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16. GAUJAS PLOSTNIEKU SVĒTKI 
IZSKANĒJUŠI 

Gaujas plostnieku svētki ir tradicionāls kultūras 
notikums Strenčos. Šogad šie svētki tika svinēti jau 
sešpadsmito gadu. Ikviena liela kultūras pasākuma 
neatņemama sastāvdaļa ir cilvēki, kuri ir palīdzējuši 
svētku norisē. Svētku organizatori pateicas visiem 
tiem, kas strādāja, atbalstīja un paši piedalījās. 
Paldies par izturību un pašaizliedzību visiem kopīgi 
uzburot skaistus un neaizmirstamus svētkus! Uz 
tikšanos nākošajos - 17. Gaujas plostnieku svētkos!

Īpašu paldies sakām Strenču novada Tūrisma 
speciālistei – starptautisko projektu vadītājai Ilonai 
Pinzulei, Strenču novada vidusskolas direktorei Dacei
Gaigalai un Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minkāns” vadītājai Sandrai Āķerei – par 
līdzdalību Eiropas Savienības programmas “Eiropa 
Pilsoņiem” projektā “Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitātei”, sirsnīgi uz-
ņemot un koordinējot ārzemju delegācijas viesus visu 
svētku laiku. Īpašu paldies sakām arī Strenču novada 
Kultūras centra darbiniekiem par milzīgo veikumu 
ārpus tiešā darba pienākumiem.

Paldies mūsu sponsoriem un atbalstītājiem:
• “BTA Insurance Company” personīgi Sarmītei Kaģei
• AS “Strenču MRS” personīgi Andrim Krastiņam
   un Reinim Muižniekam
• SIA “Strenču aptieka” personīgi Agitai Boķei
• IK “Kristija” personīgi Zeltītei Gecai
• SIA “Valrek” personīgi Jānim Lilienfeldam
• SIA “Kaktuss” personīgi Rudītei Pētersonei
• SIA “LAR&CO” personīgi Aivaram Rēpelim
• SIA “Kunturi” personīgi Guntai Balodei
• SIA “Servilat” personīgi Inesei Semjonovai
• SIA “Liepkalni” personīgi Aigaram Veldrem
• SIA “Abula” personīgi Jurim Freivaldam
• SIA “Ložas AB” personīgi Gunitai Krumholcei
• AS “Virši” Degvielas uzpildes stacija Smiltene 

personīgi Aldim Eglītim
• SIA “Austris AG” vairumtirdzniecības bāzei 

personīgi Gintam Amonam
• SIA “Radošā dizaina darbnīca – LIRE” personīgi
   Līgai Riekstiņai 
• SIA “Amarillis” ziedu veikals personīgi

Lanai Blūmai 
• SIA “LKZ” personīgi Daigai Kreicbergai
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Strenču 
  postenim personīgi komandierim Aleksejam 
  Jefimovam

Reizē ar ievziedu īslaicīgo skurbumu krastmalas ievās 
Starptautiskajā plostnieku pilsētā Strenčos izskanējuši 16. 
Gaujas plostnieku svētki. Kā katru gadu, arī šoreiz plost-
nieki sēja plostu, lai dotos divu dienu ekspedīcijā lejup 
pa viltīgo un līkumoto Gauju. Plosta siešanas prasmes 
arī šogad ar interesi vēroja un darbos iesaistījās jaunieši 
no Strenču novada vidusskolas. Ekspedīcijas dalībnieki 
atzina, ka šogad Gauja ir mierīga, un nobrauciens noritējis 
bez starpgadījumiem.

Plostnieku svētku ietvaros notika Eiropas Savienības 
programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitā-
tei” konference, kurā piedalījās sadraudzības pilsētu Saidas
(Vācija), Rosices (Čehija) un Rimocas (Ungārija) delegā-
cijas. Konferencē projekta partneri dalījās pieredzē par 
kultūras tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu. Projekta 
partneru tikšanās reizē tika noslēgts sadraudzības līgums 
starp Strenču novada pašvaldību Latvijā un Rimocas 
pašvaldību Ungārijā, ko parakstīja Strenču novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pētersons un Rimocas pašvaldības 
vadītājs Andor Beszkid.

Svētku ietvaros tika iezīmēts koši krāsains akcents 
pilsētas sejā – iestādīta dzelteni oranža samteņu dobe pie 
plosta maketa, ko paveica biedrības “Šūpolēs” aktīvisti 
kopā ar Strenču iedzīvotājiem. Dobes stādīšanā piedalījās 
arī viesi no sadraudzības pilsētas Saidas.

Visu valstu pārstāvji bija organizējuši delegācijas ne 
tikai vadības līmenī, bet atveduši iepazīstināt arī ar savu 
valstu nemateriālo kultūras mantojumu. Sedas iedzīvotā-
jiem bija iespēja pirmajiem baudīt sadraudzības pilsētu 
viesu kolektīvu priekšnesumus, jo 17. maija vakarā pie 
Sedas kultūras nama notika sadraudzības koncerts, kurā 
piedalījās ungāru dejotāji, čehu bruņinieki un pašmāju 
ansamblis “Sudāruška”.

Plostnieku svētku dienas rītā Strenčos notika kārtīga 
andele – svētku tirdziņā pie brīvdabas estrādes varēja no-
pirkt visu, ko sirds kāro – dārzkopji varēja iegādāties dažā-
dus dēstus un puķes, skaistuma lietu tīkotāji – rotaslietas 
un greznuma priekšmetus, mājsaimnieces – dažādas saim-
niecībā noderīgas lietas un priekšmetus. Savs labums tika 
arī tiem, kuri gribēja ļauties vēderpriekiem: visdažādākie 
kārumi, sāļi un saldi, bija nopērkami tirdziņā.

Iegūt informāciju par svētku norisēm un iegādāties 
suvenīrus ar plostnieku un Strenču novada simboliku va-
rēja informācijas teltī, kur čakli kā bitītes strādāja novada 
bibliotēku darbinieces.

Svētku dienā, 18. maijā, plosts ar pūtēju orķestra maršu 
tika sagaidīts krastmalā pie Vecā ozola. Plostniekiem uz-
manību izrādīt bija ieradušies simtiem sagaidītāju. Gaujas 
plostnieku svētkos allaž gaidīti ir vecie plostnieki, kuru 
atmiņas vēl glabā tos laikus, kad koku pludināšana pa upēm 
bija viena no smagākajām profesijām. Viņi tika sumināti, 
dāvājot viņiem piemiņas suvenīrus. Sveicienus saņēma arī 
biedrības “Gaujas plostnieki” biedri un plosta ekspedīcijas 
dalībnieki.

Kamēr tika gaidīts plosts, Gaujas krastā vārījās milzīgs 
katls, kurā šefpavārs Lauris Aleksejevs gatavoja Plost-
nieku šostes zupu. Ja mežacirtēji vāra zupu no cirvja kāta, 
kāpēc gan plostnieki to nevarētu gatavot no šostes? Tas, 
protams, ir joks, jo zupa izdevās varen garda, un, lai arī 
katls bija milzīgs, visiem gribētājiem nepietika. Taču no-
skumt par to nebija pamata, jo svētku laikā varēja nogaršot 
daudzas citas lietas. Kā bonuss pie šostes zupas bija plost-
nieku pasniegtais “plosta prieks”. Nacionālo ēdienu stundā 
viesi no sadraudzības pilsētām gatavoja savus nacionālos 
ēdienus. Apmeklētājiem bija iespēja nogaršot ungāru 
gulašu un cepumus, baudīt īstus ungāru vīnus, izgaršot 
“Freiberger” un citu šķirņu alus, klāt piekožot grilētas 
desiņas, ko laipni piedāvāja draugi no Vācijas. Interesenti 
varēja vērot čehu bruņinieku pankūku cepšanas procesu 
un cūkas cepeti, kurš kārdinoši grozījās virs ugunskura 

liesmām. Tam visam klāt, protams, derēja nogaršot čehu 
alus šķirnes. Īstus Sibīrijas pelmeņus krievu gaumē gata-
voja un pasniedza saimnieces no Sedas. Un kur tad vēl 
Laura Aleksejeva gatavotais atspirdzinošais vasaras kok-
teilis, kurā brīnišķīgas garšas nianses veidoja zemenes, 
laima sula, piparmētras, brūnais cukurs, ledus un gāzētie 
dzērieni Sprite un Tonic.

Jā, bet ne jau tikai vēderpriekus varēja baudīt svētku 
dienā. Svētku dalībnieki un viesi varēja vērot atraktīvus 
baļķu zāģēšanas paraugdemonstrējumus un  piedalīties vīru 
spēlēs plostnieku garā.

Svētkus kuplināja arī  kompānija “Dansukker” ar infor-
māciju par saviem produktiem, reizē demonstrējot, ko no 
tiem var pagatavot. Apmeklētāji varēja iesaistīties šoko-
lādes keksiņu “brauniju” cepšanā, vasaras kokteiļu “Panna 
Cotta” gatavošanā un figūriņu veidošanā no cukura masas. 
No tālienes pamanāma bija kompānijas “Oriflame” koši 
zaļā telts, kurā varēja iegriezties skaistuma cienītāji, bet 
zilajā „Viasat” teltī bija iespējams uzzināt visus informa-
tīvos jautājumus, kas saistīti ar  televīziju.

Bērni draiskojās kopā ar Pekausi un lapsu Alisi bērnu 
pilsētiņā, kur varēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās un 
spēlēt dažādas spēles. Bērnu priekam bija arī izjādes ar 
zirgiem.

Tiem, kas interesējas par vēsturiskajām lietām, intere-
santi bija viesoties Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas 
muzejā, kur ar nosaukumu “Satikšanās priedēs” varēja 
izbaudīt Starptautiskās muzeju nakts aktivitātes – dažāda 
veida terapijas.

Dienas izskaņā brīvdabas estrādē sadraudzības koncertā 
satikās vairāku valstu kultūras – ungāru mūzikas un deju 
ritmus demonstrēja Rimocas folkloras deju grupa, vidus-
laiku  cīņas mākslu demonstrēja Rosices bruņinieku grupa 
“Taranis”, krievu romances dziedāja ansamblis “Sudā-
ruška” no Sedas, bet sarežģītos latvju deju rakstus izdejoja 
Strenču novada deju kolektīvi.

Romantisku noskaņu radīja vakara mūzika –  pa Gauju 
slīdošā laivā skanēja populāras melodijas pūtēju izpildī-
jumā, bet, izskanot mūzikai, Gaujā uzplauka ugunziedi un 
notika svētku uguņošana.

Mūzikas cienītājiem izskanēja Muzeju nakts koncerts 
Strenču evanģēliski luteriskajā baznīcā – “Šūpuļdziesma 
vakara lūgšanai”, kurā piedalījās ērģelnieki no Vācijas un 
Latvijas, Strenču mūzikas skolas un vidusskolas muzicē-
jošie skolēni un viesi.

Svētki turpinājās līdz rītausmai, sadancojot šīs vasaras 
pirmajā zaļumballē Strenču brīvdabas estrādē kopā ar 
grupu “Brāļi Optimisti”.

Svētki izdevās godam, pateicoties daudzajiem spon-
soriem un atbalstītājiem, brīvprātīgajiem palīgiem un paš-
valdības darbiniekiem, kuri ieguldīja milzīgu darbu svētku 
sagatavošanā un norisē. Organizatori jau sākuši domāt par 
nākošo gadu, kad maija trešajā sestdienā Strenčos pulcēsies 
plostnieki un notiks Starptautiskās Koku Pludinātāju 
Asociācijas Ģenerālā Asambleja. Uz tikšanos nākamgad!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

PALDIES PAR 
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STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS2  •  Mūsu novada v�stis

Novada domes sēdē 15 maijaā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2012.gada pārskatu 
un pieņēma zināšanai SIA “Jurates” neatkarīgu revidentu 
ziņojumu.
2. Nolēma piedalīties atklāta projektu iesnieguma kon-
kursā, iesniedzot projektu iesniegumus

• “Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inven-
tāra iegāde”. Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā īste-
nošanai nepieciešamais finansējums LVL 7 970.53 tai 
skaitā: pašvaldības līdzfinansējums (15%) LVL 1005.52;

• “Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža 
saieta nama – 2.kārta”. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā, tā īstenošanai nepieciešamais finansējums 
LVL 18150,00 tai skaitā: pašvaldības līdzfinansējums 
(15%) LVL 2 250,00;

• “Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus lauku-
mā”. Projekta  apstiprināšanas gadījumā, tā īstenošanai 
nepieciešamais finansējums LVL 18150,00, tai skaitā: 
pašvaldības līdzfinansējums (15%) LVL 2 250,00;

• “Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953 – 
1990) ekspozīcijas izveide”. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā, tā īstenošanai nepieciešamais finansējums 
LVL 11 573.89 tai skaitā: pašvaldības līdzfinansējums 
(15%) LVL 1 499.86;

• “Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturis-
kā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma 
iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma 
eksponēšanai”. Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā 
īstenošanai nepieciešamais finansējums LVL 12 100,00, 
tai skaitā: pašvaldības līdzfinansējums (15%) LVL 
1 500,00;

• “Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža kultūr-
vēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai”. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā īstenošanai ne-
pieciešamais līdzfinansējums LVL 478.99, Pašvaldības 
finansējums (10%) LVL 39.50;

• Biedrības “Šūpolēs” projekta  “Lai skan Strenču Pūtēju 
orķestris” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā 
īstenošanai līdzfinansējumu 10% no kopējās projekta 
summas 10000,00 LVL. Finansējumu līdz 1000,00 LVL
nodrošināt no 2014.gada pamatbudžeta līdzekļiem.

3. Apstiprināja sadalīto valsts mērķdotāciju pašvaldību 
amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013. gadā. 
4. Izskatīja jautājumus:

• par finansiālu atbalstu Strenču novada pārstāvjiem 
regbistu vasaras sporta spēlēs Kazaņā;

• par finaniālu atbalstu dzirdes invalīdam Starpvalstu 
Nedzirdīgo basketbola sacensībās Zviedrijā;

• par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
5. Apstiprināja Aivaru Ozoliņu, ar 2013.gada 20.maiju, 
par Strenču novada pašvaldības policijas priekšnieku.
6. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma “Stallēni 2” pirmās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9462 002 0012 sadalei.
7. Piešķīra nosaukumu “Eglītes” būvju īpašumam, kas 
sastāv no vairākām ēkām un atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9462 002 0025 ar nosaukumu “Eglītes”. 
8. Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu nekusta-
majam īpašumam “Veckūkuri” Jērcēnu pagastā.
9. Izskatīja jautājumus:

• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
• par adreses “Jaunkalna Mūrnieki” Plāņu pagastā maiņu;
• par “ZAAO” EKO laukuma informācijas stenda izvie-
  tošanu Valkas iela 1A, Strenči;

10. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko terito-
riju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārta.

Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pār-
valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/Pašvaldība/
Domes informācija.

Kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Aprīlī izdotajā pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā “Mūsu novada vēstis” rakstā “Par siltumapgādi” 
iedzīvotāji tika informēti, ka ir noslēgusies iepirkuma 
procedūra un noslēgts līgums par automātiskas pa-
deves ogļu apkures katla iegādi un uzstādīšanu 
Sedas pilsētas katlumājā šā gada pirmajā pusgadā. 
Centralizētās apkures lietotājiem daru zināmu, ka 
Polijas firmas “Zamer” darbinieki savas līgumsaistības 
ir izpildījuši – Sedas pilsētas centrālajā katlumājā ir 
uzstādīts un nodots ekspluatācijā otrs apkures katls 
ar jaudu 1,8Mw. Šis apkures katls, tāpat kā jau no 
2008.gada ekspluatācijā esošais “Zamer” firmas ra-
žotais apkures katls ar jaudu 2Mw, ir automātiskas 
padeves, kurināms ar speciāli sagatavotām akmeņ-
oglēm. Jaunā katla nodošana ekspluatācijā nozīmē 
to, ka Sedas pilsētas katlumājas jauda ir palielināta 
gandrīz divas reizes un centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma abonentiem nākošā apkures sezonā sil-
tums tiks piegādāts nepieciešamā apjomā. Poļu part-
neri, iespēju robežās, veica arī daļēju esošā apkures 
katla remontu. Tagad remontu turpina pašvaldības 
speciālisti. Līdz apkures sezonas sākumam arī šim 
apkures katlam būs novērsti visi iepriekšējā apkures 
sezonā radušies bojājumi un tas būs gatavs darbam 
ar pilnu jaudu.

Domes izpilddirektors Aivars Auniņš 

INFORMĀCIJA 
SEDAS 

IEDZĪVOTĀJIEM

ka dāvanu kartēm “Elektrības norēķinu kartes – 53,70LVL” paplašināts to saņēmēju loks:
1)   Ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
2)   Ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.janvāri);
3)   Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
4)   Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;
5)   Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu dāvanu karti – arī ja tā atbilst vairākām mērķu grupām. Augstāk minēto 
mērķu grupas karti varēs saņemt tikai tad, ja tās vēl nav saņēmušas nevienu karti.

Pēc 2013.gada 1.aprīļa atkārtoti karti varēs saņemt tikai daudzbērnu ģimenes (t.i. daudzbērnu ģimenes, kas jau 
ir saņēmušas vienu Dāvanu karti, varēs saņemt otru karti).

Dāvanu kartes “Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL” iespējams saņemt Valkas ielā 16, 5.kabinetā, Strenčos 
– pirmdienās no plkst. 9:00 – 12:00.

STRENČU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pagājušajā gada nogalē laika apstākļi lutināja, tādēļ 
augustā iesāktie būvdarbi projektā “Tranzītielas posma 
Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas 
robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā” turpinājās līdz pat 
novembra beigām. Daļai no kopējā brauktuves garuma 
tika uzklāta brauktuves seguma saistkārta, ierīkots ielas 
apgaismojums, izbūvēta jauna sakaru kabeļu kanalizācija 
un izbūvēta projektētā lietus ūdens kanalizācija. Darbi 
tranzītielā norisinājās vienlaikus ar ūdens un kanalizācijas 
tīklu izbūves darbiem.   

 Šogad 2. maijā darbi tranzītielā tika atsākti tiklīdz 
laika apstākļi bija  labvēlīgi darbu turpināšanai. Līdz jūlija 
beigām paredzēts pabeigt visus darbus – pilnībā pabeigt 
brauktuves rekonstrukciju no krustojuma ar Slimnīcas ielu 
līdz pilsētas robežai pie Stakļupītes; rekonstruēt ietves 
– ielas labajā pusē 2,5 m platajām ietvēm uzklājot jaunu 
asfaltu, ielas kreisajā pusē izbūvēt 1 m platu ietvi ar bruģa 
segumu, ko paredzēts atdalīt no brauktuves ar augsto ap-
mali un zaļo zonu 1 m platumā; sakārtot nobrauktuves un 
pieslēgumus; atsevišķos ielas posmos uzstādīt gājēju mar-
gas un drošības barjeras; ierīkot ar ceļazīmi un marķējumu 
apzīmētu gājēju pāreju vietā, kur gājēju plūsma ir lielākā 
– virzienā no Slimnīcas un Ziedugravas ielām uz Strenču 
Psihoneiroloģisko slimnīcu; izbūvēt autobusa pieturvietu, 
pārvietojot to pilsētas centra virzienā, lai tā turpmāk 
neatrastos pretim mājas iebrauktuvei un labiekārtot zaļās 
zonas joslas.

Projekta kopējās izmaksas ir 673 616.38 LVL, no kurām 
85 %  ir ERAF līdzfinansējums, (3%) - valsts budžeta dotācija 
un 12 % - pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās 
izmaksas sastāda 23 602,63 LVL, un tās sedz pašvaldība.

Sagatavoja: Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 
Iveta Ence

Atsākušies darbi tranzītielā Strenčos

Strenčos PII “Minkāns” strādās no 1.jūnija līdz
21.jūnijam un no 1.augusta līdz 31.augustam (dar-
bosies 2 jaukta vecuma grupas); slēgts no 25.jūnija 
līdz 31.jūlijam.

Sedā “Dzērvīte” strādās no 1.jūnija līdz 31.
jūlijam; slēgts no 1.augusta līdz 31.augustam.

Plāņu pagastā “Sprīdīši” strādās no 1.jūnija līdz 
21.jūnijam; slēgts no 25.jūnija līdz 31.augustam.

Laikā, kad kāda no struktūrvienībām ir slēgta, 
bērniem ir iespēja nepieciešamības gadījumā ap-
meklēt citu iestādes struktūrvienību (par to iepriekš 
brīdinot). Vasaras mēnešos PII drīkst apmeklēt tie 
bērni, kuriem ir nokārtotas visas finansu saistības 
par iepriekšējo periodu. Apmeklējumam jābūt vis-
maz 50% no mēneša darba dienu skaita.

Informē Strenču novada PII “Minkāns” vadītāja 
Sandra Āķere

STRENČU NOVADA 
PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
“MINKĀNS” DARBA 

LAIKS VASARĀ

SIA “Roche Latvija” un 
A Fonds (Austrumu slimnīcas 
atbalsta fonds) ir izdevusi 
bezmaksas bukletu / grāmatu 
“Gribu būt māmiņa” topošajām 
un jaunajām māmiņām. 
Grāmatiņas radītas kā sociālās 
atbildības projekts ar mērķi, 
izglītojot topošās māmiņas, 
sama-zināt jaundzimušo mirstību un palielināt 
dzimstību. Grāmatas autore ir Latvijā labi pazīstamā 
ārste Dace Rezeberga.

Strenču novada jaunās un topošās māmiņas var 
saņemt grāmatiņu Strenču novada Dzimtsarakstu 
nodaļā vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu un 
pilsētu pārvaldēs.

JAUNAJĀM UN 
TOPOŠAJĀM 
MĀMIŅĀM
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“Centriskā partija LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

1. Aivars Auniņš
2. Jānis Ence
3. Valdis Stiģis
4. Dainis Zuika
5. Ilmārs Strauts
6. Vladimirs Jevsejevs
7. Ikars Vītiņš

Vēlētāju apvienība “ Ziemeļlatvija”

1. Ilvija Jakovina
2. Raimonds Vilcāns
3. Gatis Lovkins
4. Baiba Sijāte
5. Dāvis Bajārs
6. Māris Kaģis
7. Olivers Everts
8. Baiba Leite
9. Jūlija Ščerbakova
10. Atis Paulsons
11. Jānis Lellis

ATTĪSTĪBAI UN STABILITĀTEI

1. Jekaterina Jeremejeva
2. Irina Visocka
3. Jekaterina Osipova
4. Sergejs Šarins
5. Dmitrijs Osipovs
6. Terēza Vainblata
7. Žanna Kalniņa

“NĀKOTNES VĀRDĀ jau šodien!”

1. Jānis Pētersons
2. Guntis Jukāms
3. Agita Boķe
4 .Dace Gaigala
5. Baiba Kondriča
6. Aivars Mateuss
7. Reinis Muižnieks
8. Līga Svarinska
9. Svetlana Zaharova
10. Aigars Leitis
11. Viktors Kudinovs
12. Natālija Verhovska

Strenču novada attīstībai

1. Gita Siliņa
2. Ilvija Ķimse
3. Guntars Stomers
4. Līga Smirnova
5. Juris Vaivads
6. Ģirts Vēveris
7. Andrejs Valdēns
8. Zaiga Rožlapa
9. Rihards Romanovskis
10. Gusts Svarinskis
11. Māris Gailītis

   

Strenču novada vēlēšanu komisisja

STRENČU NOVADĀ 2013. GADA 
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM IESNIEGTIE 

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var 
izmantot iespēju nobalsot iepriekš.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā 
vēlētājs iekļauts.

Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa 
teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27.maija 
līdz 1.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu 
iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja 
dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī 
jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai 
personas apliecība (eID karte).

Vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiks
27.05.2013.   16:00 – 20:00 
28.05.2013.   9:00 – 13:00 
29.05.2013.   17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)
30.05.2013.   9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)
31.05.2013.   10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana) 
01.06.2013.   7.00 – 22.00. (vēlēšanu diena) 

Lai saņemtu informāciju par deputātu kandidātiem un 
iesniegto sarakstu programmām vērsties savos iecirkņos:

Novada vēlēšanu komisija atrodas
Rīgas ielā 4, Strenči, Informācija pa tālr. Priekšsēdētāja 

Sarmīte Rodziņa 26544129.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA 
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS

Ir aizritējis mēnesis pēc  Lielās Talkas, kad vairāk 
kā 85 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju iesaistījās talkas 
norisēs sakopjot piesārņotās teritorijas. Sedas pilsētā 
iedzīvotāju aktivitāte talkas dienā, diemžēl, bija ļoti 
minimāla, kaut gan apkārt visai pilsētai ir tik daudz 
atkritumu, ka tos vienā talkas dienā pat nav iespējams 
savākt.

Pēc statistikas datiem viens iedzīvotājs gadā vidēji  
saražo 331 kilogramu sadzīves atkritumu. Protams, 
ka šie atkritumi ir jānoglabā atbilstoši to apsaimnie-
košanas noteikumiem, nevis jāveido nelegālas atkri-
tumu izmešanas vietas. 

Strenču novadā, arī Sedas pilsētā, kvalitatīvus at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kas ietver 
atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, ap-
strādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, veic 
SIA “ZAAO”. Šie pakalpojumi ir pieejami ikvienam 
iedzīvotājam. SIA “ZAAO” piedāvā sadzīves atkritu-
mu, lielgabarīta atkritumu, būvgružu un celtniecības 
atkritumu, bioloģisko jeb kompostējamo atkritumu, 
izlietotā iepakojuma, bīstamo un videi kaitīgo atkri-
tumu savākšanu. Katru gadu SIA “ZAAO” piedāvā 
iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no nolietotas 
sadzīves elektrotehnikas jeb elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem. Piedāvātās iespējas atkritumu 
apsaimniekošanā ir pilnīgi pietiekošas, lai apkārtējā 
vide netiktu piesārņota.

Mēs lepojamies ar Sedas pilsētas kultūrvēsturisko 
mantojumu, aicinām tūristus iepazīt Sedas purva ba-
gātības, taču milzīgie atkritumu kalni apkārt pilsētai 
nedara godu tās iedzīvotājiem.

Strenču novada dome aicina Sedas pilsētas 
iedzīvotājus sakopt savu mazdārziņu teritorijas, un 
piesārņotās vietas, neveidot jaunas nelegālo atkritumu 
izmešanas vietas, pretējā gadījumā Strenču novada 
Pašvaldības policija veiks atbilstošus pasākumus un 
piemēros soda naudas.

Rūpēsimies par vidi un savu veselību! Atcerieties 
– šodienas cilvēka attieksme un rīcība atkritumu 
apsaimniekošanā ietekmēs mūsu bērnu veselību 
nākotnē. 

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

SEDAS PILSĒTAS 
IEDZĪVOTĀJIEM

Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa 
nosaukums Iecirkņa adrese

886. SEDAS PILSĒTAS 
PĀRVALDE

Skolas laukums 1, 
Seda, Strenču nov.

889. STRENČU 
VIDUSSKOLA

Rīgas iela 13, Strenči, 
Strenču nov.

897. JĒRCĒNU 
TAUTAS NAMS

“Jērcēnmuiža”, 
Jērcēni, Jērcēnu pag., 
Strenču nov.

902. PLĀŅU PAGASTA 
PĀRVALDE

Skolas iela 2, Plāņi, 
Plāņu pag., Strenču 
nov.

903. SAIETA NAMS “Saieta Nams”, 
Jaunklidzis, Plāņu 
pag., Strenču nov.

Sedas pilsētas biedrība “Cerības pakāpiens” īstenojot 
sociālā atbalsta projektu “Spēks un gudrība ģimenē”, 
par A/S “Latvijas valsts meži” 2012. gada ziedojumu, 
laika posmā no 2013.g. aprīļa – septembrim veiks šādas 
aktivitātes:

1. Ilgstoša labdarības akcija “Bērnu apģērbu un 
apavu nodošanas vieta”. 

/Sedas pii. “Dzērvīte” virtuvē./ 

JA TAVAM BĒRNAM DER, 
TAD  LŪDZU  PAŅEM! 

Tā ir pašapkalpošanās – tīras drēbes un apavus vecāki 
var paši uzlikt un paņemt no pakaramiem, statīva. Tas 
prasa tikai pašu vecāku un pii. “Dzērvīte” darbinieku 
aktivitāti un labo gribu.

Apģērbu nodošana darbojas jau no š.g.22. aprīļa.

2. Veicinot pirmsskolas vecuma bērnu fizisko attīstību, 
organizēsim sporta pasākumu Sedas bērniem un viņu 
vecākiem “Sportosim kopā”. Sporta pasākumā izmantoto 
inventāru nodosim ilgstošā lietošanā Sedas pii. “Dzērvīte” 
sporta nodarbību veikšanai. Tas būs liels ieguldījums Sedas 
bērnu attīstībā. 

Sporta pasākums notiks š.g. vasarā.

3. Lai veicinātu vecāku prasmes, noorganizēsim ģime-
nēm nepieciešamos taupības pasākumus “Putras diena 
manā ģimenē”.

Putras ēšanas tradīcijas Sedā ir gājušas mazumā. Daudzi 
pirmsskolas vecuma bērni atsakās ēst putras, tādēļ... 

Lai iedzīvinātu jaunus ēšanas paradumus, būs tikšanās 
ar pavāru, kas nodemonstrēs putru pagatavošanas veidus 
un iepazīstinās ar graudu produktu klāstu Latvijas veikalos. 
Noslēgumā pasākums, kurā ģimenes iepazīstinās ar jau-
nām receptēm un ilgstošām prasmēm veselīgi pabarot 
savu ģimeni. 3 Sedas pilsētas ģimenes varēs izcīnīt “Putras
ēdāju” titulu.

Putras ēdāju tradīcijas iedzīvināt sāksim š. g. jūnijā.

  Ulla Grīnberga

INFORMĒ BIEDRĪBA “CERĪBAS PAKĀPIENS”

20. maijā Strenču novada pašvaldībā darbu uzsāka 
Pašvaldības policijas priekšnieks Aivars Ozoliņš. Paš-
valdības policijas priekšnieks tika izvēlēts konkursa 
kārtībā un izvēlētā kandidatūra apstiprināta ar Strenču 
novada domes lēmumu 15. maija domes sēdē. Aivars 
Ozoliņš ir vijciemietis, deviņus gadus strādājis Valsts 
policijā Vidzemes reģiona policijas pārvaldes Valkas 
iecirkņa dežūrdaļā. Vēlam veiksmes darbā!

Darbu sāk pašvaldības 
policijas priekšnieks
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Novada domes sēdē 15 maijaā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2012.gada pārskatu 
un pieņēma zināšanai SIA “Jurates” neatkarīgu revidentu 
ziņojumu.
2. Nolēma piedalīties atklāta projektu iesnieguma kon-
kursā, iesniedzot projektu iesniegumus

• “Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inven-
tāra iegāde”. Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā īste-
nošanai nepieciešamais finansējums LVL 7 970.53 tai 
skaitā: pašvaldības līdzfinansējums (15%) LVL 1005.52;

• “Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža 
saieta nama – 2.kārta”. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā, tā īstenošanai nepieciešamais finansējums 
LVL 18150,00 tai skaitā: pašvaldības līdzfinansējums 
(15%) LVL 2 250,00;

• “Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus lauku-
mā”. Projekta  apstiprināšanas gadījumā, tā īstenošanai 
nepieciešamais finansējums LVL 18150,00, tai skaitā: 
pašvaldības līdzfinansējums (15%) LVL 2 250,00;

• “Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953 – 
1990) ekspozīcijas izveide”. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā, tā īstenošanai nepieciešamais finansējums 
LVL 11 573.89 tai skaitā: pašvaldības līdzfinansējums 
(15%) LVL 1 499.86;

• “Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturis-
kā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma 
iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma 
eksponēšanai”. Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā 
īstenošanai nepieciešamais finansējums LVL 12 100,00, 
tai skaitā: pašvaldības līdzfinansējums (15%) LVL 
1 500,00;

• “Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža kultūr-
vēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai”. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā īstenošanai ne-
pieciešamais līdzfinansējums LVL 478.99, Pašvaldības 
finansējums (10%) LVL 39.50;

• Biedrības “Šūpolēs” projekta  “Lai skan Strenču Pūtēju 
orķestris” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā 
īstenošanai līdzfinansējumu 10% no kopējās projekta 
summas 10000,00 LVL. Finansējumu līdz 1000,00 LVL
nodrošināt no 2014.gada pamatbudžeta līdzekļiem.

3. Apstiprināja sadalīto valsts mērķdotāciju pašvaldību 
amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013. gadā. 
4. Izskatīja jautājumus:

• par finansiālu atbalstu Strenču novada pārstāvjiem 
regbistu vasaras sporta spēlēs Kazaņā;

• par finaniālu atbalstu dzirdes invalīdam Starpvalstu 
Nedzirdīgo basketbola sacensībās Zviedrijā;

• par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
5. Apstiprināja Aivaru Ozoliņu, ar 2013.gada 20.maiju, 
par Strenču novada pašvaldības policijas priekšnieku.
6. Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma “Stallēni 2” pirmās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9462 002 0012 sadalei.
7. Piešķīra nosaukumu “Eglītes” būvju īpašumam, kas 
sastāv no vairākām ēkām un atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9462 002 0025 ar nosaukumu “Eglītes”. 
8. Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu nekusta-
majam īpašumam “Veckūkuri” Jērcēnu pagastā.
9. Izskatīja jautājumus:

• par dzīvojamās platības piešķiršanu;
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
• par adreses “Jaunkalna Mūrnieki” Plāņu pagastā maiņu;
• par “ZAAO” EKO laukuma informācijas stenda izvie-
  tošanu Valkas iela 1A, Strenči;

10. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko terito-
riju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārta.

Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pār-
valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/Pašvaldība/
Domes informācija.

Kancelejas vadītāja

NOVADA DOMES ZIŅAS

Aprīlī izdotajā pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā “Mūsu novada vēstis” rakstā “Par siltumapgādi” 
iedzīvotāji tika informēti, ka ir noslēgusies iepirkuma 
procedūra un noslēgts līgums par automātiskas pa-
deves ogļu apkures katla iegādi un uzstādīšanu 
Sedas pilsētas katlumājā šā gada pirmajā pusgadā. 
Centralizētās apkures lietotājiem daru zināmu, ka 
Polijas firmas “Zamer” darbinieki savas līgumsaistības 
ir izpildījuši – Sedas pilsētas centrālajā katlumājā ir 
uzstādīts un nodots ekspluatācijā otrs apkures katls 
ar jaudu 1,8Mw. Šis apkures katls, tāpat kā jau no 
2008.gada ekspluatācijā esošais “Zamer” firmas ra-
žotais apkures katls ar jaudu 2Mw, ir automātiskas 
padeves, kurināms ar speciāli sagatavotām akmeņ-
oglēm. Jaunā katla nodošana ekspluatācijā nozīmē 
to, ka Sedas pilsētas katlumājas jauda ir palielināta 
gandrīz divas reizes un centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma abonentiem nākošā apkures sezonā sil-
tums tiks piegādāts nepieciešamā apjomā. Poļu part-
neri, iespēju robežās, veica arī daļēju esošā apkures 
katla remontu. Tagad remontu turpina pašvaldības 
speciālisti. Līdz apkures sezonas sākumam arī šim 
apkures katlam būs novērsti visi iepriekšējā apkures 
sezonā radušies bojājumi un tas būs gatavs darbam 
ar pilnu jaudu.

Domes izpilddirektors Aivars Auniņš 

INFORMĀCIJA 
SEDAS 

IEDZĪVOTĀJIEM

ka dāvanu kartēm “Elektrības norēķinu kartes – 53,70LVL” paplašināts to saņēmēju loks:
1)   Ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
2)   Ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.janvāri);
3)   Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
4)   Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;
5)   Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu dāvanu karti – arī ja tā atbilst vairākām mērķu grupām. Augstāk minēto 
mērķu grupas karti varēs saņemt tikai tad, ja tās vēl nav saņēmušas nevienu karti.

Pēc 2013.gada 1.aprīļa atkārtoti karti varēs saņemt tikai daudzbērnu ģimenes (t.i. daudzbērnu ģimenes, kas jau 
ir saņēmušas vienu Dāvanu karti, varēs saņemt otru karti).

Dāvanu kartes “Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL” iespējams saņemt Valkas ielā 16, 5.kabinetā, Strenčos 
– pirmdienās no plkst. 9:00 – 12:00.

STRENČU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pagājušajā gada nogalē laika apstākļi lutināja, tādēļ 
augustā iesāktie būvdarbi projektā “Tranzītielas posma 
Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas 
robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā” turpinājās līdz pat 
novembra beigām. Daļai no kopējā brauktuves garuma 
tika uzklāta brauktuves seguma saistkārta, ierīkots ielas 
apgaismojums, izbūvēta jauna sakaru kabeļu kanalizācija 
un izbūvēta projektētā lietus ūdens kanalizācija. Darbi 
tranzītielā norisinājās vienlaikus ar ūdens un kanalizācijas 
tīklu izbūves darbiem.   

 Šogad 2. maijā darbi tranzītielā tika atsākti tiklīdz 
laika apstākļi bija  labvēlīgi darbu turpināšanai. Līdz jūlija 
beigām paredzēts pabeigt visus darbus – pilnībā pabeigt 
brauktuves rekonstrukciju no krustojuma ar Slimnīcas ielu 
līdz pilsētas robežai pie Stakļupītes; rekonstruēt ietves 
– ielas labajā pusē 2,5 m platajām ietvēm uzklājot jaunu 
asfaltu, ielas kreisajā pusē izbūvēt 1 m platu ietvi ar bruģa 
segumu, ko paredzēts atdalīt no brauktuves ar augsto ap-
mali un zaļo zonu 1 m platumā; sakārtot nobrauktuves un 
pieslēgumus; atsevišķos ielas posmos uzstādīt gājēju mar-
gas un drošības barjeras; ierīkot ar ceļazīmi un marķējumu 
apzīmētu gājēju pāreju vietā, kur gājēju plūsma ir lielākā 
– virzienā no Slimnīcas un Ziedugravas ielām uz Strenču 
Psihoneiroloģisko slimnīcu; izbūvēt autobusa pieturvietu, 
pārvietojot to pilsētas centra virzienā, lai tā turpmāk 
neatrastos pretim mājas iebrauktuvei un labiekārtot zaļās 
zonas joslas.

Projekta kopējās izmaksas ir 673 616.38 LVL, no kurām 
85 %  ir ERAF līdzfinansējums, (3%) - valsts budžeta dotācija 
un 12 % - pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās 
izmaksas sastāda 23 602,63 LVL, un tās sedz pašvaldība.

Sagatavoja: Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 
Iveta Ence

Atsākušies darbi tranzītielā Strenčos

Strenčos PII “Minkāns” strādās no 1.jūnija līdz
21.jūnijam un no 1.augusta līdz 31.augustam (dar-
bosies 2 jaukta vecuma grupas); slēgts no 25.jūnija 
līdz 31.jūlijam.

Sedā “Dzērvīte” strādās no 1.jūnija līdz 31.
jūlijam; slēgts no 1.augusta līdz 31.augustam.

Plāņu pagastā “Sprīdīši” strādās no 1.jūnija līdz 
21.jūnijam; slēgts no 25.jūnija līdz 31.augustam.

Laikā, kad kāda no struktūrvienībām ir slēgta, 
bērniem ir iespēja nepieciešamības gadījumā ap-
meklēt citu iestādes struktūrvienību (par to iepriekš 
brīdinot). Vasaras mēnešos PII drīkst apmeklēt tie 
bērni, kuriem ir nokārtotas visas finansu saistības 
par iepriekšējo periodu. Apmeklējumam jābūt vis-
maz 50% no mēneša darba dienu skaita.

Informē Strenču novada PII “Minkāns” vadītāja 
Sandra Āķere

STRENČU NOVADA 
PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
“MINKĀNS” DARBA 

LAIKS VASARĀ

SIA “Roche Latvija” un 
A Fonds (Austrumu slimnīcas 
atbalsta fonds) ir izdevusi 
bezmaksas bukletu / grāmatu 
“Gribu būt māmiņa” topošajām 
un jaunajām māmiņām. 
Grāmatiņas radītas kā sociālās 
atbildības projekts ar mērķi, 
izglītojot topošās māmiņas, 
sama-zināt jaundzimušo mirstību un palielināt 
dzimstību. Grāmatas autore ir Latvijā labi pazīstamā 
ārste Dace Rezeberga.

Strenču novada jaunās un topošās māmiņas var 
saņemt grāmatiņu Strenču novada Dzimtsarakstu 
nodaļā vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu un 
pilsētu pārvaldēs.

JAUNAJĀM UN 
TOPOŠAJĀM 
MĀMIŅĀM
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“Centriskā partija LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

1. Aivars Auniņš
2. Jānis Ence
3. Valdis Stiģis
4. Dainis Zuika
5. Ilmārs Strauts
6. Vladimirs Jevsejevs
7. Ikars Vītiņš

Vēlētāju apvienība “ Ziemeļlatvija”

1. Ilvija Jakovina
2. Raimonds Vilcāns
3. Gatis Lovkins
4. Baiba Sijāte
5. Dāvis Bajārs
6. Māris Kaģis
7. Olivers Everts
8. Baiba Leite
9. Jūlija Ščerbakova
10. Atis Paulsons
11. Jānis Lellis

ATTĪSTĪBAI UN STABILITĀTEI

1. Jekaterina Jeremejeva
2. Irina Visocka
3. Jekaterina Osipova
4. Sergejs Šarins
5. Dmitrijs Osipovs
6. Terēza Vainblata
7. Žanna Kalniņa

“NĀKOTNES VĀRDĀ jau šodien!”

1. Jānis Pētersons
2. Guntis Jukāms
3. Agita Boķe
4 .Dace Gaigala
5. Baiba Kondriča
6. Aivars Mateuss
7. Reinis Muižnieks
8. Līga Svarinska
9. Svetlana Zaharova
10. Aigars Leitis
11. Viktors Kudinovs
12. Natālija Verhovska

Strenču novada attīstībai

1. Gita Siliņa
2. Ilvija Ķimse
3. Guntars Stomers
4. Līga Smirnova
5. Juris Vaivads
6. Ģirts Vēveris
7. Andrejs Valdēns
8. Zaiga Rožlapa
9. Rihards Romanovskis
10. Gusts Svarinskis
11. Māris Gailītis

   

Strenču novada vēlēšanu komisisja

STRENČU NOVADĀ 2013. GADA 
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM IESNIEGTIE 

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var 
izmantot iespēju nobalsot iepriekš.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā 
vēlētājs iekļauts.

Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa 
teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27.maija 
līdz 1.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu 
iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja 
dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī 
jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai 
personas apliecība (eID karte).

Vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiks
27.05.2013.   16:00 – 20:00 
28.05.2013.   9:00 – 13:00 
29.05.2013.   17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)
30.05.2013.   9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)
31.05.2013.   10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana) 
01.06.2013.   7.00 – 22.00. (vēlēšanu diena) 

Lai saņemtu informāciju par deputātu kandidātiem un 
iesniegto sarakstu programmām vērsties savos iecirkņos:

Novada vēlēšanu komisija atrodas
Rīgas ielā 4, Strenči, Informācija pa tālr. Priekšsēdētāja 

Sarmīte Rodziņa 26544129.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA 
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS

Ir aizritējis mēnesis pēc  Lielās Talkas, kad vairāk 
kā 85 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju iesaistījās talkas 
norisēs sakopjot piesārņotās teritorijas. Sedas pilsētā 
iedzīvotāju aktivitāte talkas dienā, diemžēl, bija ļoti 
minimāla, kaut gan apkārt visai pilsētai ir tik daudz 
atkritumu, ka tos vienā talkas dienā pat nav iespējams 
savākt.

Pēc statistikas datiem viens iedzīvotājs gadā vidēji  
saražo 331 kilogramu sadzīves atkritumu. Protams, 
ka šie atkritumi ir jānoglabā atbilstoši to apsaimnie-
košanas noteikumiem, nevis jāveido nelegālas atkri-
tumu izmešanas vietas. 

Strenču novadā, arī Sedas pilsētā, kvalitatīvus at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kas ietver 
atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, ap-
strādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, veic 
SIA “ZAAO”. Šie pakalpojumi ir pieejami ikvienam 
iedzīvotājam. SIA “ZAAO” piedāvā sadzīves atkritu-
mu, lielgabarīta atkritumu, būvgružu un celtniecības 
atkritumu, bioloģisko jeb kompostējamo atkritumu, 
izlietotā iepakojuma, bīstamo un videi kaitīgo atkri-
tumu savākšanu. Katru gadu SIA “ZAAO” piedāvā 
iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no nolietotas 
sadzīves elektrotehnikas jeb elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem. Piedāvātās iespējas atkritumu 
apsaimniekošanā ir pilnīgi pietiekošas, lai apkārtējā 
vide netiktu piesārņota.

Mēs lepojamies ar Sedas pilsētas kultūrvēsturisko 
mantojumu, aicinām tūristus iepazīt Sedas purva ba-
gātības, taču milzīgie atkritumu kalni apkārt pilsētai 
nedara godu tās iedzīvotājiem.

Strenču novada dome aicina Sedas pilsētas 
iedzīvotājus sakopt savu mazdārziņu teritorijas, un 
piesārņotās vietas, neveidot jaunas nelegālo atkritumu 
izmešanas vietas, pretējā gadījumā Strenču novada 
Pašvaldības policija veiks atbilstošus pasākumus un 
piemēros soda naudas.

Rūpēsimies par vidi un savu veselību! Atcerieties 
– šodienas cilvēka attieksme un rīcība atkritumu 
apsaimniekošanā ietekmēs mūsu bērnu veselību 
nākotnē. 

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

SEDAS PILSĒTAS 
IEDZĪVOTĀJIEM

Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa 
nosaukums Iecirkņa adrese

886. SEDAS PILSĒTAS 
PĀRVALDE

Skolas laukums 1, 
Seda, Strenču nov.

889. STRENČU 
VIDUSSKOLA

Rīgas iela 13, Strenči, 
Strenču nov.

897. JĒRCĒNU 
TAUTAS NAMS

“Jērcēnmuiža”, 
Jērcēni, Jērcēnu pag., 
Strenču nov.

902. PLĀŅU PAGASTA 
PĀRVALDE

Skolas iela 2, Plāņi, 
Plāņu pag., Strenču 
nov.

903. SAIETA NAMS “Saieta Nams”, 
Jaunklidzis, Plāņu 
pag., Strenču nov.

Sedas pilsētas biedrība “Cerības pakāpiens” īstenojot 
sociālā atbalsta projektu “Spēks un gudrība ģimenē”, 
par A/S “Latvijas valsts meži” 2012. gada ziedojumu, 
laika posmā no 2013.g. aprīļa – septembrim veiks šādas 
aktivitātes:

1. Ilgstoša labdarības akcija “Bērnu apģērbu un 
apavu nodošanas vieta”. 

/Sedas pii. “Dzērvīte” virtuvē./ 

JA TAVAM BĒRNAM DER, 
TAD  LŪDZU  PAŅEM! 

Tā ir pašapkalpošanās – tīras drēbes un apavus vecāki 
var paši uzlikt un paņemt no pakaramiem, statīva. Tas 
prasa tikai pašu vecāku un pii. “Dzērvīte” darbinieku 
aktivitāti un labo gribu.

Apģērbu nodošana darbojas jau no š.g.22. aprīļa.

2. Veicinot pirmsskolas vecuma bērnu fizisko attīstību, 
organizēsim sporta pasākumu Sedas bērniem un viņu 
vecākiem “Sportosim kopā”. Sporta pasākumā izmantoto 
inventāru nodosim ilgstošā lietošanā Sedas pii. “Dzērvīte” 
sporta nodarbību veikšanai. Tas būs liels ieguldījums Sedas 
bērnu attīstībā. 

Sporta pasākums notiks š.g. vasarā.

3. Lai veicinātu vecāku prasmes, noorganizēsim ģime-
nēm nepieciešamos taupības pasākumus “Putras diena 
manā ģimenē”.

Putras ēšanas tradīcijas Sedā ir gājušas mazumā. Daudzi 
pirmsskolas vecuma bērni atsakās ēst putras, tādēļ... 

Lai iedzīvinātu jaunus ēšanas paradumus, būs tikšanās 
ar pavāru, kas nodemonstrēs putru pagatavošanas veidus 
un iepazīstinās ar graudu produktu klāstu Latvijas veikalos. 
Noslēgumā pasākums, kurā ģimenes iepazīstinās ar jau-
nām receptēm un ilgstošām prasmēm veselīgi pabarot 
savu ģimeni. 3 Sedas pilsētas ģimenes varēs izcīnīt “Putras
ēdāju” titulu.

Putras ēdāju tradīcijas iedzīvināt sāksim š. g. jūnijā.

  Ulla Grīnberga

INFORMĒ BIEDRĪBA “CERĪBAS PAKĀPIENS”

20. maijā Strenču novada pašvaldībā darbu uzsāka 
Pašvaldības policijas priekšnieks Aivars Ozoliņš. Paš-
valdības policijas priekšnieks tika izvēlēts konkursa 
kārtībā un izvēlētā kandidatūra apstiprināta ar Strenču 
novada domes lēmumu 15. maija domes sēdē. Aivars 
Ozoliņš ir vijciemietis, deviņus gadus strādājis Valsts 
policijā Vidzemes reģiona policijas pārvaldes Valkas 
iecirkņa dežūrdaļā. Vēlam veiksmes darbā!

Darbu sāk pašvaldības 
policijas priekšnieks
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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

Antons Vengrins  15.02.1925. – 30.03.2013.
Guntis Induss  20.07.1942. – 02.04.2013.
Gaida Porīte  01.01.1927. – 07.04.2013.
Skaidrīte Cimdiņa  29.04.1942. – 23.04.2013.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

aprīlī reģistrēti 
mūžībā aizgājušie

Ar š.g. 1.jūniju frizētava – LIRE Strenčos, 
Rīgas ielā 6, 2 st., strādās katru dienu, 

izņemot svētdienu.
Pirmdien, piektdien, sestdien – friziere Sanita, 

tel. 26982989.
Otrdien, trešdien, ceturtdien – friziere Līga, 

tel.26450095.
Esiet vienmēr laipni gaidīti!

JAUNUMS!

• 7. jūnijā plkst. 19:00 Strenču kultūras namā muzikāla izrāde klavieru pavadījumā “OLGAS DIENA” – aicina 
dziedātāja Olga Rajecka, pianists Juris Kristons un dramaturgs Kārlis Anitens. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3,-.

• 14. jūnijā plkst. 17:00 pie Jērcēnmuižas – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts ATCERES BRĪDIS 
un ATMIŅU PĒCPUSDIENA pie Jērcēnmuižas kamīna.

• 21. jūnijā plkst. 19:00 pie Plāņu tautas nama Blomes pagasta teātrmīļu apvienība “Nenolaid Rumpi” aicina uz izrādi 
– jautro Hermaņa Paukša viencēlienu “Piedod, Bokačo, ja vari”. Pēc izrādes – Jāņu lustes ar alutiņu, sieru, lustīgu 
mūziku un dziedāšanu.

•  22. jūnijā plkst. 21:00 VASARAS SAULGRIEŽU SVĒTKI Jērcēnmuižas parkā.
• 23. jūnijā plkkst. 22:00 Strenču brīvdabas estrādē LĪGONAKTS ZAĻUMBALLE – spēlēs Sandra Siliņa un Andris 

Roga.
• Visu jūnija mēnesi Plāņu bibliotēkā aplūkojama Smiltenes ģimnāzijas 11. Klases skolnieces ADELES BĒRZIŅAS 

darbu izstāde.

PASĀKUMI JŪNIJĀ STRENČU NOVADĀ

Vienlaikus ar 16. Gaujas Plostnieku svētku norisi 
Strenču novadā ieradās ārvalstu viesi no Rosices pilsētas 
pašvaldības Čehijā, Saidas pilsētas pašvaldības Vācijā un 
Rimoc pilsētas pašvaldības Ungārijā. Četru dienu garumā,
no 16. maija līdz 19.maijam tika īstenots projekts “Nema-
teriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu 
aktivitātei”, kas tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas 
programmas “Eiropa pilsoņiem” finansiālu atbalstu. Minē-
tās programmas 1.darbības “Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 
1.pasākuma 1.apakšpasākums – “Sadraudzības pilsētu 
iedzīvotāju tikšanās” paredz plašus pasākumus, kuros 
pulcējas sadraudzības pilsētu iedzīvotāji, lai, izmantojot 
priekšrocības, ko dod pilsētu pašvaldību partnerības, 
stiprinātu savstarpējās zināšanas un sapratni starp iedzī-
votājiem un viņu kultūrām.

Projekta mērķis tika sasniegts. Vietējo kopienu 
iedzīvotājiem no projekta partnervalstīm bija iespēja sa-
tikties, dalīties pieredzē un redzēt citu tautu nemateriālo 
kultūras mantojumu un arī pārspriest kā katrs savas 
tradīcijas glabā un nodod nākošajām paaudzēm. Projekta 
partneru un vietējo iedzīvotāju līdzdalība liecināja par ak-
tīvu Eiropas pilsoniskuma attīstību un Eiropas identitātes 
nostiprināšanos. 

17.maijā Strenču kultūras namā noritēja projekta 
konference, kurā piedalījās un par sevi pastāstīja projekta 
partneri. Konferences dalībnieki uzklausīja eksperta viedokli 
par tradīciju saglabāšanu un integrēšanu tūrismā - Vidzemes 
Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes 
lektores Mg.art., Mg.oec. Lindas Lotiņas prezentācijā. 
Konferences otrajā daļā visi atbraukušie ārvalstu projekta 
dalībnieki piedalījās Gaujas plostnieku ekspedīcijā, lai 
redzētu kā Strenčos katru gadu tiek atdzīvinātas senās 
plostnieku amata prasmes. 

Viens no svarīgākajiem projekta ieguvumiem ir jauna 
sadraudzības līguma parakstīšana starp Strenču novada 
pašvaldību Latvijā un Rimoc pašvaldību Ungārijā. To 
parakstīja Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pētersons un Rimoc pašvaldības vadītājs Andor Beszkid. 
Viens no sadraudzības līguma virzieniem ir radīt iespējas 
abu pašvaldību iedzīvotājiem labāk iepazīt otras puses 
kultūru, mākslu un profesionālās aktivitātes. Savukārt ar 
Rosices pilsētu Čehijā un Saidas pilsētu Vācijā sadrau-

dzība projekta ietvaros tika turpināta, jo pašvaldību sa-
draudzības līgumi parakstīti attiecīgi 2004. un 2008.gadā.

Starptautisko delegāciju dalībnieki līdzi bija atveduši 
arī savas tradīcijas un tās rādīja 17.maija koncertā Sedā un 
18.maijā Sadraudzības koncerta laikā Strenčos un nakts 
koncertā Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Paldies 
Strenču novada deju kolektīvam “Tīne”, jauniešu deju 
kolektīvam un  ansamblim “Sudāruška”, kas piedalījās 
koncertos un rādīja Latvijas kultūras tradīcijas. Gaujas 
Plostnieku svētku dienā, 18. maijā nacionālo ēdienu stundā 
viesi no sadraudzības pilsētām gatavoja savus nacionālos 
ēdienus.

Pēc viesošanās Strenčos čehu partneri izteica priekš-
likumu sagatavot jaunu projekta pieteikumu, kurā Strenču 
novada dome būtu partneris un jau nākošgad, projekta 
apstiprināšanas gadījumā, delegācija no Latvijas varētu 
ciemoties Rosices pilsētā Čehijā. 

Kopējais projekta budžets ir 7420,00 LVL. Eiropas 
Komisijas piešķirtā dotācija ir 7000,00 EUR jeb 4920,00 
LVL, Strenču novada domes līdzfinansējums ir 2500,00 
LVL. Projekta budžets paredzēts uzņemošās pašvaldības 
organizatorisko izmaksu segšanai (dalībnieku ceļa izde-
vumi, izmitināšana, ēdināšana, vietējais transports un citas 
projekta īstenošanai nepieciešamās aktivitātes).

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uz-
skatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sīkākai informācijai: Ilona Pinzule
Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas

Tūrisma speciāliste un starptautisko projektu vadītāja
E-pasts: ilona.pinzule@strencunovads.lv; T. 64715667

Projekts tiek finansēts
ar Eiropas Komisijas atbalstu

Veiksmīgi noritējis 
pašvaldību sadraudzības projekts

3.AUGUSTĀ SVINĒSIM 
STRENČU NOVADA 

SVĒTKUS!
Atkal viens gads ir pavadīts darbos, notikumos, 

pārmaiņās. Aicinām atkal tikties un svinēt Strenču 
novada svētkus!

Aicinām visas Strenču novada iestādes, uzņēmu-
mus, pašdarbības kolektīvus, sabiedriskās organizāci-
jas, domubiedru grupas pievienoties svētku veidotāju 
radošajai komandai un kļūt par Strenču novada svētku 
gājiena dalībniekiem! Priecāsimies gājienā redzēt arī 
mūsu novada uzņēmējus!

Svētku gājiens ir lieliska iespēja kolektīviem 
būt kopā jautrā, radošā, neformālā gaisotnē, kā arī 
apliecināt savu radošumu un parādīt citiem ikdienā 
neierasto kolektīva radošo seju.
Tēma:  Strenču novads – Spēks no Gaujas smelts!
Laiks: 2013. gada 3. augustā plkst. 19:00.
Maršruts: Strenču kultūras nams – brīvdabas estrāde.

Pēc gājiena visi kopā noskatīsimies SVĒTKU 
KONCERTU, iedegsim GAISMAS CEĻU Gaujā un 
kopā priecāsimies SVĒTKU BALLĒ.

Lūgums pieteikties pie Kultūras centra vadītājas 
vietnieces Sarmītes Caunes, tālr. 6471565; 25422684 
vai e-pasts: sarmite.caune@strencunovads.lv

Svinēsim Strenču novada svētkus kopā!

Strenčos, Rīgas ielā 5 atvēries jauns 
apģērbu veikals “Rebeka”.

Apģērbi visai ģimenei, par ļoti draudzīgām cenām.
Būsiet mīļi gaidīti!

AICINA APĢĒRBU 
VEIKALS “REBEKA”

Visvarenais burvis 
ALABALABURABARA 

gaidīs Strenču novada bērnus ar 
vecākiem un skolotājiem

2013. gada 31. maijā 
BĒRNU SVĒTKOS

uz NOSLĒPUMU KUĢA, lai kopīgi atklātu 
LIELO NOSLĒPUMU. 

Kuģis piestās plkst. 11:00 Sedas pilsētas stadionā.
Uz noslēpuma atklāšanu jāierodas pēc 

iespējas burvelīgākos tērpos, 
līdzi jāņem burvelīgs noskaņojums.

Strenčos ierīkos EKO laukumu
Šī gada vasarā atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” 

(ZAAO) atvērs EKO laukumu Strenčos, kur iedzīvotāji 
bez maksas varēs nodot dažādus šķirotos atkritumus. 
Patlaban sākusies laukuma labiekārtošana, kas notiek 
sadarbībā ar novada pašvaldību. 

EKO laukumā bez maksas tiks pieņemti tie atkritumu 
veidi, ko iespējams nodot otrreizējai pārstrādei – papīrs 
un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un 
elopakas), polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sa-
dzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums, 
pudeļu un burku stikls, logu stikls, sadzīves metāla priekš-
meti, sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī 

sadzīves bīstamie atkritumi. Tāpat laukumā par samaksu 
varēs nodot dažāda veida nestandarta atkritumus – lielga-
barīta atkritumus, tīrus un jauktus celtniecības atkritumus, 
zaļos, kompostējamos atkritumus.

Strenču EKO laukums būs jau septiņpadsmitais, ko 
savā darbības reģionā izveidojis ZAAO. Divi EKO laukumi 
atrodas Cēsīs un divi – Valmierā, bet pārējie ir izveidoti 
Rūjienā, Mazsalacā, Valkā, Smiltenē, Jaunpiebalgā, Augš-
līgatnē, Alojā, Limbažos, Salacgrīvā, Saulkrastos, Balvos 
un poligonā “Daibe”. Savukārt ZAAO biroji atrodas Val-
mierā, Limbažos, Cēsīs, Saulkrastos un Balvos. 

Milzīgs paldies domes priekšēdētājam J.Pētersonam 
un Strenču aptiekas vadītājai A. Boķei par sapratni 
un nesavtīgo palīdzību smagas slimības gadījumā. 

Lai Dieviņš Jūs svētī!
Stepanovu ģimene

PATEICĪBA




