējējs un mēļotājs. Lai klausās un skauž: labi 
gan tik viegli lidināties pa dzīvi! Un citi bez sirdsapziņas pārmetu-
miem nāk ar savām raizēm un uzkrauj rudens cilvēkam. Ja salūst kā 
laipa no pārmēra svara, tad visi brīnās: kā tā? Jo nezina, ka rudens 
cilvēkam jau bija paša smagums plecos kā misiņa zvans, kuru viņš 
neskandināja, lai izskatītos, ka tam pieder mūžīga atvasara.

Rudens cilvēks līdzinās kailo zaru vijumam, viņš izdzīvo bezgala 
daudz krustpunktu un pagriezienu... Viņš prot zaudēt ar tādu vieglumu, 
kā liepas lapa krīt. Jo pamanījies paturēt galveno – nākamgada pum-
puru, no kura izaugs jauna lapa.

Aukstos vējos rudens cilvēks iet viens, nemeklēdams ceļa biedrus 
un jumtu virs galvas. Viņš zina, ka iet uz ziemu, bet izturas tā, it kā 
virzītos pretim pavasarim.

/Māra Svīre/ 

SVĒTKI STRENČU NOVADA SKOLOTĀJIEM
Romantiska sveču gaisma, krāsainas rudens 

lapas, kastaņi un zīles, dzeja un mūzika. Tie 
ir atslēgvārdi Skolotāju dienas pasākumam 
Strenču kultūras namā. Savas profesijas svētku 
priekšvakarā, 3. oktobrī Strenču novada peda-
gogi pulcējās kopā, lai suminātu ilggadīgi strā-
dājošos kolēģus un kopā priecātos par pelnīta-
jām “Balvām izglītībā”, ko pasniedz Strenču 
novada dome, sadarbībā ar sponsoriem. Patei-
coties A/S Latvijas valsts meži, kas ir ne vien 
krietns, rūpīgs, saudzīgs un gādīgs Latvijas mežu
saimnieks, bet atbalsta arī izglītību, ilgstoši 
sadarbojoties ar Latvijas vadošo banku Swed-
bank un mūsu novada uzņēmēju, vienu no lie-
lākajiem kūdras ražotājiem un eksportētājiem 
Latvijā A/S Seda, Strenču novada dome ik gadus pasniedz 
saviem pedagogiem “Balvu izglītībā”. Tā tiek pasniegta 
trīs nominācijās – vispārīgās izglītības pedagogam, inte-
rešu izglītības pedagogam un pirmsskolas izglītības peda-
gogam. Šogad balvas saņēma ilggadīgā Strenču novada 
vidusskolas matemātikas skolotāja Lija Beiša, Strenču 
mūzikas skolas klavieru klases pasniedzēja Jana Vaivade 
un pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” audzinātāja 
Kristīne Nīmane.

Svētku vakarā tika sumināti visi “apaļos” darba gadus 
sasniegušie skolotāji, sākot no 5 līdz pat 40 nostrādātiem 
darba gadiem. Viņi saņēma Strenču novada domes Patei-
cības un ziedus un, protams, arī kolēģu rokasspiedienus 
un smaidus. Katram jubilāram bija iespēja par sevi dzirdēt 
kolēģu  rakstītus labus, patiesus un sirsnīgus vārdus. Īpaši 
tika sveikts arī jaunais kolēģis Strenču novada vidusskolas 

angļu valodas skolotājs Mārtiņš Vētra, kurš savas darba 
gaitas uzsāka šoruden. Ik gadus pasākumā mīļi tiek gaidīti 
arī pensionētie pedagogi. Sveiciens nozīmīgajā dzīves 80 
gadu jubilejā tika nosūtīts skolotājai Zinaidai Andrejevai.

Svētkos muzikālus sveicienus dāvāja sirsnīgā un mu-
zikālā Tihovsku ģimene, kas pie mums bija atbraukuši no 
Ludzas. Vakara gaisotnē valdīja rudenīga atmosfēra, krāšņi
ziedu klēpji un daudz sirsnīgu un mīļu vārdu, kas stiprinās 
pedagogus tālākajās darba gaitās. Katram svētku viesim 
tika dāvāta pūcīte – gudrības un vieduma simbols, ko izga-
tavoja čaklas rokas ģimenes atbalsta centrā “Saulstariņš”. 
Paldies visiem, kas palīdzēja sarūpēt šos svētkus, paldies 
puišiem Ričardam un Rūdolfam par galanto apkalpošanu, 
Pēterim par pasākuma apskaņošanu un saksofonistei 
Leldei par muzikālajām noskaņām.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste    

PIEMINEKLIS
JĀNIM ZIEMEĻNIEKAM

Šovasar, 20. augustā Rīgā, Otrajos Meža kapos 
tika atklāts piemineklis vienam no izcilākajiem dzej-
niekiem, mūsu novadniekam – Jānim Ziemeļniekam. 
Pieminekļa atklāšanā piedalījās arī Strenču novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

Piemineklis tapis pēc dzejnieka brāļa meitas 
Guntas Kraukles iniciatīvas, pateicoties dzejnieka 
brāļa mazbērnu Artūra Kraukļa un Patricijas Princes, 
dzim. Kraukles finansiālajam atbalstam. Pieminekļa 
autors – jaunais tēlnieks Edgars Kvjatkovskis. “Edgars
Kvjatkovskis ieguvis bakalaura grādu tēlniecībā 
LMA un šobrīd turpina studijas Latvijas Mākslas 
akadēmijas maģistrantūrā Tēlniecības apakšnozarē. 
Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros studējis 
Minhenes Mākslas akadēmijā. Grupu izstādēs, sim-
pozijos un konkursos, Latvijā un ārpus tās, piedalās 
kopš 1998. gada. 2004. gadā ieguvis 1. vietu Latvijas 
tēlnieku granīta simpozijā. Kopš 2007. gada ir Lat-
vijas Mākslinieku savienības biedrs”, par viņu stāstīts 
Jāņa Akuratera muzeja lapā portālā draugiem.lv.

Kā zināms, Jānis Ziemeļnieks 1914. gada beigās 
sācis strādāt par fotogrāfa mācekli Dāvja Spundes 
foto darbnīcā Strenčos, bet no 1915. līdz 1918. gadam 
strādājis par fotogrāfu. Paralēli fotogrāfa darbam 
rakstījis dzejoļus. J. Ziemeļnieks ir romantiskās dzejas 
tradīcijas aktualizētājs, piedāvājot 20.gs. pirmajai pu-
sei raksturīgā melanholiskā, rezignējošā un arī paš-
ironiskā cilvēka pasaules redzējumu. J. Ziemeļnieka 
dzejas pamattēma – mīlestība. 

Foto – Pēteris Korsaks
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Novada domes sēdē 18. septembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma izdarīt izmaiņas ar 2013. gada 1.oktobri paš-
valdības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma 
sarakstā iestādēs:
• Strenču novada kultūras centrs;
• Strenču novada vidusskola;
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”. 
Izmaiņas izdarītas iestāžu budžetu ietvaros.
2. Nolēma veikt vienotu novada domes personāla lietu uz-
skaiti. Uzdot iestāžu vadītājiem sakārtot un, ar 2014.gada 
1.janvāri, nodot  personāla lietas novada domes personāla 
vadības speciālistam.
3. Atbrīvoja Ilzi Šteinbergu no Strenču novada bāriņtiesas 
locekļa pienākumu pildīšanas ar 2013.gada 1.oktobri.
4. Apstiprināja Alīnu Ločmeli par privatizācijas un izsoles 
komisijas locekli ar 2013.gada 1.oktobri.
5. Nolēma Iznomāt SIA “Baltijas Floristika” zemes gabalu
262 m2 platībā, Pulkveža Zemitāna ielā, Strenčos, stāv-
laukuma ierīkošanai.
6. Piešķīra kultūrvēsturiskās vides labiekārtošanai Rīgas 
iela 17, Strenči, lietoto bruģi 50 m2 apmērā, lai turpinātu 
rūpēties par ēku, kurā dzīvojis novadnieks J.Ziemeļnieks.
7. Apstiprināja degvielas izmantošanas limitus pašvaldības 
amata vienībām.
8. Nolēma ieviest priekšapmaksas sistēmu Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” un tā filiālēs 
norēķinos ar vecākiem par ēdināšanas un uzturēšanās 
pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada 1.oktobri.
9. Noteica vienotu kārtību Strenču novada pašvaldības 
iestāžu un dzīvojamo māju apkures perioda uzsākšanai un 
pārtraukšanai:
• izdot rīkojumu par apkures perioda uzsākšanu ne ātrāk 
kā nākamajā dienā pēc tam, kad diennakts vidējā gaisa 
temperatūra 3 dienas ir bijusi zemāka par  +8º pēc Celsija;
• izdot rīkojumu par apkures perioda pārtraukšanu ne 
ātrāk kā  nākamajā dienā pēc tam, kad diennakts vidējā 
gaisa temperatūra 3 dienas ir bijusi augstāka par  +8º pēc 
Celsija;
• uzsākt siltuma padevi dzīvojamām mājām 24 stundu laikā 
pēc mājas kopīpašuma daļas apsaimniekotāja vai mājas
īpašnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas par siltum-

enerģijas padeves uzsākšanu mājai, pie nosacījuma, ka 
mājas iedzīvotāju parāda summa, par pēdējo mēnesi, paš-
valdībai (siltumenerģijas piegādātājam) par piegādāto 
siltumenerģiju nav lielāka par pusi no iepriekšējās apkures 
sezonas pēdējā mēnesī aprēķinātās maksas par mājai 
piegādāto siltumenerģiju.
10. Apstiprināja Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtību Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādei un 
Strenču novada vidusskolai. Apstiprināja Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādes un Strenču novada vidus-
skolas tarifikācijas kārtību.
11. Izskatīja jautājumus:

•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par īres līguma izbeigšanu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;
•  par zemes gabalu nomu;
•  par zemes vienību nosaukumu maiņu;
•  par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu;
•  par platību izmaiņām zemes reformas pabeigšanai 
   nododamām zemes vienībām;
•  par nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu;
•  par Strenču novada pašvaldības dalību Latvijas 
   pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”;

12. Atbrīvoja Agnesi Valdēnu no administratīvās komisijas 
locekļa pienākuma pildīšanas ar 2013.gada 10.oktobri. 
Apstiprināja Anitu Auniņu par administratīvās komisijas 
locekli ar 2013.gada 11.oktobri.
13. Apstiprināja 2013./2014.gada apkures sezonai siltum-
enerģijas tarifu:

• Sedas pilsētas katla mājai  38,86 Ls/MWh / 55,29  EUR/
MWh (bez PVN); 

• 1.2.Strenču pilsētas katla mājai  39,05 Ls/MWh / 55,56
   EUR/MWh (bez PVN); 
• Plāņu pagasta Skolas ielā 5 katla mājai 61,06 Ls/MWh / 
   86,88 EUR/MWh bez PVN). 

Ārkārtas sēdē 8. oktobrī pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Apstiprināja projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču 
pilsētā, 4.etaps” kopējo būvniecības darbu izmaksu summu
– 334 319.79 LVL (bez PVN) (475694.20 EUR).

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

Kā vienmēr, pārtikas pakas varēs saņemt centīgas ģimenes ar bērniem, ja šīs ģimenes nebūs iekļautas trūcīgo sarakstā.
Tie, kam ienākumi uz ģimenes locekli nesanāk 90 lati, palīdzību saņem no Sociālā dienesta – tiek  dotas ES pakas.
No mūsu biedrības palīdzību var saņemt, iepriekš aizpildot anketu. Anketas ir pie Sociālā dienesta darbiniecēm.
Aizpildīt anketu, kā arī citus sasāpējušus jautājumus var risināt arī, iepriekš piezvanot uz tel. 29485861 un sarunājot 

tikšanos.
Paldies visiem labas gribas cilvēkiem, kas iesaistījās projektā “SKOLAS SOMA’’, ZIEDOJUMU KASTĪTĒ  

IEMETOT NAUDIŅU. Pateicoties savāktai  summai – 63 lati 73 sant. visi pirmklasnieki saņēma zīmēšanas blokus un 
krāsas.

Firma “Volvo Truck” katru gadu iepriecina pirmklasniekus ar vajadzīgām, pārdomātām dāvanām – gan krāsu 
zīmuļiem, gan penāļiem, gan lineāliem. Šogad dāvanā no firmas pirmklasnieki saņēma neilona plecu somiņas, kas noder 
ikdienā.

Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, projektā “SKOLAS SOMA” pirmklasnieki nesaņēma dāvanu kartes, jo ar 
valdības lēmumu visas skolai nepieciešamās grāmatas, kā arī darba burtnīcas vairs vecākiem nav jāiegādājas.

Velga Graumane, biedrība’’Glābiet bērnus’’ Strenču novada nodaļa

PROJEKTS “PAĒDUŠAI LATVIJAI” ATSĀK 
DARBĪBU AR ŠĀ GADA OKTOBRA MĒNESI

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

Saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. no-
teikumiem Nr. 906 “Noteikumi par valsts nodevas 
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un mak-
sāšanas kārtību”, ar 27.09.2013. valsts nodevas 
likmes par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem 
ir šādas:
1.  par laulības reģistrāciju – Ls 9,84 (14euro);
2. par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizē-

 šana vai atjaunošana – Ls 4,92 (7 euro);
3. par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas aplie-  

 cības izsniegšanu – Ls4,92 (7 euro).

NO VALSTS NODEVAS ATBRĪVO
(uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu)
•  personu ar I vai II invaliditātes grupu;
• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības 

apgādībā;
• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
   ir atzīta par trūcīgu;
• bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc 

pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai;

• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē 
esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievieto-
tiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena 
deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

VALSTS NODEVU NEIEKASĒ, JA
• civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc 

adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
• civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes at-

zīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta
konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdē-
šanas;

• dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna
tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes 
kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;

• civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsa-
rakstu iestādes pieļautu kļūdu.

• ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizē-
šanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civil-
stāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu
maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktuali-
zēšanu vai atjaunošanu.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas ap-
liecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
• ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepie-

ciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un 
pensijas piešķiršanas lietās;

•  aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
•  politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
• personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās 

notiesātām personām;
• uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra 

ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu 
civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsnieg-
šanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo 
valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko 
palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, 
civilstāvokļa aktu aktualizēšanu un atjaunošanu, 
kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas apliecības izsniegšanas.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

2013.gada 25.septembrī ar Nīderlandes KNHM fonda 
vizīti Strenčos noslēdzās biedrības “Šūpolēs” īstenotais 
projekts “Veidojam attīstošu vidi – 2”, kura laikā tika 
labiekārtots un pilnveidots Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Minkāns” rotaļlaukums.

Projekts realizēts pateicoties biedrības “Lauku partne-
rība Ziemeļgauja” un Nīderlandes KNHM fonda izsludi-
nātajam konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2013”, kurā 
tika iegūts 40% nepieciešamā finansējuma un Strenču no-
vada domes atbalstam ar 60% līdzfinansējumu. Projekta 
kopējās izmaksas – 726,31 Ls. /EUR 1033.45/ Īpaša pa-
teicība Strenču MRS par dāvinātajiem kokmateriāliem, 
no kuriem tika izgatavoti soli un lielais saimes galds.

Biedrība “Šūpolēs” izsaka lielu pateicību par ieguldīto 
darbu visiem, kas piedalījās ar savu padomu un palīdzīgo 
roku projekta īstenošanā: PII “Minkāns” audzēkņu vecā-
kiem, vecvecākiem, darbiniekiem. Īpaša pateicība mūsu 
ģimeņu locekļiem, kuri mūs atbalstīja ideju īstenošanā.

Darba rezultātā “Minkāna” rotaļlaukums ir kļuvis 
sportisks, interesants, krāsains un košs. No jauna uzbūvēts 

rotaļu vilcieniņš; uzstādīts basketbola grozs; izgatavoti 2 
futbola vārti un 4 smilšu kastes, iegādāti pārklāji smilšu 
kastēm. Jaunu dzīvi uzsākusi Raganas māja; izveidota 
sajūtu – šķēršļu taka; 6 sajūtu kastes, pildītas ar kastaņiem, 
zīlēm, akmentiņiem u.c.(var izmantot gan laukumā, gan 
iekštelpās), masēs un vingrinās mazo audzēkņu kājiņas un 
rociņas. Košās krāsas un jaunās stūres lika iemirdzēties 
vecajām koka automašīnām; jaunu dzīvību ieguvis arī 
kuģītis, kuram nu ir stabils masts un īsta kuģa stūre; 
izgatavoti arī jauni soli pasākumu un nodarbību rīkošanai 
svaigā gaisā. Teritorijā tagad ir arī saimniecības vārti, pa 
kuriem nepieciešamības gadījumā var iebraukt ar lielo 
tehniku. Blakus Raganas mājai izveidota ugunskura vieta un 
netālu no tās ir fantastisks saimes galds, pie kura var gan 
mācīties, gan spēlēties, gan ieturēt maltīti. 

Vēlreiz paldies visiem, kas ar savu darbu atbalstīja 
rotaļlaukuma brīnumainās pārvērtības un laipni gaidīti 
ciemos, lai paši ar savām acīm novērtētu lielo ieguvumu. 

Biedrības “Šūpolēs” vārdā – Sandra Āķere

PROJEKTS “VEIDOJAM ATTĪSTOŠU VIDI – 2”

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka,
ka šī nodokļa maksātāja pienākums ir veikt maksā-
jumus savlaicīgi un pilnā apmērā, kā tas norādīts ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā. 
Tādēļ, lūgums visiem nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, pārbaudiet savu nodokļa maksājumu 
saistību izpildi un neuzkrājiet nodokļa parādus. 
Parāda  gadījumā, saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 14.pantu  un “Par nodokļiem un nodevām” 
26. pantu, parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā.

Strenču novada NĪN administrators K.Kārkliņš

PAR NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA 

PARĀDIEM

Š.g. 25.septembrī Strenču novada biedrība 
“Šūpolēs” saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvi-
dzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmu-
mu par apstiprinātu LEADER projektu* “Lai skan 
Strenču pūtēju orķestris”. 

Projekta mērķis – nodrošinot Strenču pūtēju or-
ķestri ar kvalitatīviem, mūsdienu prasībām atbilsto-
šiem pūšamiem un sitaminstrumentiem, saglabāt un 
stiprināt orķestru muzicēšanas tradīcijas Strenču no-
vadā, Vidzemē un Latvijā. 

Projekta īstenošanas rezultātā orķestris iegūs jau-
nu mežragu, piccolo flautu, baritonsaksofonu, bungu
komplektu, orķestra šķīvjus un somu, skaņas kvali-
tātes uzlabošanai vienas firmas (“Yamaxa”) pūšam-
instrumentus – eifoniju, tubu un alta saksofonu, kā 
arī basa kombo skaņas pastiprinātāju. 

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas – 
LVL 9913.00 EUR 14104.93 t.sk. attiecināmās iz-
maksas – LVL 8921.70 EUR 12694.44, kas ir 90 % 
Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada 
31.jūlijam.

*Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros vietējās attīstības 
stratēģijas rīcībā – Kultūras mantojuma saglabāšana 
un pilnveidošana.

Ralda Ziemule, 
biedrības “Šūpolēs”valdes locekle.

t.26330551
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Ar mērķi iepazīt Latvijas vēsturi, arhitektūru, senos 
notikumus un citas vērtības, kas glabājas Latvijas muižās 
un pilīs, aizvadītajā gadā Latvijas Piļu un muižu asociācija 
uzsāka jaunu tradīciju Leģendu nakts. Šis pasākums ir 
akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas!” turpinājums.

Sestdien, 26. oktobrī atkal durvis vērs Latvijas muižas 
un pilis, aicinot ieklausīties leģendās un nostāstos, iejusties 
notikumos un izbaudīt Leģendu nakts noslēpumaino un 
burvīgo noskaņu.

Jērcēnmuiža piedāvās apmeklētājiem Leģendu nakti 
ar biszāļu smārdu. Šajā vakarā no plkst. 18:00 Mednieku 
namā viesus uzņems muižas mežkungs, piedāvājot izmē-
ģināt trāpīgāko roku “ģēģerēšanā”, pārbaudīt savas zinā-
šanas par “lidoņu cilti” un mācīties  izmērīt “baura laika 
rotu”. Ja kādam šie nosaukumi liekas visai dīvaini, laipni 
aicināti klātienē noskaidrot, ko tas viss nozīmē! Dažādas 
interesantas un izglītojošas nodarbes dabas jautājumos 
tiks piedāvātas arī bērniem. Šīs aktivitātes iecerētas par 
godu muižas baronam Adalbertam fon Krīdeneram, kurš 
bijis aizrautīgs  dabas pētnieks, pēc izglītības mežzinis un 
ornitologs.

Muižas freileņu mājā plkst. 21:00 koncertēs salon-
ansamblis “Barkarola”. Apmeklētāji varēs izbaudīt 19. gs.

beigu un 20.gs. sākuma mūziku stīgu instrumentu inter-
pretācijā. Pēc koncerta, plkst. 22:00 varēs ļauties valšu un 
citu deju ritmiem muižas ballē. Vakara gaitā kamīnzālē 
darbosies krodziņš, kurā varēs nosmeķēt Valmiermuižas 
alu un Valmiermuižas krodziņa pavāru gatavotus gardu-
mus. Lai baudītu šos labumus, līdzi jāpaņem kāds latiņš. 
Tiksimies Jērcēnmuižā!

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

LEĢENDU NAKTS 
AR BISZĀĻU SMĀRDU JĒRCĒNMUIŽĀ

Lai skan Strenču 
pūtēju orķestris

Š.g. 25.septembrī Strenču novada Jaunklidža biblio-
tēka saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par ap-
stiprinātu LEADER projektu* “Multimediju aprīkojuma 
iegāde – Jaunklidža kultūrvēstures un ainavas saglabāša-
nai un popularizēšanai”. 

Projekta mērķis ir iegādāties multimediju aprīkojumu, 
lai vāktu, apkopotu un saglabātu fotoliecības, cilvēku 
atmiņu stāstus par Jaunklidzi, tā apkārtni, lai nodrošinātu 
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu, pēc-e-
cību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien lielāku 
interesi par Jaunklidzi kā vienu no tūrisma objektiem 
Strenču novadā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks pa-
pildināta kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un po-
pularizēšanai nepieciešamā infrastruktūra un materiālais 
aprīkojums, kas dos iespēju realizēt līdz šim nebijušus 
pasākumus, nodrošinot kvalitatīvus un ērtus bibliotēkas 
pakalpojumus lietotājiem. 

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas – LVL 
478.99 EUR 681.54  t.sk.

attiecināmās izmaksas – LVL 395.04 EUR 562.09, kas 
ir 90 % Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2013.gada 30. novemb-
rim.

*Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pa-
sākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvali-
tātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros vietējās attīstības stratēģijas rīcībā – 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Līga Rābante
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas vadītāja

t. 64715658

Multimediju aprīkojuma iegāde – 
Jaunklidža kultūrvēstures un ainavas 

saglabāšanai un popularizēšanai

LEADER PROJEKTI 
UZLABOS DZĪVES KVALITĀTI

Oktobra sākumā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis vēl 2 
LEADER projektus. 

Projekta “Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un 
inventāra iegāde” ietvaros paredzēts iegādāties mēbeles gan 
aktivitāšu telpai gan izstāžu un nodarbību telpai, galda spēles 
dažāda vecuma apmeklētājiem, multimediju tehniku izglītojošu 
pasākumu, filmu un mūzikas baudīšanai. Mājīgumam un fun-
kcionalitātes nodrošinājumam, tajā skaitā telpu aptumšošanai, 
tiks izgatavotas žalūzijas, mikrovirtuvītei  iegādāta mazā sadzī-
ves tehnika. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti ne 
tikai tradicionāli bibliotēkas un publiskā interneta pieejas punkta 
pakalpojumi, bet būs iespēja organizēt dažādus interesantus
pasākumus novada iedzīvotājiem un iespējams arī viesiem – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskos vakarus, filmu 
demonstrējumus, spēļu turnīrus, viktorīnas u.c. 

Projekta “Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju ap-
rīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai” ietvaros paredzēts iegādāties gaismekļus 
3 muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanai, uztapināt 20 gs. sākuma tērpus baronam, baronesei, preilenēm un mež-
kungam un iegādāties multimediju aprīkojumu, lai turpinātu veidot un papildināt kinotēku, kurā saglabātu vēsturiskas 
liecības par muižā notiekošo pasākumu norisi.

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence. Foto Kārlis Kārkliņš 

MŪSU REGBISTU 
SASNIEGUMI

Šovasar, no 6. līdz 17.jūlijam Kazaņā notika 27.
Vasaras studentu Universiāde, kas pulcēja labākos 
sportojošos studentus no visas pasaules. Pirmo reizi 
šāda grandioza sporta foruma sacensību programmā 
bija iekļauts regbijs 7. Starp 16 pasaulē labākajām 
studentu izlasēm cīnījās arī latvieši. Latvijas regbija 
7 izlasē pasaules Universiādē startēja: Toms Asejevs, 
Dāvis Bajārs, Emīls Balodis, Deivids Cjukša, Ivars 
Eglis, Jānis Kaucis, Raivis Kokins, Ruslans Kotļevs, 
Mikus Ozols, Elmārs Sefanovskis, Jānis Zālamans, 
Matīss Zalcmanis. Divi no puišiem ir no Strenču 
novada – Dāvis Bajārs un Jānis Kaucis. Universiāde ir
otrs lielākais sporta forums aiz olimpiskajām spēlēm 
– tieši apjoma ziņā vien ar piebildi, ka Universiādē 
startē tikai studenti. Viss pārējais – sākot ar sacensību 
programmu, beidzot ar organizācijas līmeni – ir ļoti 
pietuvināts olimpiskajām spēlēm.

Latvijas izlase turnīrā aizvadīja piecas spēles, 
no kurām divās izdevās izcīnīt vēsturiskas uzvaras – 
pret Namībiju un Malaiziju. Tāpat mūsējiem bija arī 
izcila iespēja uzspēlēt pret tādām regbija lielvalstīm 
kā DĀR un Japāna, kas otrreiz dzīvē var arī neras-
ties. Latvijas studentu izlase pusfinālā par 9. vietu ar 
0:19 (0:14) zaudēja Kanādas komandai, galarezul-
tātā ierindojoties dalītā 11./12. vietā. Stāsta Latvijas 
studentu izlases galvenais treneris Arvis Pilenieks:”
Runājot par Universiādes regbija turnīru kopumā, 
ar prieku jāsecina, ka esam sasnieguši nosprausto 
mērķi – izcīnīt divas uzvaras un ierindoties labāko 
komandu divpadsmitniekā. Neslēpšu, ka man bija 
liels gods būt par šīs vienības treneri, savukārt spē-
lētājiem tas bija lielisks pasākums, uz kuru atbrauca 
visi, kas to vien gribēja un bija pelnījuši. Paldies 
čaļiem par rūpīgo gatavošanos un pašaizliedzīgo 
cīnīšanos, kas, manuprāt, bija ļoti profesionālā 
līmenī.”

Informācija no www.rugby.lv
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Novada domes sēdē 18. septembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Nolēma izdarīt izmaiņas ar 2013. gada 1.oktobri paš-
valdības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma 
sarakstā iestādēs:
• Strenču novada kultūras centrs;
• Strenču novada vidusskola;
• Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”. 
Izmaiņas izdarītas iestāžu budžetu ietvaros.
2. Nolēma veikt vienotu novada domes personāla lietu uz-
skaiti. Uzdot iestāžu vadītājiem sakārtot un, ar 2014.gada 
1.janvāri, nodot  personāla lietas novada domes personāla 
vadības speciālistam.
3. Atbrīvoja Ilzi Šteinbergu no Strenču novada bāriņtiesas 
locekļa pienākumu pildīšanas ar 2013.gada 1.oktobri.
4. Apstiprināja Alīnu Ločmeli par privatizācijas un izsoles 
komisijas locekli ar 2013.gada 1.oktobri.
5. Nolēma Iznomāt SIA “Baltijas Floristika” zemes gabalu
262 m2 platībā, Pulkveža Zemitāna ielā, Strenčos, stāv-
laukuma ierīkošanai.
6. Piešķīra kultūrvēsturiskās vides labiekārtošanai Rīgas 
iela 17, Strenči, lietoto bruģi 50 m2 apmērā, lai turpinātu 
rūpēties par ēku, kurā dzīvojis novadnieks J.Ziemeļnieks.
7. Apstiprināja degvielas izmantošanas limitus pašvaldības 
amata vienībām.
8. Nolēma ieviest priekšapmaksas sistēmu Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” un tā filiālēs 
norēķinos ar vecākiem par ēdināšanas un uzturēšanās 
pakalpojumu sniegšanu ar 2013.gada 1.oktobri.
9. Noteica vienotu kārtību Strenču novada pašvaldības 
iestāžu un dzīvojamo māju apkures perioda uzsākšanai un 
pārtraukšanai:
• izdot rīkojumu par apkures perioda uzsākšanu ne ātrāk 
kā nākamajā dienā pēc tam, kad diennakts vidējā gaisa 
temperatūra 3 dienas ir bijusi zemāka par  +8º pēc Celsija;
• izdot rīkojumu par apkures perioda pārtraukšanu ne 
ātrāk kā  nākamajā dienā pēc tam, kad diennakts vidējā 
gaisa temperatūra 3 dienas ir bijusi augstāka par  +8º pēc 
Celsija;
• uzsākt siltuma padevi dzīvojamām mājām 24 stundu laikā 
pēc mājas kopīpašuma daļas apsaimniekotāja vai mājas
īpašnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas par siltum-

enerģijas padeves uzsākšanu mājai, pie nosacījuma, ka 
mājas iedzīvotāju parāda summa, par pēdējo mēnesi, paš-
valdībai (siltumenerģijas piegādātājam) par piegādāto 
siltumenerģiju nav lielāka par pusi no iepriekšējās apkures 
sezonas pēdējā mēnesī aprēķinātās maksas par mājai 
piegādāto siltumenerģiju.
10. Apstiprināja Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtību Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādei un 
Strenču novada vidusskolai. Apstiprināja Strenču novada 
pirmsskolas izglītības iestādes un Strenču novada vidus-
skolas tarifikācijas kārtību.
11. Izskatīja jautājumus:

•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par īres līguma izbeigšanu;
•  par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;
•  par zemes gabalu nomu;
•  par zemes vienību nosaukumu maiņu;
•  par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu;
•  par platību izmaiņām zemes reformas pabeigšanai 
   nododamām zemes vienībām;
•  par nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu;
•  par Strenču novada pašvaldības dalību Latvijas 
   pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”;

12. Atbrīvoja Agnesi Valdēnu no administratīvās komisijas 
locekļa pienākuma pildīšanas ar 2013.gada 10.oktobri. 
Apstiprināja Anitu Auniņu par administratīvās komisijas 
locekli ar 2013.gada 11.oktobri.
13. Apstiprināja 2013./2014.gada apkures sezonai siltum-
enerģijas tarifu:

• Sedas pilsētas katla mājai  38,86 Ls/MWh / 55,29  EUR/
MWh (bez PVN); 

• 1.2.Strenču pilsētas katla mājai  39,05 Ls/MWh / 55,56
   EUR/MWh (bez PVN); 
• Plāņu pagasta Skolas ielā 5 katla mājai 61,06 Ls/MWh / 
   86,88 EUR/MWh bez PVN). 

Ārkārtas sēdē 8. oktobrī pieņemtie svarīgākie lēmumi:

1. Apstiprināja projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču 
pilsētā, 4.etaps” kopējo būvniecības darbu izmaksu summu
– 334 319.79 LVL (bez PVN) (475694.20 EUR).

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

Kā vienmēr, pārtikas pakas varēs saņemt centīgas ģimenes ar bērniem, ja šīs ģimenes nebūs iekļautas trūcīgo sarakstā.
Tie, kam ienākumi uz ģimenes locekli nesanāk 90 lati, palīdzību saņem no Sociālā dienesta – tiek  dotas ES pakas.
No mūsu biedrības palīdzību var saņemt, iepriekš aizpildot anketu. Anketas ir pie Sociālā dienesta darbiniecēm.
Aizpildīt anketu, kā arī citus sasāpējušus jautājumus var risināt arī, iepriekš piezvanot uz tel. 29485861 un sarunājot 

tikšanos.
Paldies visiem labas gribas cilvēkiem, kas iesaistījās projektā “SKOLAS SOMA’’, ZIEDOJUMU KASTĪTĒ  

IEMETOT NAUDIŅU. Pateicoties savāktai  summai – 63 lati 73 sant. visi pirmklasnieki saņēma zīmēšanas blokus un 
krāsas.

Firma “Volvo Truck” katru gadu iepriecina pirmklasniekus ar vajadzīgām, pārdomātām dāvanām – gan krāsu 
zīmuļiem, gan penāļiem, gan lineāliem. Šogad dāvanā no firmas pirmklasnieki saņēma neilona plecu somiņas, kas noder 
ikdienā.

Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, projektā “SKOLAS SOMA” pirmklasnieki nesaņēma dāvanu kartes, jo ar 
valdības lēmumu visas skolai nepieciešamās grāmatas, kā arī darba burtnīcas vairs vecākiem nav jāiegādājas.

Velga Graumane, biedrība’’Glābiet bērnus’’ Strenču novada nodaļa

PROJEKTS “PAĒDUŠAI LATVIJAI” ATSĀK 
DARBĪBU AR ŠĀ GADA OKTOBRA MĒNESI

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

Saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. no-
teikumiem Nr. 906 “Noteikumi par valsts nodevas 
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un mak-
sāšanas kārtību”, ar 27.09.2013. valsts nodevas 
likmes par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem 
ir šādas:
1.  par laulības reģistrāciju – Ls 9,84 (14euro);
2. par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizē-

 šana vai atjaunošana – Ls 4,92 (7 euro);
3. par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas aplie-  

 cības izsniegšanu – Ls4,92 (7 euro).

NO VALSTS NODEVAS ATBRĪVO
(uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu)
•  personu ar I vai II invaliditātes grupu;
• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības 

apgādībā;
• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
   ir atzīta par trūcīgu;
• bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc 

pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai;

• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē 
esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievieto-
tiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena 
deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

VALSTS NODEVU NEIEKASĒ, JA
• civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc 

adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
• civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes at-

zīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta
konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdē-
šanas;

• dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna
tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes 
kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;

• civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsa-
rakstu iestādes pieļautu kļūdu.

• ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizē-
šanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civil-
stāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu
maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktuali-
zēšanu vai atjaunošanu.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas ap-
liecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
• ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepie-

ciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un 
pensijas piešķiršanas lietās;

•  aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
•  politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
• personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās 

notiesātām personām;
• uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra 

ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu 
civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsnieg-
šanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo 
valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko 
palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, 
civilstāvokļa aktu aktualizēšanu un atjaunošanu, 
kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas apliecības izsniegšanas.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

2013.gada 25.septembrī ar Nīderlandes KNHM fonda 
vizīti Strenčos noslēdzās biedrības “Šūpolēs” īstenotais 
projekts “Veidojam attīstošu vidi – 2”, kura laikā tika 
labiekārtots un pilnveidots Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Minkāns” rotaļlaukums.

Projekts realizēts pateicoties biedrības “Lauku partne-
rība Ziemeļgauja” un Nīderlandes KNHM fonda izsludi-
nātajam konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2013”, kurā 
tika iegūts 40% nepieciešamā finansējuma un Strenču no-
vada domes atbalstam ar 60% līdzfinansējumu. Projekta 
kopējās izmaksas – 726,31 Ls. /EUR 1033.45/ Īpaša pa-
teicība Strenču MRS par dāvinātajiem kokmateriāliem, 
no kuriem tika izgatavoti soli un lielais saimes galds.

Biedrība “Šūpolēs” izsaka lielu pateicību par ieguldīto 
darbu visiem, kas piedalījās ar savu padomu un palīdzīgo 
roku projekta īstenošanā: PII “Minkāns” audzēkņu vecā-
kiem, vecvecākiem, darbiniekiem. Īpaša pateicība mūsu 
ģimeņu locekļiem, kuri mūs atbalstīja ideju īstenošanā.

Darba rezultātā “Minkāna” rotaļlaukums ir kļuvis 
sportisks, interesants, krāsains un košs. No jauna uzbūvēts 

rotaļu vilcieniņš; uzstādīts basketbola grozs; izgatavoti 2 
futbola vārti un 4 smilšu kastes, iegādāti pārklāji smilšu 
kastēm. Jaunu dzīvi uzsākusi Raganas māja; izveidota 
sajūtu – šķēršļu taka; 6 sajūtu kastes, pildītas ar kastaņiem, 
zīlēm, akmentiņiem u.c.(var izmantot gan laukumā, gan 
iekštelpās), masēs un vingrinās mazo audzēkņu kājiņas un 
rociņas. Košās krāsas un jaunās stūres lika iemirdzēties 
vecajām koka automašīnām; jaunu dzīvību ieguvis arī 
kuģītis, kuram nu ir stabils masts un īsta kuģa stūre; 
izgatavoti arī jauni soli pasākumu un nodarbību rīkošanai 
svaigā gaisā. Teritorijā tagad ir arī saimniecības vārti, pa 
kuriem nepieciešamības gadījumā var iebraukt ar lielo 
tehniku. Blakus Raganas mājai izveidota ugunskura vieta un 
netālu no tās ir fantastisks saimes galds, pie kura var gan 
mācīties, gan spēlēties, gan ieturēt maltīti. 

Vēlreiz paldies visiem, kas ar savu darbu atbalstīja 
rotaļlaukuma brīnumainās pārvērtības un laipni gaidīti 
ciemos, lai paši ar savām acīm novērtētu lielo ieguvumu. 

Biedrības “Šūpolēs” vārdā – Sandra Āķere

PROJEKTS “VEIDOJAM ATTĪSTOŠU VIDI – 2”

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka,
ka šī nodokļa maksātāja pienākums ir veikt maksā-
jumus savlaicīgi un pilnā apmērā, kā tas norādīts ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā. 
Tādēļ, lūgums visiem nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, pārbaudiet savu nodokļa maksājumu 
saistību izpildi un neuzkrājiet nodokļa parādus. 
Parāda  gadījumā, saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 14.pantu  un “Par nodokļiem un nodevām” 
26. pantu, parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā.

Strenču novada NĪN administrators K.Kārkliņš

PAR NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA 

PARĀDIEM

Š.g. 25.septembrī Strenču novada biedrība 
“Šūpolēs” saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvi-
dzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmu-
mu par apstiprinātu LEADER projektu* “Lai skan 
Strenču pūtēju orķestris”. 

Projekta mērķis – nodrošinot Strenču pūtēju or-
ķestri ar kvalitatīviem, mūsdienu prasībām atbilsto-
šiem pūšamiem un sitaminstrumentiem, saglabāt un 
stiprināt orķestru muzicēšanas tradīcijas Strenču no-
vadā, Vidzemē un Latvijā. 

Projekta īstenošanas rezultātā orķestris iegūs jau-
nu mežragu, piccolo flautu, baritonsaksofonu, bungu
komplektu, orķestra šķīvjus un somu, skaņas kvali-
tātes uzlabošanai vienas firmas (“Yamaxa”) pūšam-
instrumentus – eifoniju, tubu un alta saksofonu, kā 
arī basa kombo skaņas pastiprinātāju. 

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas – 
LVL 9913.00 EUR 14104.93 t.sk. attiecināmās iz-
maksas – LVL 8921.70 EUR 12694.44, kas ir 90 % 
Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada 
31.jūlijam.

*Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros vietējās attīstības 
stratēģijas rīcībā – Kultūras mantojuma saglabāšana 
un pilnveidošana.

Ralda Ziemule, 
biedrības “Šūpolēs”valdes locekle.

t.26330551
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Ar mērķi iepazīt Latvijas vēsturi, arhitektūru, senos 
notikumus un citas vērtības, kas glabājas Latvijas muižās 
un pilīs, aizvadītajā gadā Latvijas Piļu un muižu asociācija 
uzsāka jaunu tradīciju Leģendu nakts. Šis pasākums ir 
akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas!” turpinājums.

Sestdien, 26. oktobrī atkal durvis vērs Latvijas muižas 
un pilis, aicinot ieklausīties leģendās un nostāstos, iejusties 
notikumos un izbaudīt Leģendu nakts noslēpumaino un 
burvīgo noskaņu.

Jērcēnmuiža piedāvās apmeklētājiem Leģendu nakti 
ar biszāļu smārdu. Šajā vakarā no plkst. 18:00 Mednieku 
namā viesus uzņems muižas mežkungs, piedāvājot izmē-
ģināt trāpīgāko roku “ģēģerēšanā”, pārbaudīt savas zinā-
šanas par “lidoņu cilti” un mācīties  izmērīt “baura laika 
rotu”. Ja kādam šie nosaukumi liekas visai dīvaini, laipni 
aicināti klātienē noskaidrot, ko tas viss nozīmē! Dažādas 
interesantas un izglītojošas nodarbes dabas jautājumos 
tiks piedāvātas arī bērniem. Šīs aktivitātes iecerētas par 
godu muižas baronam Adalbertam fon Krīdeneram, kurš 
bijis aizrautīgs  dabas pētnieks, pēc izglītības mežzinis un 
ornitologs.

Muižas freileņu mājā plkst. 21:00 koncertēs salon-
ansamblis “Barkarola”. Apmeklētāji varēs izbaudīt 19. gs.

beigu un 20.gs. sākuma mūziku stīgu instrumentu inter-
pretācijā. Pēc koncerta, plkst. 22:00 varēs ļauties valšu un 
citu deju ritmiem muižas ballē. Vakara gaitā kamīnzālē 
darbosies krodziņš, kurā varēs nosmeķēt Valmiermuižas 
alu un Valmiermuižas krodziņa pavāru gatavotus gardu-
mus. Lai baudītu šos labumus, līdzi jāpaņem kāds latiņš. 
Tiksimies Jērcēnmuižā!

Ginta Gailīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

LEĢENDU NAKTS 
AR BISZĀĻU SMĀRDU JĒRCĒNMUIŽĀ

Lai skan Strenču 
pūtēju orķestris

Š.g. 25.septembrī Strenču novada Jaunklidža biblio-
tēka saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par ap-
stiprinātu LEADER projektu* “Multimediju aprīkojuma 
iegāde – Jaunklidža kultūrvēstures un ainavas saglabāša-
nai un popularizēšanai”. 

Projekta mērķis ir iegādāties multimediju aprīkojumu, 
lai vāktu, apkopotu un saglabātu fotoliecības, cilvēku 
atmiņu stāstus par Jaunklidzi, tā apkārtni, lai nodrošinātu 
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu, pēc-e-
cību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien lielāku 
interesi par Jaunklidzi kā vienu no tūrisma objektiem 
Strenču novadā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks pa-
pildināta kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un po-
pularizēšanai nepieciešamā infrastruktūra un materiālais 
aprīkojums, kas dos iespēju realizēt līdz šim nebijušus 
pasākumus, nodrošinot kvalitatīvus un ērtus bibliotēkas 
pakalpojumus lietotājiem. 

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas – LVL 
478.99 EUR 681.54  t.sk.

attiecināmās izmaksas – LVL 395.04 EUR 562.09, kas 
ir 90 % Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2013.gada 30. novemb-
rim.

*Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pa-
sākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvali-
tātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros vietējās attīstības stratēģijas rīcībā – 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Līga Rābante
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas vadītāja

t. 64715658

Multimediju aprīkojuma iegāde – 
Jaunklidža kultūrvēstures un ainavas 

saglabāšanai un popularizēšanai

LEADER PROJEKTI 
UZLABOS DZĪVES KVALITĀTI

Oktobra sākumā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis vēl 2 
LEADER projektus. 

Projekta “Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un 
inventāra iegāde” ietvaros paredzēts iegādāties mēbeles gan 
aktivitāšu telpai gan izstāžu un nodarbību telpai, galda spēles 
dažāda vecuma apmeklētājiem, multimediju tehniku izglītojošu 
pasākumu, filmu un mūzikas baudīšanai. Mājīgumam un fun-
kcionalitātes nodrošinājumam, tajā skaitā telpu aptumšošanai, 
tiks izgatavotas žalūzijas, mikrovirtuvītei  iegādāta mazā sadzī-
ves tehnika. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti ne 
tikai tradicionāli bibliotēkas un publiskā interneta pieejas punkta 
pakalpojumi, bet būs iespēja organizēt dažādus interesantus
pasākumus novada iedzīvotājiem un iespējams arī viesiem – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskos vakarus, filmu 
demonstrējumus, spēļu turnīrus, viktorīnas u.c. 

Projekta “Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju ap-
rīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai” ietvaros paredzēts iegādāties gaismekļus 
3 muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanai, uztapināt 20 gs. sākuma tērpus baronam, baronesei, preilenēm un mež-
kungam un iegādāties multimediju aprīkojumu, lai turpinātu veidot un papildināt kinotēku, kurā saglabātu vēsturiskas 
liecības par muižā notiekošo pasākumu norisi.

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence. Foto Kārlis Kārkliņš 

MŪSU REGBISTU 
SASNIEGUMI

Šovasar, no 6. līdz 17.jūlijam Kazaņā notika 27.
Vasaras studentu Universiāde, kas pulcēja labākos 
sportojošos studentus no visas pasaules. Pirmo reizi 
šāda grandioza sporta foruma sacensību programmā 
bija iekļauts regbijs 7. Starp 16 pasaulē labākajām 
studentu izlasēm cīnījās arī latvieši. Latvijas regbija 
7 izlasē pasaules Universiādē startēja: Toms Asejevs, 
Dāvis Bajārs, Emīls Balodis, Deivids Cjukša, Ivars 
Eglis, Jānis Kaucis, Raivis Kokins, Ruslans Kotļevs, 
Mikus Ozols, Elmārs Sefanovskis, Jānis Zālamans, 
Matīss Zalcmanis. Divi no puišiem ir no Strenču 
novada – Dāvis Bajārs un Jānis Kaucis. Universiāde ir
otrs lielākais sporta forums aiz olimpiskajām spēlēm 
– tieši apjoma ziņā vien ar piebildi, ka Universiādē 
startē tikai studenti. Viss pārējais – sākot ar sacensību 
programmu, beidzot ar organizācijas līmeni – ir ļoti 
pietuvināts olimpiskajām spēlēm.

Latvijas izlase turnīrā aizvadīja piecas spēles, 
no kurām divās izdevās izcīnīt vēsturiskas uzvaras – 
pret Namībiju un Malaiziju. Tāpat mūsējiem bija arī 
izcila iespēja uzspēlēt pret tādām regbija lielvalstīm 
kā DĀR un Japāna, kas otrreiz dzīvē var arī neras-
ties. Latvijas studentu izlase pusfinālā par 9. vietu ar 
0:19 (0:14) zaudēja Kanādas komandai, galarezul-
tātā ierindojoties dalītā 11./12. vietā. Stāsta Latvijas 
studentu izlases galvenais treneris Arvis Pilenieks:”
Runājot par Universiādes regbija turnīru kopumā, 
ar prieku jāsecina, ka esam sasnieguši nosprausto 
mērķi – izcīnīt divas uzvaras un ierindoties labāko 
komandu divpadsmitniekā. Neslēpšu, ka man bija 
liels gods būt par šīs vienības treneri, savukārt spē-
lētājiem tas bija lielisks pasākums, uz kuru atbrauca 
visi, kas to vien gribēja un bija pelnījuši. Paldies 
čaļiem par rūpīgo gatavošanos un pašaizliedzīgo 
cīnīšanos, kas, manuprāt, bija ļoti profesionālā 
līmenī.”

Informācija no www.rugby.lv
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MŪSU NOVADA VĒSTIS
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

Paldies Strenču novada domei, personīgi domes 
priekšsēdētājam J.Pētersonam un vakara vadītājai 
G.Grigorei par Skolotāju dienai veltīto pasākumu, kas 
saviļņoja ar maigi mierīgo noskaņu un īpašo attieksmi 
pret katru jubilāru un jo sevišķi pret pensionētām 
skolotājām.

Paldies talantīgajai Tihovsku ģimenītei no Ludzas 
par sirsnīgo un atraktīvo literāri muzikālo sniegumu!

Paldies dzīvespriecīgajai kolēģu kompānijai!

* * * * *
Sirsnīgi sveicu kolēģi ZINAIDU ANDRĒJEVU 

lielajā dzīves jubilejā! Paldies, Zinočka, par saldo 
medu un uzmundrinošajiem vārdiem! Lai Tev laba 
veselība!

Gunta Kraukle

PATEICĪBA

• 4. - 15. novembrim Strenču PNS muzejā izstāde “KO GLABĀ ZEME”.
• 9. novembrī plkst. 14.00 Plāņu tautas namā muzikāla izrāde klavieru pavadījumā “OLGAS DIENA”. 

Ieeja pieaugušajiem Ls 3,- / 4.27 EUR/, bērniem un skolēniem Ls 1,50 /2.13 EUR/ Biļešu iepriekšpārdošana. 
Interesēties Plāņu pagasta bibliotēkā.

• 11. novembrī plkst. 18.00 pie Strenču novada vidusskolas – PIEMIŅAS PASĀKUMS veltīts Lāčplēša dienai. 
Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera K.Slokas atdusas vietā Strenču kapos.

• 13. novembrī plkst. 18.30 Strenču kultūras namā Dailes teātra izrāde “PREILENĪTE”.
• 17. novembrī plkst. 19.00 Strenču kultūras namā svētku pasākums “MANA LATVIJA – MANA PILSĒTA”, veltīts 

Latvijas Republikas 95 gadu jubilejai un Strenču pilsētas 85 gadu jubilejai:
□  no plkst. 17.00 kultūras nama mazajā zālē aplūkojama izstāde “Mēs esam un būsim”;
□  svinīgie apsveikumi;
□  koncertēs Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā un solisti;
□  no plkst. 17.00 kultūras nama mazajā zālē aplūkojama izstāde “Mēs esam un būsim”.
□  plkst. 22.00 SVĒTKU BALLE, spēlēs grupa “Velves”, ieeja Ls 2.00 /2.85 EUR/;
□  darbosies kafejnīca “Trīs pipari un kūkas”.

• 23. novembrī plkst.17:00 Sedas kultūras namā – TEĀTRA IZRĀDE. 
Uz izklaidējošu, asprātīgu, muzikālu izrādi “SALIDOJUMS” aicina Anta Eņģele, Ruta Vītiņa un Enriko Avots. 
Ieeja uz izrādi Ls 3,- / 4.27 EUR/ Biļešu iepriekšpārdošana. Par biļešu iegādi zvanīt 2833986 /Arta/.

• 23.novembrī plkst. 15.00 Plāņu tautas namā Grundzāles amatierteātra “Cik jaudas” izrāde “PACELT VABOLĪTI”. 
Ieeja Ls 1,- /1.42 EUR/.

PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ

INFORMĀCIJA PAR 
IZMAIŅĀM SWEDBANK 

BANKOMĀTU 
PĀRKLĀJUMĀ

Analizējot Strenču novadā izvietoto bankomātu 
lietošanas aktivitāti, Swedbank secinājusi, ka Sedā 
uzstādītā bankomāta izmantošana ir maza, un lieto-
šanas aktivitāte nesedza bankomāta uzturēšanas 
izmaksas. Līdz ar to Sedā uzstādītais bankomāts 
23.oktobrī tiks slēgts, taču Sedas iedzīvotāji arī 
turpmāk varēs izmantot Swedbank naudas izmaksas 
bankomātu Strenčos, kas ir 5 km attālumā no Sedas.

Juzefa Dudaļeva –  26.12.1936. – 12.09.2013.
Dace Mastova – 23.08. 1940. – 21.09.2013.
Guntis Zobens –  26.06.1944. –  28.09.2013.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

septembrī reģistrēti 
mūžībā aizgājušie

25. oktobrī plkst. 18:00
Strenču kultūras namā

PATEICĪBAS VAKARS
Kokneses fonda pateicības apliecinājumu 

izsniegšana.
Koncertēs folkloras kopa “Mežābele”.

Laipni aicināti visi Likteņdārza atbalstītāji 
un visi interesenti.

Pasākumu organizē Strenču represēto biedrība.

KONSULTĀCIJU DIENA STRENČU NOVADĀ
Strenču novada domē notiks Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas speciālista konsultāciju diena 
Strenču novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu 
tiesību aizsardzības jomā. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Valmieras reģiona Bērnu tiesību aizsardzības 

departamenta galvenā inspektore Renāte Alberga 
2013.gada 24.oktobrī no plkst.10.00 līdz plkst.12.00. 

Strenčos, Valkas ielā 16, 2.stāva zālē 
sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību 

Strenču novada speciālistiem un iedzīvotājiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, 
pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni 
aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu 
drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā 
arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns – vecāks, 
vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, 
bērns – bērns) u.c. jautājumiem. 

Papildus informāciju variet saņemt pie inspekcijas 
inspektora, zvanot pa tālruni 64233585 vai 26809523.

Uz tikšanos Strenčos!

Skaistuma studija – LIRE
Strenčos, Rīgas ielā 6, 2 st.

piedāvā

– FRIZIERA PAKALPOJUMUS
Pirmdien 9:00 – 18:00 friziere Monta, tel. 20327521.
Otrdien, trešdien, ceturtdien 9:00 – 18:00 friziere 
Līga, tel. 26450095.
Piektdien 10:00 – 18:00, sestdien 10:00 – 14:00 friziere 
Sanita, tel. 26982989.

– KERATĪNA TAISNOŠANA MATIEM – iespējams 
matus padarīt gludus, mirdzošus un taisnus uz ilgāku 
laiku. Pieteikties pie frizieres Līgas, tel. 26450095.

– SOLĀRIJU, kuram tikko nomainītas jaunas lampas.

– MASIERA PAKALPOJUMUS, interesēties un 
pieteik-ties pie Ingas, tel.27745254.

Esiet vienmēr laipni gaidīti!

JAUNUMS

Strenču novada dome 2013. gada 16. oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.12; 36.§) “Par nekustamā īpašuma 
“Veckūkuri” Jērcēnu pagastā lokālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai”.

1. Organizēt publisko apspriešanu nekustamā īpašuma “Veckūkuri” lokālplānojuma 1.redakcijai četras nedēļas no 
publikācijas dienas novada tīmekļa vietnē: www.strencunovads.lv .

2. Paziņojumu ievietot tīmekļa vietnē www.strencunovads.lv un novada laikrakstā “Mūsu Novada Vēstis”.
3. Izstrādes vadītājam pieprasīt  no institūcijām atzinumus par lokālplānojuma 1.redakciju.
Publiskās apspriešanas termiņš: 2013. gada 28. oktobris līdz 25. novembrim.
Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Strenčos, Rīgas ielā 7, pie teritorijas plānotājas Alīnas Ločmeles darba 

dienās darba laikā no plkst.9.00 līdz 16.00.
Sabiedrības līdzdalības pasākumi – sanāksme notiks 2013. gada 19. novembrī plkst. 10.00 – 11.00 Rīgas ielā 7, Strenčos.

Apmeklētājus pieņem teritorijas plānotāja Alīna Ločmele. Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas 
laikā Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.

Paziņojums
par lokālplānojuma pirmās redakcijas 

publisko apspriešanu nekustamam īpašumam 
“Veckūkuri” Jērcēnu pagasta

Strenču novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu:
1. Autobusu SETRA S 210 HD, izgatavošanas gads 1987., nosacītā cena – LVL 2500,00 (ar PVN) /EUR 3557.18/, 

nodrošinājums LVL 250,00 /EUR 355.72/, dalības maksa – LVL 20,00 (t.sk.PVN) /EUR 28.46/, izsoles solis – LVL 50,00/
EUR 71.14/.

2. Ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66 AC-30, izgatavošanas gads 1989., nosacītā cena – LVL 380,00 (ar PVN) /
EUR 540.69/, nodrošinājums LVL 38,00 /EUR 54.07/, dalības maksa – LVL 10,00 (t.sk.PVN) /EUR 14.23/, izsoles 
solis – LVL 20,00 /EUR 28.46/.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Strenču novada pašvaldības kontā: reģistrācijas Nr.90009116346, 
A/S Swedbank, konts LV44HABA0551025830131.

Izsoles notiks 2013. gada 8.novembrī plkst. 10.00 Strenču novada pašvaldības Strenču pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 7, 
Strenčos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv vai pašvaldības kancelejā, kustamo 
mantu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 26372979.

Pieteikumus pieņems Strenču novada pašvaldības kancelejā, Valkas ielā 16, Strenčos līdz 07.11.2013. plkst. 14.00.

IZSOLES


