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Laiks nepielūdzami rit savu gaitu, deldējot dienu pēc 
dienas, nedēļu pēc nedēļas... Jau mēnesi mēs dzīvojam 
2014. gadā. Esam atvadījušies no latiņa, kopš 15. janvāra 
mūsu maciņos ir jauna nauda – eiro. Tās droši vien nebūs 
vienīgās pārmaiņas šajā gādā. Jebkuras pārmaiņas ir 
kaut kā jauna sākums. No pārmaiņām mēs lielākoties 
baidāmies, jo nekad nevar zināt, ko tās nesīs, bet mesties 
nezināmajā – tas ir gan izaicinājums, gan liels risks. Taču 
nekas cits jau neatliek, jābūt drosmīgiem, neatlaidīgiem, 
mērķtiecīgiem. Lai mums visiem kopā izdodas šis gads 
– 2014 – labām domām pārtapt labos vārdos, labiem 
vārdiem – labos darbos, labiem darbiem – vēl vienā labā 
gadā!

GRĀMATU DRAUGU ĶĒDĒ ARĪ STRENCĒNIEŠI
No 17. - 19. janvārim Rīgā tika atklāts Eiropas kultūras 

gads, ar vairākiem pasākumiem ieskandinot Rīga 2014 
Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu. Viens no tiem 
sestdien, 18.janvārī organizētā Grāmatu draugu ķēde, kad 
no rokas rokā vairāk nekā divu kilometru garumā no vecās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas un jauno Gaismas pili 
Daugavas krastā ceļoja grāmatu tūkstoši. Tā bija unikāla  
un vēsturiska akcija, ar kuru tika vērtas durvis jaunajai 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkai.

Strenču novadu Grāmatu draugu akcijā pārstāvēja no-
vada bibliotēku darbinieki un Strenču novada vidusskolas 
pārstāvji – skolotāji un skolēni. Bibliotēku darbinieki grā-
matu pārvietošanā darbojās Gaismas pils ātrija telpā, kas 
ir 8 līmeņus apvienojoša bibliotēkas priekštelpa ar milzīgo 
Tautas grāmatu plauktu 5 stāvu augstumā, kurā arī tika 
ievietotas pirmās grāmatas. Strenču novada vidusskolas 
pārstāvji akcijai “pieslēdzās” pēc teātra izrādes “Latgola” 
noskatīšanās Nacionālajā teātrī.

Rīga patiešām ir  saposusies svētkiem un ir spilgta un 
pamanāma ar krāsainajām gaismas festivāla “Staro Rīga” 
ugunīm, ar vides objektu festivālu “Ziemassvētku egļu 
ceļš 2013”.

Grāmatu draugu ķēdes dalībniekiem vēl bija iespēja 
baudīt kultūras notikumus Rīgas Starptautiskajā autoostā, 
Centrāltirgus paviljonos, skatīt Gaismas parādi 11. novembra 
krastmalā un muzikālu gaismas uzvedumu, vērot pasaules 
uguns skulptūru čempionātu, kurā piedalījās tēlnieki no 12 
valstīm. Vakara noslēgumā Eiropas kultūras galvaspilsētas 
atklāšanas koncerts “Rīga dimd!” Arēnā Rīga, ko varēja 
vērot arī televizoru ekrānos.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto – Marika Eglīte

Iedzīvotāji ir pamanījuši notiekošo rosību Slimnī-
cas un Trikātas ielā un jautā, kas šajās ielās notiks?  
“Pamatojoties uz to, ka AS Latvenergo likvidēs gaisa 
vadu līnijas Slimnīcas un Trikātas ielā Strenču pilsētā, 
ir izstrādāts tehniskais projekts “Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Strenču pilsētā Trikātas ielā (posmā 
no Valkas ielas līdz Slimnīcas elai) un Slimnīcas 
ielā (posmā no Valkas ielas līdz Trikātas ielai)”.
Remontdarbi jau ir iesākušies un turpināsies tiklīdz 
būs atbilstoši laika apstākļi. Rezultātā ielu apgaismo-
juma lampas tiks pārvietotas atbilstoši normatīvajām 
prasībām. Projekts turpinās jau iesākto praksi un 
Strenču pilsētā uzlabosies ielu apgaismojums, “ skaidro 
Strenču novada domes izpilddirektors A.Auniņš.

INFORMĀCIJA 
SLIMNĪCAS UN TRIKĀTAS 

IELAS IEDZĪVOTĀJIEM

STRENČU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
Strenču novada Sociālais dienests informē, ka Strenču 

novada domes 2013.gada16.janvāra sēdē apstiprināti gro-
zījumi saistošajos noteikumos Nr.25 /2013 “Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un 
sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā”, kuri pa-
redz, ka no 2013.gada 1.janvāra 
* Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis vientuļiem un atse-

višķi dzīvojošiem pensionāriem un pilngadīgām perso-
nām ar invaliditāti EUR 100.00;

* novada demogrāfiskās situācijas uzlabošanai tiek pie-
šķirts bērna piedzimšanas pabalsts, pabalstu EUR 70.00 
piešķir, ja viens no vecākiem un jaundzimušais deklarēts 
un patstāvīgi dzīvo Strenču novadā vismaz vienu gadu, 
pabalstu EUR 140.00, ja deklarēti un patstāvīgi dzīvo abi 
vecāki, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu pabalsta
piešķiršanai un bērna dzimšanas apliecības kopiju;

* Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai personām 
bez ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgas personas 
statuss- pabalstu līdz EUR 30.00 pases kārtošanai saņem 
personas bez ienākumiem, kuriem nav bijis piešķirts 
trūcīgas personas statuss vismaz seši mēneši, naudu par 
dokumentu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam;

* Palielinājušās ēdināšanas maksas atlaides Strenču novada 
bērniem, kuri mācās Strenču novada izglītības iestādēs-
bērniem no 3.-9.klasei-100% ēdināšanas maksas atlaides 
(pusdienām);

* bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes – 
100% ēdināšanas maksas atlaides, piebilstot, ka minētās 
ģimenes nesaņem garantētā minimālā ienākuma pabalstu.

* mājokļa pabalsts trūcīgajām personām ar malkas un 
centralizēto apkuri palielināsies no EUR 71,14 (Ls 50) 
uz EUR 110.00 (Ls 80);

* pabalsts skolas piederumu iegādei – tiek piešķirts 
EUR 20.00 par katru bērnu vienu reizi gadā no augusta 
līdz septembrim, iesniedzot izdevumus apliecinošus 
dokumentus ģimenēm, kuras Dienests atzinis par trū-
cīgām, kuru bērni mācās Strenču novada vidusskolā 
un tās filiālēs un nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

PAR LABDARĪBAS AKCIJU
Labdarība – vienīgā iespēja, kuru īstenojot, 
cilvēks spēj pielīdzināt sevi Dievam. /Buasts/

Īsi pirms gadu mijas Strenču 
novada bērniem no trūcīgajām 
ģimenēm tika sagādāts patiess 
svētku prieks – akciju sabiedrība 
“Laima” sadarbībā ar biedrības 
“Ascendum” bērnu kultūras pro-
jektu “Garā pupa”arī divdesmit 
mūsu novada bērniem sagādāja 
skaistu un negaidītu pārsteigumu 
jauku dāvanu veidā. Bērni pašro-
cīgi uz kartiņām bija uzzīmējuši, 
ko viņi vēlētos saņemt kā gadu 
mijas dāvanu un, aplūkojot šī kartiņas “Laimas” Mīlestības 
un sirds siltuma mājiņā, atsaucīgi un dāsni cilvēki izvēlē-
jās kādu no bērnu zīmētajām kartiņām un piepildīja viņu 
sapni. Strenču novada Sociālais dienests sirsnīgi pateicas 
gan minētajām biedrībām par sadarbību, organizējot akciju, 
gan visiem, kuri nepagāja garām bērnu zīmētajiem sap-
ņiem un palīdzēja tos īstenot.

Iveta Holcmane, 
Strenču novada Sociālā dienesta vadītāja

Sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmas iz-
būvi, kas notiks līdz 2014. gada jūlijam, Strenču pilsētā 
iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi, sakarā 
ar neprognozējamiem vecā cauruļvada plīsumiem.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pieņemt 
šīs pagaidu neērtības!

Strenču novada domes 
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā 

nodrošinājuma nodaļa

INFORMĀCIJA 
STRENČU IEDZĪVOTĀJIEM

Līdz ar 2014.gadu, kad Latvijā ieviesta jauna valūta 
– eiro, sabiedrībā izskanējuši jautājumi saistībā ar 
biļešu cenu izmaiņām sabiedriskajā transportā pēc to 
konvertācijas no latiem uz eiro. 

Vidzemes plānošanas reģions un SIA “Auto-
transporta direkcija” atgādina, ka starppilsētu sabie-
driskā transporta biļešu cenu konvertācija no latiem 
uz eiro bija izņēmuma gadījums, uz kuru attiecas no 
citām pakalpojumu sfērām atšķirīgi noapaļošanas 
principi.

2013.gada augustā Eiro ieviešanas procesa 
Vadības komiteja, konsultējoties ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības centru, akceptēja Autotransporta direkci-
jas iesniegto priekšlikumu – biļešu cenu noapaļošanā 
starppilsētu maršrutos piemērot piecu centu soli.

Konvertējot biļešu cenas eiro valūtā, tās varēja 
mainīties divu centu robežās – gan pieaugot, gan 
samazinoties. Piemēram, ja biļetes cena ir 1,61 EUR 
vai 1,62 EUR, tā tika noapaļota līdz 1,60 EUR, 
savukārt gadījumā, ja biļetes cena ir 1,63 EUR vai 
1,64 EUR, tā tika noapaļota uz 1,65 EUR. 

Tāds lēmums pieņemts, lai sīknaudas aprite tiktu 
pēc iespējas ierobežota, atvieglojot transportlīdzekļu 
vadītāju-konduktoru darbu un samazinot reisu kavē-
šanas riskus. Jāatzīmē, ka līdz šim biļešu cenas 
starppilsētu maršrutos tika noapaļotas līdz pieciem 
santīmiem, bet pirms 2012.gada 1.aprīļa – līdz 10 
santīmiem.

Anita Āboliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģionā
Anita.abolina@vidzeme.lv

t.29454752

VPR skaidro par 
biļešu cenām
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Novada domes sēdē 16. decembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Stabiņi”, Jērcēnu 
pagasts, Strenču novads, 2013.gada 6.decembra izsoles 
rezultātus.
2. Apstiprināja Strenču novada domes Administratīvās 
komisijas nolikumu. Apstiprināja ar 01.01.2014. Admi-
nistratīvo komisiju šādā sastāvā: Ina Neimane; Anita 
Auniņa; Kārlis Kārkliņš; Imants Dukurs; Aleksandrs 
Brjuņins. Apstiprināja Inu Neimani
par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju.
3. Apstiprināja Strenču novada domes amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumu.
4. Apstiprināja grozījumus 2013.gada saistošo noteikumu 
projektā “Par Strenču novada domes 2013.gada pamat-
budžetu”. Kopā plānotie ieņēmumi LVL 3602185/EUR 
5125447. Kopā plānotie izdevumi LVL 3915001/EUR 
5570545.
5. Apstiprināja grozījumus saistošo noteikumu projektā 
“Par Strenču novada domes 2013.gada speciālo budžetu”. 
Kopā plānotie ieņēmumi LVL 67428/ EUR 95941.   
Kopā plānotie izdevumi LVL 69300/ EUR 98605.
6. Noteica ar 2014.gada 1.janvāri maksu par mazgāšanos 
Strenču pilsētas pirtī:

◦  pieaugušajiem EUR 3,50;
◦  pensionāriem EUR 2,50; 
◦  bērniem no 7. līdz 15.g.vec. EUR 2.00;
◦  bērni līdz 7.g.vec. par brīvu.

7. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.25/2013 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā”.
8. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.26/2013 “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču novadā”.
9. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.27/2013 “Par 
sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā”.
10. Nolēma reorganizēt ar 2014.gada 1.septembri Strenču 
novada vidusskolu un uzsākt ar 2014.gada 2.janvāri Strenču
novada vidusskolas Plāņu filiāles slēgšanas procesu.
11. Nolēma reorganizēt  ar 2014.gada 1.septembri Strenču 
novada pirmsskolas izglītības iestādi “Minkāns” un uzsākt 
ar 2014.gada 2.janvāri Strenču novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Minkāns” Plāņu filiāles “Sprīdīši” slēgšanas 
procesu. 
12. Izskatīja jautājumus:

•  par zemes vienības piekritību pašvaldībai;
•  par ēku /būvju/ īpašuma izveidošanu un adreses 
   piešķiršanu;
•  par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā;
•  par zemes vienību nosaukuma maiņu;
•  par adreses maiņu un zemes gabalu nomu;
•  par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu u.c.

Novada domes sēdē 22. janvārī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada pamat-
budžeta izpildi: 

•  budžeta līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 
   LVL 409897/EUR 583231;
•  ieņēmumi LVL 3637992/EUR 5176396;

•  izdevumi LVL 3589468/EUR 5107353;
•  aizņēmumi LVL-46235/EUR -65786;
•  budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 
   LVL 412186/EUR 586488.

2. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada speciālā 
budžeta izpildi: 

•  budžeta līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 
   LVL 53813/EUR 76569;
•  ieņēmumi LVL 69750/EUR 99245;
•  izdevumi LVL 47737/EUR 67924;
•  budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 
   LVL 75826/EUR 107891

3. Apstiprināt Strenču novada domes 2013.gada ziedojuma 
un dāvinājuma budžeta izpildi:

•  budžeta līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 
   LVL 3887/EUR 5531;
•  ieņēmumi LVL 6417/EUR 9131;
•  izdevumi LVL 1216/EUR 1730;
•  budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 
   LVL 9088/EUR 12931.

4. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.1/2014 
“Par Strenču novada domes 2014.gada pamatbudžetu”: 

•  Ieņēmumus EUR 3031445;
•  Izdevumus EUR 6610920;
•  Aizņēmumi EUR 3008493.

5. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.2/2014 
“Par Strenču novada domes 2014.gada speciālo budžetu”:

•  Ieņēmumus EUR 78867;
•  Izdevumus EUR 78867.

13. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3/2014 “Par 
Strenču novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju 
uzturēšanu”.
14. Piešķīra papildus Strenču Mūzikas skolas pedagogu 
atalgojumam 0.53 likmes mēnesī (LVL 148.40/EUR 211,15 
mēnesī).
15. Ievēlēja Kristīni Pētersoni par Strenču novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētājas vietnieci, ar 2014. gada 27.janvāri. 
Ievēlēja Inetu Strauju par Strenču novada bāriņtiesas locekli 
ar 2014.gada 27.janvāri.
16. Izskatīja jautājumus:

•  par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;
•  par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības 
   projekta izstrādi;
•  par nosaukuma maiņu no īpašuma atdalāmajia zemes 
   vienībai;
•  par zemes gabalu nomu Sedā;
•  par nekustamā īpašuma atsavināšanu;
•  par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimnieko-
   šanas plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.

/Sīkāku informāciju iegūt, ar dokumentiem un domes sēdes 
protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču novada domē, 
teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/
Pašvaldība/Domes informācija /

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

ZIEMASSVĒTKI SEDAS 
VECO ĻAUŽU CENTRĀ

Ghetto Family sadarbībā ar biedrību “Kinopunkts” 
sestdien, 22. februārī plkst. 16:00 vienlaicīgi gandrīz 
100 Latvijas novadu kultūras namos un kinoteātros 
demonstrēs Ghetto Games 2013. gada sezonas do-
kumentālo filmu. Ghetto Games līderis Raimonds 
Elbakjans atklāj, ka “Šī dokumentālā filma būs ne 
tikai par 2013.gada sezonas aizvadītajiem notiku-
miem. Mūsu aktivitāšu ietvaros ikvienam stāstam, ka 
katram no mums ik rītu ir dotas divas izvēles: celties 
vai turpināt gulēt. Celties, lai piepildītu savus mērķus 
un padarīt pasauli labāku, vai noslinkot un pagulēt 
vēl kādu stundiņu. Ghetto Games kustība ir par 
kaislību, kas motivē celties, par motivāciju augt un 
cīnīties – par motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!” Ghetto 
Games piecu gadu laikā kļuvusi par nozīmīgāko 
jauniešu kustību valstī, jo, gadā rīkojot aptuveni 70 
pasākumus, dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi 
ap 50000 dalībnieku un sekotāju. Savukārt, 2014.gadā 
Ghetto Family uzsāka jauniešu programmas – Ghetto 
Alianses izveidi, kuras ietvaros tiks organizētas vairāk 
kā 200 apmācību un sporta aktivitātes visā valstī. 
Ghetto Games mērķis ir palīdzēt jauniešiem piln-
veidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē sportot 
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un 
iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

STRENČOS GHETTO GAMES 22. FEBRUĀRĪ 
PLKST. 16:00 TAUTAS INTEREŠU NAMA 
TELPĀS PULKVEŽA ZEMITĀNA IELĀ 5

www.kinopunkts.lv

FILMA GHETTO 
GAMES ARĪ STRENČOS

Ziemassvētku gaidīšanas laiks bieži vien ir rado-
šāks un sirdī vērtīgāks kā paši svētki – jādomā, kā 
iepriecināt citus, kā pašam kļūt par Ziemassvētku vecīti. 

20.decembrī Sedas aprūpes centra darbinieces 
kuplā pulciņā bija sanākušas uz pansionātu sveikt tā 
iemītniekus tuvojošajos Ziemassvētkos. 

Pansionāta darbinieki bija padomājuši par svētku 
noskaņas radīšanu – gaitenī dižojās skaisti uzposta 
Ziemassvētku egle. Pamazām ar iemītniekiem pildī-
jās sanākšanu telpa un tad jau bija klāt arī Plāņu 
vokālais ansamblis “Liesma”. Šķita, ka “Liesmas” 
balsis sasildīja katra klausītāja sirdi, par ko liecināja 
aplausi. Paldies viņiem! Gaidīsim ciemos arī citu reizi.

Ziemassvētku noskaņu papildināja personāla 
ansambļa dziedātās dziesmas pansionāta iemītnieces 
Ludmilas Erasmus klavieru pavadījumā. 

Pēc koncerta ciemos bija atnācis Rūķis ar dāvanu 
maisu un katrs iemītnieks tika pie saldumu paciņas.

Natālija Verhovska, Sedas veco ļaužu aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas centra vadītāja

JAUNGADA 
BALLE SEDĀ

Jaunais gads Sedā iesākās ar Jaungada balli kultūras 
namā, kas sākās pēc pusnakts un svētku salūta. Šoreiz 
apmeklētāji tika aicināti ierasties interesanti nofor-
mējot galvas maskas. Daudzi bija atnākuši karnevāla 
brillēs, cepurēs, bija arī balles dalībnieki, kuri pacen-
tušies izveidot sev karnevāla tērpu. Interesantāko tērpu 
veidotāji un izturīgākie ballētāji tika arī pie nelielām 
balviņām. Ballē muzicēja duets “Sandra”. Sedēnieši 
izkala arī Strenču novada 2014. gada monētu. Uz 
tikšanos pasākumos Sedas kultūras namā!

Arta Šomase, kultūras darba organizatore

“MEŽĀBELEI” – JAUNI LINA TĒRPI
Piedaloties 2013.gada KNHM /Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij/ projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 8. kārtā neformālā 
grupa “Mēs Jērcēnmuižā” ieguva 40% finansiālu atbalstu projektam “Pašdarinātie 
linu tērpi” folkloras kopai “Mežābele”. Vēl saņēmām biedrības “Lauku partne-
rība Ziemeļgauja” papildus finansējumu 100 EUR apmērā projekta realizēšanai. 
Mums izdevās īstenot plānoto, kaut sākotnēji bijām cerējuši izveidot skaitliski 
daudz lielāku darba tērpu kolekciju, bet tagad varam būt pārliecināti – šie tērpi 
atbilst visiem Latvijas tautas tērpu standartiem, un Jērcēnu folkloras kopa 
“Mežābele” ir ieguvusi jaunu tēlu, kas atbilst Ziemeļlatvijas darba tērpu valkā-
šanas tradīcijām. 

Pēc projekta atrādīšanas mums tika piešķirta KNHM balva 500 EUR apmērā, 
ar piebildi, ka, lai saņemtu balvu, grupas pārstāvim ir obligāti jāpiedalās konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākumā 2014. gada 18. janvārī Lielvārdē. 
Mūs uzaicināja atklāt un noslēgt šo pasākumu. “Mežābele” dziedāja ražas laika 
dziesmas, projekta prezentācijā stāstot un dziedot par Jumi, dāvinot Nīderlandes 
fonda pārstāvjiem Jumja maizes klaipu un pasākuma noslēgumā visi kopā izdzie-
dot Spēka dziesmu.

Projekta tapšanas laikā esam ieguvuši daudz informācijas par latviešu tautas 
tērpu valkāšanu un darināšanu. Paldies  KNHM par iespēju tik daudz uzzināt un 
iegūt! 

Ulla Grīnberga, folkloras kopas “Mežābele” vadītāja
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Strenču novada domes Plānošanas un attīstības no-
daļas pārziņā ir ES fondu apguve, tūrisma un starp-
tautiskās sadarbības lietas, zemes tiesisko attiecību joma, 
pašvaldības iepirkumu organizēšana. 2013. gadā  aktīva 
rosība notikusi visās šajās  jomās.

Novadā norit nekustamā īpašuma tiesisko attiecību 
sakārtošana. Sevišķi intensīvs darbs norisinās pie Sedas 
pilsētas nomas zemju sakārtošanas. Sadarbībā ar SIA 
“Vidzemes mērnieks” uzmērīti 150 zemes gabali, par 
kuriem sastādīti zemes nomas līgumi. Tikpat aktīvs 
darbs turpināsies arī šajā 2014.gadā. Kopš 2013.gada 
janvāra pašvaldībā noorganizētas 32 iepirkuma proce-
dūras. 

Tūrisma un starptautiskās sadarbības jomā 2013. 
gadā tika realizēts ES programmas “Eiropa Pilsoņiem”  
projekts “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana 
Eiropas pilsoņu aktivitātei” 16. Gaujas Plostnieku svētku 
ietvaros Strenču pilsētā ieradās projekta partneri no sa-
draudzības pilsētām Rosice (Čehija) un Sayda (Vācija), 
savukārt jauna sadarbība tika uzsākta ar Ungārijas pašval-
dību Rimoc. Viesi Strenču novadā uzturējās trīs dienas. 
Tikšanās laikā tika rīkota konference par nemateriālo kul-
tūras mantojumu. Projekta partneri piedalījās Gaujas Plost-
nieku svētku programmā, sniedzot iespēju svētku apmek-
lētājiem redzēt citu tautu kultūras un mākslas tradīcijas.

Kopš 2012. gada Strenču novada dome darbojas kā 
partneris projektā “Via Hanseatica”. Projekta mērķis ir 
attīstīt pārrobežu tūrisma piedāvājumu Via Hansaetica 
starptautiskā tūrisma maršruta teritorijā Latvijā, Igaunijā un 
Krievijā. Projekta ietvaros tika labiekārtots atpūtas vietas 
laukums Sedā pie Sedas kultūras nama.

Turpinās arī 2013. gadā veiksmīgi uzsāktā sadarbība 
projektā “Riverways”. Ar Kurzemes plānošanas reģiona 
vadību un 39 Latvijas un Igaunijas partneru atbalstu 2013. 
gadā tapis jauns projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un 
aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
jeb “Riverways”. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus 
ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdens-
tūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. Strenču novada 
dome ir partneris šajā projektā. Daļu no projekta aktivi-
tātēm Strenčos jau realizēta – izbūvētas un labiekārtotas 
atpūtas vietas Gaujas ksastā, uzstādīta pontonu piestātne 
laivotājiem.

Šajā gadā tapis arī Strenču novada tūrisma ceļvedis, kas 
ir nodaļas darbinieces tūrisma speciālistes – starptautisko 
projektu vadītājas Ilonas Pinzules bakalaura darbs 
Vidzemes augstskolā. Pašreiz tūrisma ceļvedis pieejams 
Strenču novada domes mājaslapā www.strencunovads.lv
sadaļā “Tūrisms”. Šogad ceļvedi plānots izdot arī drukātā 
formātā.

2013. gads ir bijis īpaši intensīvs projektu ieviešanas 
gads. Pagājušajā gadā pabeigta 11 projektu realizācija, 
iesākti un pašreiz tiek realizēti vēl 9 projekti. 2013.gadā
pavisam apgūti un piesaistīti ārējie finansu līdzekļi 
EUR 5 319 422,00 (pieci miljoni trīs simti deviņ-
padsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro)/ LVL 
3 738 511,00. Tas sastāda 1 356,3 eiro uz vienu Strenču 
novada iedzīvotāju.

Turpinājumā sīkāk par projektiem. 2013. gadā realizē-
tie projekti.

Eiropas Sociālais fonda (ESF) līdzekļiem projekta  
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču
novadā” rezultātā tapa divi Strenču novadam nozīmīgi 
Attīstības plānošanas dokumenti:

Strenču novada attīstības programma 2013. – 2019. 
gadam un Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2013. – 2030. gadam.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzek-
ļiem tika realizēti projekti:

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps”.
Šī projekta ietvaros ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un 
jaunbūves darbi norisinājās Pulkveža Zemitāna, Gaidu, 
Valkas, Meža, Ziedugravas, Gravas, Attekas un Peldu 
ielās.

“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma 
ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai), rekonstrukcija 
Strenču pilsētā”. Kopējā platība, kurā veikti darbi ir vai-
rāk kā 33 tūkstoši m2. Rekonstruēta iela ar asfaltbetona 
segumu 1,5 km garumā, izbūvēta ietve ar bruģa segumu 
700 m garumā, izbūvēta ietve un veloceliņš ar asfaltbe-
tona segumu 1, 5 km garumā, 1,2 km garam ielas posmam 
ierīkots apgaismojums, ierīkota segta tipa lietus ūdens 
kanalizācija, rekonstruēta autobusu pietura, uzstādītas dro-
šības barjeras un gājēju margas, ierīkotas zaļās zonas.

Par Klimata pārmaiņu finansēšanas instrumenta (KPFI)  
līdzekļiem realizēti divi projekti: 

“Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismoju-
ma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā” .
Projekta ietvaros tika nomainīti 174 esošie dzīvsudraba 
gaismekļi uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gais-
mekļiem un uzstādīti 6 papildus gaismekļi, lai nodrošinātu 
nepieciešamo apgaismojumu, šādās Strenču pilsētas ielās 
un teritorijās: Avotu, Baznīcas, Beverīnas, Gaidu, Gaujas, 
Jāņa, Jāņa Ziemeļnieka, Kārļa, Krasta, Meža, Miera, 
Ozola, Parka, Peldu, Plostnieku, Pulkveža Brieža, Pulkveža 
Zemitāna, Purva, Slimnīcas, Smilšu, Stacijas, Trikātas, 
Ugunsdzēsēju, Upes, Ziedugravas ielās, katlu mājas un 
skolas teritorijā.

“Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 
un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā”. Projekta 
ietvaros nomainīti 102 esošo dzīvsudraba gaismekļi uz 
gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem šādās 
Sedas pilsētas ielās un teritorijās: Purva, Brīvības, Miera, 
Meža, Parka, Uzvaras, Dārza, Sporta, Tirgus, Zaļajā ielā, 
Skolas laukumā, stadiona un bērnudārza teritorijās.

Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) līdzekļiem realizēti pieci LEADER projekti:

“Tautas interešu nama telpu izveide Strenču pilsētā”
un “Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inven-
tāra iegāde” Strenču novada dome 2011.gadā savā īpašumā 
ieguva namu Zemitāna ielā 5, kura 2. stāvā bija plašas 
neizmantotas telpas. Izvērtējot esošo situāciju pilsētā un 
uzklausot iedzīvotāju vēlmes, radās priekšlikums minētās 
telpas atjaunot un pielāgot tās multifunkcionāla centra 
izveidei. Kopējā telpu kvadratūra 2. stāvā ir 313,3 m2.
Lielākā telpa (96,0 m2) tika pielāgota bibliotēkas lietotāju 
vajadzībām, blakus bibliotēkai – telpa datoru izvietošanai 
no publiskā interneta pieejas punkta.  Iepretim bibliotēkai  
ir telpa, kurā var norisināties visdažādākās aktivitātes –
izstādes, apmācību pasākumi, diskusiju un tematiskie pa-
sākumi, radošās darbnīcas. Ikdienā šī telpa var pildīt arī 
klusās lasītavas funkciju. Otra lielākā telpa (84,4 m2) pie-
lāgota dažādu atraktīvu aktivitāšu veikšanai. Šī telpa ir 
viegli pielāgojama arī cita rakstura pasākumiem (filmu 
vakari, tematiski pasākumi, u.c.), kas var pulcēt  lielāku 
interesentu skaitu. Vienlaicīgi tika paredzēta telpu trans-
formācija, īsā laikā tās pārveidojot dažāda skaita cilvēku 
saietu organizēšanai. Paredzēta telpa arī pasākumu saim-
nieciskam nodrošinājumam – mikrovirtuvīte uzkodu, dzē-
rienu, u.c. pagatavošanai un, protams, arī sanitārais mezgls. 

Otra  projekta ietvaros iegādātas mēbeles gan aktivitāšu 
telpai gan izstāžu un nodarbību telpai, galda spēles dažāda 
vecuma apmeklētājiem, multimediju tehnika izglītojošu 
pasākumu, filmu un mūzikas baudīšanai. Mājīgumam un
funkcionalitātes nodrošinājumam, tajā skaitā telpu aptum-
šošanai, izgatavotas žalūzijas, mikrovirtuvītei iegādāta mazā
sadzīves tehnika. Pašlaik Strenču tautas interešu namā 
nodrošināti ne tikai tradicionāli bibliotēkas un publiskā 
interneta pieejas punkta pakalpojumi, bet ir iespēja organizēt 
dažādus interesantus pasākumus novada iedzīvotājiem 
un iespējams arī viesiem – izstādes, radošās darbnīcas, 
tematiskos vakarus, filmu demonstrējumus, spēļu turnīrus, 
viktorīnas u.c.

“Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas 
sabiedrībai Jērcēnos” Projekta rezultātā Jērcēnu pagastā 
izbūvēts neliels sporta komplekss, kurā ierīkots pludmales 
volejbola laukums,  bruģēts strītbola laukums, vingrošanas 
laukums ar trīs stieņu komplektu un līdzteku laukums, 
radot iespējas nodarboties dažādu sporta veidu piekritē-
jiem vienlaikus.

“Sedas Kultūras nama aprīkojuma un inventāra 
iegāde” Projekta ietvaros Sedas kultūras nama telpas 
aprīkotas ar mēbelēm, aizkariem, žalūzijām, datortehniku, 
apgaismes un skaņu tehniku.

“Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža 
saieta nama”. Realizējot projektu, pie Jaunklidža saieta 
nama tapusi vasaras estrāde. Estrādes būvniecības ieceres 
vizualizāciju izstrādājis Jaunklidža saieta nama projekta 
autors arhitekts Armands Bisenieks.

“Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža kultūr-
vēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai”.
Jaunklidža saieta namā iegādāts fotoaparāts un televizors, 
lai vāktu, apkopotu, demonstrētu un saglabātu fotoliecības, 
cilvēku atmiņu stāstus par Jaunklidzi, tā apkārtni, lai no-
drošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu.

2013. gadā iesāktie projekti, kas turpināsies šogad 
– 2014.gadā.

Par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzek-
ļiem turpinās projekti:

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps”
Projekts paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukciju Valkas, Rīgas un Gaujas ielās, kā arī 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Ugunsdzēsēju 
un Jāņa Ziemeļnieka ielās.

“Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas
pilsētā, 2.etaps”. Būvdarbi šajā projektā uzsāksies pa-
vasarī. Darbu apjomos iekļauti vienas artēziskās akas 
rekonstrukcija, vienas jaunas artēziskās akas izbūve, divu 
veco artēzisko aku tamponēšana, ūdens rezervuāra izbūve 
un 2.pacēluma sūkņu stacijas uzstādīšana, ūdensapgādes 
tīklu rekonstrukcija Sporta, Parka, Zaļā, un Uzvaras ielās,
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Parka, un Uzvaras ielās.

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu 
pagasta Jaunklidža ciemā”. Projekta ietvaros tiek veikta 
artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 
jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, jaunu kanalizācijas tīklu 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

“Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā 
no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija 
Strenču pilsētā”. Projekta ietvaros turpinās rekonstruēt 
brauktuves un ietvju segumu Rīgas ielā un Valkas ielas 
posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai. Projektā 
plānots izbūvēt veloceliņu un velojoslas, rekonstruēt 
autobusu pieturvietas un tiltu pār Strenčupīti. Plānots arī 
rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju, ielas apgaismojumu 
un elektroapgādi, pārbūvēt sakaru vājstrāvas tīklus.

Par Eiropas Lauksaimniecības  fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) līdzekļiem turpinās trīs LEADER proejektu 
realizācija:

“Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēstu-
riskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma 
iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma ekspo-
nēšanai” Pašreiz par projekta līdzekļiem jau iegādāti un 
uzstādīti gaismekļi kas izgaismo 3 muižas kompleksa 
ēku fasādes, top 20 gs. sākuma tērpi baronam, baronesei, 
preilenēm un mežkungam. Vel tiek gaidīts multimediju 
aprīkojums, lai turpinātu veidot un papildināt kinotēku, 
kurā saglabātu vēsturiskas liecības par muižā notiekošo 
pasākumu norisi.

“Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus-
laukumā”. Projekta darbības vieta ir Strenčos tagadējā 
autoostas teritorijā, vēsturiski – bijušā pilsētas centrā, kur 
bijis arī tirgus laukums t.i. kvartāls starp Valkas, Pulkveža 
Brieža, Beverīnas un Trikātas ielām. Šī projekta uzde-
vums ir visam plānotajam zemesgabalam dot funkcionālo 
risinājumu. Patreiz norisinās tehniskā projekta izstrāde. 
kurā detalizēti tiks izstrādāta tipveida tirdzniecības vieta 
(nojume, galds) un brīvstāvoša konteinertipa tualete (WC).
Konteinertipa WC būs ar īpaši pielāgotu tualetes nodalī-
jumu un izbūvētu pandusu, lai nodrošinātu piekļuvi lab-
ierīcībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projektējot, 
galvenā vērība tiks piešķirta jaunas WC izvietojumam un 
tirdzniecības laukumu izvietojumam, kur gājēju plūsma 
tiktu virzīta pa galveno celiņu – promenādi, kas ved caur 
tirdzniecības paviljoniem uz autopiestātni.

“Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-
1990) ekspozīcijas izveide”. Janvāra beigās tiks uzsākti 
remontdarbi Sedas kultūras nama trīs otrā stāva telpās. 
Projekta rezultātā tiks izremontētas, pielāgotas un iekār-
totas 3 telpas (1. – muzeja ekspozīcijas izvietošanai, 2. – 
krājuma glabāšanai, 3. aktuālu izstāžu organizēšanai, mu-
zeja viesu un tūristu uzņemšanai). Projekta Sedas pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas iz-
veides ideja radās pateicoties atjaunotā Sedas kultūras nama 
telpu pieejamībai un Sedas pilsētas iedzīvotājas Valentīnas 
Ainas Zaikovskas piedāvājumam Strenču novada domei 
iegādāties padomju laika liecību kolekciju, kurā ir vairāk 
kā 3000 priekšmetu. Kolekcijas eksponātus ilgus gadus 
vācis vēsturnieks Aldis Zaikovskis, kas savu mūža darbu 
un aizraušanos vēlējies atstāt Sedā, kur tai ir īpaša nozīme.

2014.gads ir pirmais gads jaunajā plānošanas periodā.  
Eiropas Savienības piešķirtais budžeta līdzekļu apjoms Lat-
vijai jau zināms. Sagatavots projekts Partnerības līgumam 
Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.–2020.
gada plānošanas periodam, Nosakot arī prioritārās jomas, 
kurās Latvijai nepieciešams atbalsts. Kādu pienesumu tas 
dos Strenču novadam, vēl grūti prognozēt, taču vajadzību 
un vēlmju novada attīstībai ir daudz. 

Veiksmi mums visiem kopā 2014.gadā!
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence

2013.GADĀ PAVEIKTAIS
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Novada domes sēdē 16. decembrī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Stabiņi”, Jērcēnu 
pagasts, Strenču novads, 2013.gada 6.decembra izsoles 
rezultātus.
2. Apstiprināja Strenču novada domes Administratīvās 
komisijas nolikumu. Apstiprināja ar 01.01.2014. Admi-
nistratīvo komisiju šādā sastāvā: Ina Neimane; Anita 
Auniņa; Kārlis Kārkliņš; Imants Dukurs; Aleksandrs 
Brjuņins. Apstiprināja Inu Neimani
par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju.
3. Apstiprināja Strenču novada domes amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumu.
4. Apstiprināja grozījumus 2013.gada saistošo noteikumu 
projektā “Par Strenču novada domes 2013.gada pamat-
budžetu”. Kopā plānotie ieņēmumi LVL 3602185/EUR 
5125447. Kopā plānotie izdevumi LVL 3915001/EUR 
5570545.
5. Apstiprināja grozījumus saistošo noteikumu projektā 
“Par Strenču novada domes 2013.gada speciālo budžetu”. 
Kopā plānotie ieņēmumi LVL 67428/ EUR 95941.   
Kopā plānotie izdevumi LVL 69300/ EUR 98605.
6. Noteica ar 2014.gada 1.janvāri maksu par mazgāšanos 
Strenču pilsētas pirtī:

◦  pieaugušajiem EUR 3,50;
◦  pensionāriem EUR 2,50; 
◦  bērniem no 7. līdz 15.g.vec. EUR 2.00;
◦  bērni līdz 7.g.vec. par brīvu.

7. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.25/2013 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā”.
8. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.26/2013 “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču novadā”.
9. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.27/2013 “Par 
sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā”.
10. Nolēma reorganizēt ar 2014.gada 1.septembri Strenču 
novada vidusskolu un uzsākt ar 2014.gada 2.janvāri Strenču
novada vidusskolas Plāņu filiāles slēgšanas procesu.
11. Nolēma reorganizēt  ar 2014.gada 1.septembri Strenču 
novada pirmsskolas izglītības iestādi “Minkāns” un uzsākt 
ar 2014.gada 2.janvāri Strenču novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Minkāns” Plāņu filiāles “Sprīdīši” slēgšanas 
procesu. 
12. Izskatīja jautājumus:

•  par zemes vienības piekritību pašvaldībai;
•  par ēku /būvju/ īpašuma izveidošanu un adreses 
   piešķiršanu;
•  par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā;
•  par zemes vienību nosaukuma maiņu;
•  par adreses maiņu un zemes gabalu nomu;
•  par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu u.c.

Novada domes sēdē 22. janvārī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada pamat-
budžeta izpildi: 

•  budžeta līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 
   LVL 409897/EUR 583231;
•  ieņēmumi LVL 3637992/EUR 5176396;

•  izdevumi LVL 3589468/EUR 5107353;
•  aizņēmumi LVL-46235/EUR -65786;
•  budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 
   LVL 412186/EUR 586488.

2. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada speciālā 
budžeta izpildi: 

•  budžeta līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 
   LVL 53813/EUR 76569;
•  ieņēmumi LVL 69750/EUR 99245;
•  izdevumi LVL 47737/EUR 67924;
•  budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 
   LVL 75826/EUR 107891

3. Apstiprināt Strenču novada domes 2013.gada ziedojuma 
un dāvinājuma budžeta izpildi:

•  budžeta līdzekļu atlikums uz 2013.gada 1.janvāri 
   LVL 3887/EUR 5531;
•  ieņēmumi LVL 6417/EUR 9131;
•  izdevumi LVL 1216/EUR 1730;
•  budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 
   LVL 9088/EUR 12931.

4. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.1/2014 
“Par Strenču novada domes 2014.gada pamatbudžetu”: 

•  Ieņēmumus EUR 3031445;
•  Izdevumus EUR 6610920;
•  Aizņēmumi EUR 3008493.

5. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.2/2014 
“Par Strenču novada domes 2014.gada speciālo budžetu”:

•  Ieņēmumus EUR 78867;
•  Izdevumus EUR 78867.

13. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3/2014 “Par 
Strenču novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju 
uzturēšanu”.
14. Piešķīra papildus Strenču Mūzikas skolas pedagogu 
atalgojumam 0.53 likmes mēnesī (LVL 148.40/EUR 211,15 
mēnesī).
15. Ievēlēja Kristīni Pētersoni par Strenču novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētājas vietnieci, ar 2014. gada 27.janvāri. 
Ievēlēja Inetu Strauju par Strenču novada bāriņtiesas locekli 
ar 2014.gada 27.janvāri.
16. Izskatīja jautājumus:

•  par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
•  par dzīvojamās platības maiņu;
•  par dzīvojamās platības piešķiršanu;
•  par zemes nomas līguma slēgšanu;
•  par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības 
   projekta izstrādi;
•  par nosaukuma maiņu no īpašuma atdalāmajia zemes 
   vienībai;
•  par zemes gabalu nomu Sedā;
•  par nekustamā īpašuma atsavināšanu;
•  par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimnieko-
   šanas plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.

/Sīkāku informāciju iegūt, ar dokumentiem un domes sēdes 
protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Strenču novada domē, 
teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/
Pašvaldība/Domes informācija /

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

ZIEMASSVĒTKI SEDAS 
VECO ĻAUŽU CENTRĀ

Ghetto Family sadarbībā ar biedrību “Kinopunkts” 
sestdien, 22. februārī plkst. 16:00 vienlaicīgi gandrīz 
100 Latvijas novadu kultūras namos un kinoteātros 
demonstrēs Ghetto Games 2013. gada sezonas do-
kumentālo filmu. Ghetto Games līderis Raimonds 
Elbakjans atklāj, ka “Šī dokumentālā filma būs ne 
tikai par 2013.gada sezonas aizvadītajiem notiku-
miem. Mūsu aktivitāšu ietvaros ikvienam stāstam, ka 
katram no mums ik rītu ir dotas divas izvēles: celties 
vai turpināt gulēt. Celties, lai piepildītu savus mērķus 
un padarīt pasauli labāku, vai noslinkot un pagulēt 
vēl kādu stundiņu. Ghetto Games kustība ir par 
kaislību, kas motivē celties, par motivāciju augt un 
cīnīties – par motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!” Ghetto 
Games piecu gadu laikā kļuvusi par nozīmīgāko 
jauniešu kustību valstī, jo, gadā rīkojot aptuveni 70 
pasākumus, dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi 
ap 50000 dalībnieku un sekotāju. Savukārt, 2014.gadā 
Ghetto Family uzsāka jauniešu programmas – Ghetto 
Alianses izveidi, kuras ietvaros tiks organizētas vairāk 
kā 200 apmācību un sporta aktivitātes visā valstī. 
Ghetto Games mērķis ir palīdzēt jauniešiem piln-
veidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē sportot 
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un 
iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

STRENČOS GHETTO GAMES 22. FEBRUĀRĪ 
PLKST. 16:00 TAUTAS INTEREŠU NAMA 
TELPĀS PULKVEŽA ZEMITĀNA IELĀ 5

www.kinopunkts.lv

FILMA GHETTO 
GAMES ARĪ STRENČOS

Ziemassvētku gaidīšanas laiks bieži vien ir rado-
šāks un sirdī vērtīgāks kā paši svētki – jādomā, kā 
iepriecināt citus, kā pašam kļūt par Ziemassvētku vecīti. 

20.decembrī Sedas aprūpes centra darbinieces 
kuplā pulciņā bija sanākušas uz pansionātu sveikt tā 
iemītniekus tuvojošajos Ziemassvētkos. 

Pansionāta darbinieki bija padomājuši par svētku 
noskaņas radīšanu – gaitenī dižojās skaisti uzposta 
Ziemassvētku egle. Pamazām ar iemītniekiem pildī-
jās sanākšanu telpa un tad jau bija klāt arī Plāņu 
vokālais ansamblis “Liesma”. Šķita, ka “Liesmas” 
balsis sasildīja katra klausītāja sirdi, par ko liecināja 
aplausi. Paldies viņiem! Gaidīsim ciemos arī citu reizi.

Ziemassvētku noskaņu papildināja personāla 
ansambļa dziedātās dziesmas pansionāta iemītnieces 
Ludmilas Erasmus klavieru pavadījumā. 

Pēc koncerta ciemos bija atnācis Rūķis ar dāvanu 
maisu un katrs iemītnieks tika pie saldumu paciņas.

Natālija Verhovska, Sedas veco ļaužu aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas centra vadītāja

JAUNGADA 
BALLE SEDĀ

Jaunais gads Sedā iesākās ar Jaungada balli kultūras 
namā, kas sākās pēc pusnakts un svētku salūta. Šoreiz 
apmeklētāji tika aicināti ierasties interesanti nofor-
mējot galvas maskas. Daudzi bija atnākuši karnevāla 
brillēs, cepurēs, bija arī balles dalībnieki, kuri pacen-
tušies izveidot sev karnevāla tērpu. Interesantāko tērpu 
veidotāji un izturīgākie ballētāji tika arī pie nelielām 
balviņām. Ballē muzicēja duets “Sandra”. Sedēnieši 
izkala arī Strenču novada 2014. gada monētu. Uz 
tikšanos pasākumos Sedas kultūras namā!

Arta Šomase, kultūras darba organizatore

“MEŽĀBELEI” – JAUNI LINA TĒRPI
Piedaloties 2013.gada KNHM /Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij/ projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 8. kārtā neformālā 
grupa “Mēs Jērcēnmuižā” ieguva 40% finansiālu atbalstu projektam “Pašdarinātie 
linu tērpi” folkloras kopai “Mežābele”. Vēl saņēmām biedrības “Lauku partne-
rība Ziemeļgauja” papildus finansējumu 100 EUR apmērā projekta realizēšanai. 
Mums izdevās īstenot plānoto, kaut sākotnēji bijām cerējuši izveidot skaitliski 
daudz lielāku darba tērpu kolekciju, bet tagad varam būt pārliecināti – šie tērpi 
atbilst visiem Latvijas tautas tērpu standartiem, un Jērcēnu folkloras kopa 
“Mežābele” ir ieguvusi jaunu tēlu, kas atbilst Ziemeļlatvijas darba tērpu valkā-
šanas tradīcijām. 

Pēc projekta atrādīšanas mums tika piešķirta KNHM balva 500 EUR apmērā, 
ar piebildi, ka, lai saņemtu balvu, grupas pārstāvim ir obligāti jāpiedalās konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākumā 2014. gada 18. janvārī Lielvārdē. 
Mūs uzaicināja atklāt un noslēgt šo pasākumu. “Mežābele” dziedāja ražas laika 
dziesmas, projekta prezentācijā stāstot un dziedot par Jumi, dāvinot Nīderlandes 
fonda pārstāvjiem Jumja maizes klaipu un pasākuma noslēgumā visi kopā izdzie-
dot Spēka dziesmu.

Projekta tapšanas laikā esam ieguvuši daudz informācijas par latviešu tautas 
tērpu valkāšanu un darināšanu. Paldies  KNHM par iespēju tik daudz uzzināt un 
iegūt! 

Ulla Grīnberga, folkloras kopas “Mežābele” vadītāja
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Strenču novada domes Plānošanas un attīstības no-
daļas pārziņā ir ES fondu apguve, tūrisma un starp-
tautiskās sadarbības lietas, zemes tiesisko attiecību joma, 
pašvaldības iepirkumu organizēšana. 2013. gadā  aktīva 
rosība notikusi visās šajās  jomās.

Novadā norit nekustamā īpašuma tiesisko attiecību 
sakārtošana. Sevišķi intensīvs darbs norisinās pie Sedas 
pilsētas nomas zemju sakārtošanas. Sadarbībā ar SIA 
“Vidzemes mērnieks” uzmērīti 150 zemes gabali, par 
kuriem sastādīti zemes nomas līgumi. Tikpat aktīvs 
darbs turpināsies arī šajā 2014.gadā. Kopš 2013.gada 
janvāra pašvaldībā noorganizētas 32 iepirkuma proce-
dūras. 

Tūrisma un starptautiskās sadarbības jomā 2013. 
gadā tika realizēts ES programmas “Eiropa Pilsoņiem”  
projekts “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana 
Eiropas pilsoņu aktivitātei” 16. Gaujas Plostnieku svētku 
ietvaros Strenču pilsētā ieradās projekta partneri no sa-
draudzības pilsētām Rosice (Čehija) un Sayda (Vācija), 
savukārt jauna sadarbība tika uzsākta ar Ungārijas pašval-
dību Rimoc. Viesi Strenču novadā uzturējās trīs dienas. 
Tikšanās laikā tika rīkota konference par nemateriālo kul-
tūras mantojumu. Projekta partneri piedalījās Gaujas Plost-
nieku svētku programmā, sniedzot iespēju svētku apmek-
lētājiem redzēt citu tautu kultūras un mākslas tradīcijas.

Kopš 2012. gada Strenču novada dome darbojas kā 
partneris projektā “Via Hanseatica”. Projekta mērķis ir 
attīstīt pārrobežu tūrisma piedāvājumu Via Hansaetica 
starptautiskā tūrisma maršruta teritorijā Latvijā, Igaunijā un 
Krievijā. Projekta ietvaros tika labiekārtots atpūtas vietas 
laukums Sedā pie Sedas kultūras nama.

Turpinās arī 2013. gadā veiksmīgi uzsāktā sadarbība 
projektā “Riverways”. Ar Kurzemes plānošanas reģiona 
vadību un 39 Latvijas un Igaunijas partneru atbalstu 2013. 
gadā tapis jauns projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un 
aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
jeb “Riverways”. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus 
ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdens-
tūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. Strenču novada 
dome ir partneris šajā projektā. Daļu no projekta aktivi-
tātēm Strenčos jau realizēta – izbūvētas un labiekārtotas 
atpūtas vietas Gaujas ksastā, uzstādīta pontonu piestātne 
laivotājiem.

Šajā gadā tapis arī Strenču novada tūrisma ceļvedis, kas 
ir nodaļas darbinieces tūrisma speciālistes – starptautisko 
projektu vadītājas Ilonas Pinzules bakalaura darbs 
Vidzemes augstskolā. Pašreiz tūrisma ceļvedis pieejams 
Strenču novada domes mājaslapā www.strencunovads.lv
sadaļā “Tūrisms”. Šogad ceļvedi plānots izdot arī drukātā 
formātā.

2013. gads ir bijis īpaši intensīvs projektu ieviešanas 
gads. Pagājušajā gadā pabeigta 11 projektu realizācija, 
iesākti un pašreiz tiek realizēti vēl 9 projekti. 2013.gadā
pavisam apgūti un piesaistīti ārējie finansu līdzekļi 
EUR 5 319 422,00 (pieci miljoni trīs simti deviņ-
padsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro)/ LVL 
3 738 511,00. Tas sastāda 1 356,3 eiro uz vienu Strenču 
novada iedzīvotāju.

Turpinājumā sīkāk par projektiem. 2013. gadā realizē-
tie projekti.

Eiropas Sociālais fonda (ESF) līdzekļiem projekta  
“Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču
novadā” rezultātā tapa divi Strenču novadam nozīmīgi 
Attīstības plānošanas dokumenti:

Strenču novada attīstības programma 2013. – 2019. 
gadam un Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2013. – 2030. gadam.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzek-
ļiem tika realizēti projekti:

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps”.
Šī projekta ietvaros ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un 
jaunbūves darbi norisinājās Pulkveža Zemitāna, Gaidu, 
Valkas, Meža, Ziedugravas, Gravas, Attekas un Peldu 
ielās.

“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma 
ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai), rekonstrukcija 
Strenču pilsētā”. Kopējā platība, kurā veikti darbi ir vai-
rāk kā 33 tūkstoši m2. Rekonstruēta iela ar asfaltbetona 
segumu 1,5 km garumā, izbūvēta ietve ar bruģa segumu 
700 m garumā, izbūvēta ietve un veloceliņš ar asfaltbe-
tona segumu 1, 5 km garumā, 1,2 km garam ielas posmam 
ierīkots apgaismojums, ierīkota segta tipa lietus ūdens 
kanalizācija, rekonstruēta autobusu pietura, uzstādītas dro-
šības barjeras un gājēju margas, ierīkotas zaļās zonas.

Par Klimata pārmaiņu finansēšanas instrumenta (KPFI)  
līdzekļiem realizēti divi projekti: 

“Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismoju-
ma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā” .
Projekta ietvaros tika nomainīti 174 esošie dzīvsudraba 
gaismekļi uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gais-
mekļiem un uzstādīti 6 papildus gaismekļi, lai nodrošinātu 
nepieciešamo apgaismojumu, šādās Strenču pilsētas ielās 
un teritorijās: Avotu, Baznīcas, Beverīnas, Gaidu, Gaujas, 
Jāņa, Jāņa Ziemeļnieka, Kārļa, Krasta, Meža, Miera, 
Ozola, Parka, Peldu, Plostnieku, Pulkveža Brieža, Pulkveža 
Zemitāna, Purva, Slimnīcas, Smilšu, Stacijas, Trikātas, 
Ugunsdzēsēju, Upes, Ziedugravas ielās, katlu mājas un 
skolas teritorijā.

“Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 
un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā”. Projekta 
ietvaros nomainīti 102 esošo dzīvsudraba gaismekļi uz 
gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem šādās 
Sedas pilsētas ielās un teritorijās: Purva, Brīvības, Miera, 
Meža, Parka, Uzvaras, Dārza, Sporta, Tirgus, Zaļajā ielā, 
Skolas laukumā, stadiona un bērnudārza teritorijās.

Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) līdzekļiem realizēti pieci LEADER projekti:

“Tautas interešu nama telpu izveide Strenču pilsētā”
un “Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inven-
tāra iegāde” Strenču novada dome 2011.gadā savā īpašumā 
ieguva namu Zemitāna ielā 5, kura 2. stāvā bija plašas 
neizmantotas telpas. Izvērtējot esošo situāciju pilsētā un 
uzklausot iedzīvotāju vēlmes, radās priekšlikums minētās 
telpas atjaunot un pielāgot tās multifunkcionāla centra 
izveidei. Kopējā telpu kvadratūra 2. stāvā ir 313,3 m2.
Lielākā telpa (96,0 m2) tika pielāgota bibliotēkas lietotāju 
vajadzībām, blakus bibliotēkai – telpa datoru izvietošanai 
no publiskā interneta pieejas punkta.  Iepretim bibliotēkai  
ir telpa, kurā var norisināties visdažādākās aktivitātes –
izstādes, apmācību pasākumi, diskusiju un tematiskie pa-
sākumi, radošās darbnīcas. Ikdienā šī telpa var pildīt arī 
klusās lasītavas funkciju. Otra lielākā telpa (84,4 m2) pie-
lāgota dažādu atraktīvu aktivitāšu veikšanai. Šī telpa ir 
viegli pielāgojama arī cita rakstura pasākumiem (filmu 
vakari, tematiski pasākumi, u.c.), kas var pulcēt  lielāku 
interesentu skaitu. Vienlaicīgi tika paredzēta telpu trans-
formācija, īsā laikā tās pārveidojot dažāda skaita cilvēku 
saietu organizēšanai. Paredzēta telpa arī pasākumu saim-
nieciskam nodrošinājumam – mikrovirtuvīte uzkodu, dzē-
rienu, u.c. pagatavošanai un, protams, arī sanitārais mezgls. 

Otra  projekta ietvaros iegādātas mēbeles gan aktivitāšu 
telpai gan izstāžu un nodarbību telpai, galda spēles dažāda 
vecuma apmeklētājiem, multimediju tehnika izglītojošu 
pasākumu, filmu un mūzikas baudīšanai. Mājīgumam un
funkcionalitātes nodrošinājumam, tajā skaitā telpu aptum-
šošanai, izgatavotas žalūzijas, mikrovirtuvītei iegādāta mazā
sadzīves tehnika. Pašlaik Strenču tautas interešu namā 
nodrošināti ne tikai tradicionāli bibliotēkas un publiskā 
interneta pieejas punkta pakalpojumi, bet ir iespēja organizēt 
dažādus interesantus pasākumus novada iedzīvotājiem 
un iespējams arī viesiem – izstādes, radošās darbnīcas, 
tematiskos vakarus, filmu demonstrējumus, spēļu turnīrus, 
viktorīnas u.c.

“Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas 
sabiedrībai Jērcēnos” Projekta rezultātā Jērcēnu pagastā 
izbūvēts neliels sporta komplekss, kurā ierīkots pludmales 
volejbola laukums,  bruģēts strītbola laukums, vingrošanas 
laukums ar trīs stieņu komplektu un līdzteku laukums, 
radot iespējas nodarboties dažādu sporta veidu piekritē-
jiem vienlaikus.

“Sedas Kultūras nama aprīkojuma un inventāra 
iegāde” Projekta ietvaros Sedas kultūras nama telpas 
aprīkotas ar mēbelēm, aizkariem, žalūzijām, datortehniku, 
apgaismes un skaņu tehniku.

“Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža 
saieta nama”. Realizējot projektu, pie Jaunklidža saieta 
nama tapusi vasaras estrāde. Estrādes būvniecības ieceres 
vizualizāciju izstrādājis Jaunklidža saieta nama projekta 
autors arhitekts Armands Bisenieks.

“Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža kultūr-
vēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai”.
Jaunklidža saieta namā iegādāts fotoaparāts un televizors, 
lai vāktu, apkopotu, demonstrētu un saglabātu fotoliecības, 
cilvēku atmiņu stāstus par Jaunklidzi, tā apkārtni, lai no-
drošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu.

2013. gadā iesāktie projekti, kas turpināsies šogad 
– 2014.gadā.

Par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzek-
ļiem turpinās projekti:

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps”
Projekts paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukciju Valkas, Rīgas un Gaujas ielās, kā arī 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Ugunsdzēsēju 
un Jāņa Ziemeļnieka ielās.

“Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas
pilsētā, 2.etaps”. Būvdarbi šajā projektā uzsāksies pa-
vasarī. Darbu apjomos iekļauti vienas artēziskās akas 
rekonstrukcija, vienas jaunas artēziskās akas izbūve, divu 
veco artēzisko aku tamponēšana, ūdens rezervuāra izbūve 
un 2.pacēluma sūkņu stacijas uzstādīšana, ūdensapgādes 
tīklu rekonstrukcija Sporta, Parka, Zaļā, un Uzvaras ielās,
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Parka, un Uzvaras ielās.

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu 
pagasta Jaunklidža ciemā”. Projekta ietvaros tiek veikta 
artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 
jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, jaunu kanalizācijas tīklu 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

“Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā 
no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija 
Strenču pilsētā”. Projekta ietvaros turpinās rekonstruēt 
brauktuves un ietvju segumu Rīgas ielā un Valkas ielas 
posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai. Projektā 
plānots izbūvēt veloceliņu un velojoslas, rekonstruēt 
autobusu pieturvietas un tiltu pār Strenčupīti. Plānots arī 
rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju, ielas apgaismojumu 
un elektroapgādi, pārbūvēt sakaru vājstrāvas tīklus.

Par Eiropas Lauksaimniecības  fonda lauku attīstībai  
(ELFLA) līdzekļiem turpinās trīs LEADER proejektu 
realizācija:

“Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēstu-
riskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma 
iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma ekspo-
nēšanai” Pašreiz par projekta līdzekļiem jau iegādāti un 
uzstādīti gaismekļi kas izgaismo 3 muižas kompleksa 
ēku fasādes, top 20 gs. sākuma tērpi baronam, baronesei, 
preilenēm un mežkungam. Vel tiek gaidīts multimediju 
aprīkojums, lai turpinātu veidot un papildināt kinotēku, 
kurā saglabātu vēsturiskas liecības par muižā notiekošo 
pasākumu norisi.

“Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus-
laukumā”. Projekta darbības vieta ir Strenčos tagadējā 
autoostas teritorijā, vēsturiski – bijušā pilsētas centrā, kur 
bijis arī tirgus laukums t.i. kvartāls starp Valkas, Pulkveža 
Brieža, Beverīnas un Trikātas ielām. Šī projekta uzde-
vums ir visam plānotajam zemesgabalam dot funkcionālo 
risinājumu. Patreiz norisinās tehniskā projekta izstrāde. 
kurā detalizēti tiks izstrādāta tipveida tirdzniecības vieta 
(nojume, galds) un brīvstāvoša konteinertipa tualete (WC).
Konteinertipa WC būs ar īpaši pielāgotu tualetes nodalī-
jumu un izbūvētu pandusu, lai nodrošinātu piekļuvi lab-
ierīcībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projektējot, 
galvenā vērība tiks piešķirta jaunas WC izvietojumam un 
tirdzniecības laukumu izvietojumam, kur gājēju plūsma 
tiktu virzīta pa galveno celiņu – promenādi, kas ved caur 
tirdzniecības paviljoniem uz autopiestātni.

“Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-
1990) ekspozīcijas izveide”. Janvāra beigās tiks uzsākti 
remontdarbi Sedas kultūras nama trīs otrā stāva telpās. 
Projekta rezultātā tiks izremontētas, pielāgotas un iekār-
totas 3 telpas (1. – muzeja ekspozīcijas izvietošanai, 2. – 
krājuma glabāšanai, 3. aktuālu izstāžu organizēšanai, mu-
zeja viesu un tūristu uzņemšanai). Projekta Sedas pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas iz-
veides ideja radās pateicoties atjaunotā Sedas kultūras nama 
telpu pieejamībai un Sedas pilsētas iedzīvotājas Valentīnas 
Ainas Zaikovskas piedāvājumam Strenču novada domei 
iegādāties padomju laika liecību kolekciju, kurā ir vairāk 
kā 3000 priekšmetu. Kolekcijas eksponātus ilgus gadus 
vācis vēsturnieks Aldis Zaikovskis, kas savu mūža darbu 
un aizraušanos vēlējies atstāt Sedā, kur tai ir īpaša nozīme.

2014.gads ir pirmais gads jaunajā plānošanas periodā.  
Eiropas Savienības piešķirtais budžeta līdzekļu apjoms Lat-
vijai jau zināms. Sagatavots projekts Partnerības līgumam 
Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.–2020.
gada plānošanas periodam, Nosakot arī prioritārās jomas, 
kurās Latvijai nepieciešams atbalsts. Kādu pienesumu tas 
dos Strenču novadam, vēl grūti prognozēt, taču vajadzību 
un vēlmju novada attīstībai ir daudz. 

Veiksmi mums visiem kopā 2014.gadā!
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence

2013.GADĀ PAVEIKTAIS



STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS4  •  Mūsu novada v�stis

16.decembrī Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Strenču 
novada domes iesniegto LEADER projektu Sedas pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas 
izveide.

Projekta mērķis ir Sedas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai 
un nākamajām paaudzēm, pielāgojot vēstures ekspozīcijas 
un vēstures priekšmetu krājuma telpas un iegādājoties 
kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju.

2012.gadā, Strenču novada domei veiksmīgi piesaistot 
ELFLA  līdzekļus, izdevās daļēji (daļa no 1 stāva) rekonstruēt 
unikālo Sedas kultūras namu, kas būvēts 1959.gadā. Tas 
netika izmantots kopš 1997.gada un bija nolemts bojāejai. 
Rekonstrukcijas darbu mērķis bija saglabāt pēc iespējas 
autentiskāku šīs ēkas izskatu, kas būtu uzskatāms kā Staļina
valdīšanas laika arhitektūras liecinieks.

Projekta Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma 
(1953-1990) ekspozīcijas izveides ideja radās pateicoties 
atjaunotā Sedas kultūras nama telpu pieejamībai un Sedas
pilsētas iedzīvotājas Valentīnas Ainas Zaikovskas piedā-
vājumam Strenču novada domei iegādāties padomju laika 
liecību kolekciju, kurā ir vairāk kā 3000 priekšmetu. 
Kolekcijas eksponātus ilgus gadus vācis vēsturnieks Aldis 
Zaikovskis, kas savu mūža darbu un aizraušanos vēlējies 
atstāt Sedā, kur tai ir īpaša nozīme. Diemžēl, pats kolek-
cijas autors no dzīves aizgāja 2012.gadā. 

Sedas pilsētas pastāvēšanas 20. gadadienā Sedas vidus-
skolas muzejā apskatei tika izstādīta daļa Alda Zaikovska 
kolekcijas priekšmetu. Iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par 
eksponātiem, kuriem papildus tika pievienoti skaidrojumi 
par to rašanos un nozīmi. 

Projekta ideja ietver arī Strenču novada muzeja 
pilnveidošanu, kurā Sedas kultūras nams, tajā pieejamās 
telpas un ekspozīcija darbotos kā Strenču novada muzeja 
fi liāle. Vienota novada muzeja misija – iesaistot novada 
iedzīvotājus, vākt, apkopot un pētīt novada kultūrvēstures 
liecības, veikt visas nepieciešamās aktivitātes to saglabā-
šanai un popularizēšanai, kā arī padarīt kultūras mantojumu 
pieejamu plašai sabiedrībai. Šīs ievērojamās padomju laika 
kolekcijas priekšmetu vērtības saglabāšana tieši Sedas pil-
sētā rosina tās muzealizāciju, proti, veido tā saukto “dzīvo 
muzeju”. Sedas pilsētas arhitektūra var sniegt daudz ekso-
tikas tās apmeklētājiem, savukārt, padomju laika kultūras 
mantojuma ekspozīcija padziļinātu apmeklētāju pieredzi. 
Purvs kā dabas objekts, kas jau eksistēja, un pilsētas 
arhitektūra kā cilvēka radīts kultūras objekts kopā veido 
materiālo kultūru, cilvēces mantojumu, kas ir muzeja darba 
pamats. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties padomju laika 
kolekciju,  veikt eksponātu atlasi un ekspozīcijas izveidi,  
veikt remontu Sedas kultūras nama otrā stāva telpās, 
labiekārtot un pielāgot tās Strenču novada muzeja fi liāles 
funkciju pildīšanai.  

Šī projekta aktivitāšu realizēšana būs nozīmīgs priekš-
noteikums novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
un tūrisma attīstībā. Šeit nevar nepieminēt 2012.gada 
janvārī apstiprināto Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 
projektu, kura ietvaros 2012. gada jūlijā tika ierīkots bruģēts 
atpūtas laukums Sedas kultūras nama priekšā. Tas aprīkots 
ar velonovietni, soliņiem, atkritumu urnām izveidojot 
zaļumstādījumus. Šī paša projekta ietvaros gar ielas malu 
izveidotas apgaismojuma laternas. Vieta tika izvēlēta, 
apzinot tūristu lielo interesi par Sedas pilsētu kā unikālu 
Staļina laika pilsētapbūves objektu un pilsētai piegulošā 
Sedas tīreļa dabas procesiem. Tūrismam labvēlīgie apstākļi 
nenoliedzami palielinās arī ēkas izmantošanas potenciālu. 

Projekta rezultātā tiks izremontētas, pielāgotas un iekār-
totas 3 telpas (1. – ekspozīcijas izvietošanai, 2. – krājuma 
glabāšanai, 3. – aktuālu izstāžu organizēšanai, muzeja viesu 
un tūristu uzņemšanai) Sedas pilsētas kultūras nama 2.
stāvā, izveidota un sabiedrības apskatei pieejama ekspozī-
cija “Padomju laika mantojums Sedas kultūras namā”, kas 
turpmāk tiks papildināta un pilnveidota, iesaistot iedzīvo-
tājus. Ekspozīcijas izveidē tiek respektēts Sedas kultūras 
nams kā eksponējams arhitektūras piemineklis. Vienlaikus 
saglabāts padomju laiku kultūras mantojums un nodroši-
nāta tā pieejamība plašai sabiedrībai.

Projekts “Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un 
kopienas sabiedrībai Jērcēnos” tika iesniegts atklāta pro-
jekta iesnieguma konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažā-
došanai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmā vietējās 
attīstības stratēģijas 4. rīcībā – “Kultūras mantojuma 
saglabāšana un pilnveidošana” .

Iveta Ence 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Sedā būs muzejs

Strenčos Pulkveža Zemitāna ielā 5 otrajā stāvā 
jau esošais telpu iekārtojums projekta “Strenču tautas 
interešu nama aprīkojuma un inventāra iegāde” iet-
varos ievērojami papildināts. Jau novembrī visi logi
tika aprīkoti ar žalūzijām. Tagad bibliotēkas telpās 
iekārtots stūrītis bērniem. Blakustelpai, kas paredzēta 
saviesīgām nodarbēm, iegādāti apmeklētāju krēsli un 
dažādi kombinējami galdi, garderobē jauni pakara-
mie, mikrovirtuvītē tosteris, elektriskā tējkanna un 
mikroviļņu krāsns. Aktivitātēm paredzētajā telpā 
iegādāti ērti pufi  sēdēšanai, dīvāns atpūtai, mazi 
galdiņi, kur spēlēt dažādas galda spēles. Arī galda 
spēles ir jaunas – piemērotas dažādām paaudzēm un 
interesēm. Jau 28. decembrī plkst. 12:00 ikviens tika 
aicināts uz iepazīšanos ar tām. Aktīvi tiek likti lietā 
jaunie novusa galdi. Pašreiz rit vēl pēdējie darbi, lai 
uzstādītu multimediju tehniku – LED televizoru ar 
mājas kinozāli. Sava vieta jāatrod arī projektoram un 
ekrānam. Lai varētu baudīt kinolabumus, telpa aprī-
kota ar aptumšojošām žalūzijām. 

Projekts tika iesniegts  atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas 

1. rīcībā – “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās 
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem” .

Iveta Ence 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Strenču tautas 
interešu nama telpās 
kļuvis patiesi omulīgi

Kā jau iedzīvotāji būs pamanījuši, joprojām turpinās 
darbi, kas paredzēti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču pilsētā, 4.etaps”. Šoziem laika apstākļi ir diezgan 
labvēlīgi, tādēļ SIA “Vidzemes energoceltnieks” vīri iz-
manto katru dienu, lai turpinātu iesāktos darbus. 

Kamēr SIA “8CBR”, kas realizē projektu “Tranzītielas 
rekonstrukcija Rīgas ielas un Valkas ielas posmā no tilta pār 
Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai Strenču pilsētā”, ir devu-
sies tehnoloģiskajā pārtraukumā, tikmēr SIA “Vidzemes 
energoceltnieks” jau ir paspējusi izbūvēt ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus Valkas ielā, savukārt, Rīgas ielā jau 
ir iesākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Gaujas, Ugunsdzēsēju un J.Ziemeļnieka ielās tīklu izbūve 
un rekonstrukcija paredzēta vasarā.

Ūdenssaimniecības projekta rezultātā tiks nodrošināta 
kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, 
kā arī uzlabots centralizētās notekūdeņu savākšanas pa-
kalpojums. 

2013.gada 20.septembrī tika parakstīta Vienošanās starp 
Valsts aģentūru “Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra” un 
Strenču novada domi par projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/128/110) realizāciju. Projekts top 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi nan-
sējumu. 

Projekta attiecināmās izmaksas – 263609.71 LVL. 85 % 
no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfi nansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – 224068.25 LVL. 

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

Zaiga Auniņa, 
Strenču novada domes 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, 
tel.64715667

    _____________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču pilsētā, 4.etaps” 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/110 
līdzfi nansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Turpinās Strenču pilsētas 
ūdenssaimniecības projekts 
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Jau informējām, ka oktobra sākumā Lauku atbalsta 
dienests apstiprināja Strenču novada domes sagatavoto 
projektu “Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, 
vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīko-
juma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma 
eksponēšanai”.

Projekta mērķis ir veikt Jērcēnmuižas kompleksa ēku 
fasāžu izgaismošanu, vēsturiska laikmeta tērpu šūšanu un 
multimediju tehnikas iegādi, pilnveidojot kultūras infra-
struktūru un paplašinot kultūras objekta materiālo un teh-
nisko bāzi, lai nodrošinātu kultūrvēsturiska mantojuma 
vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizē-
šanu, radot arvien pievilcīgāku dzīves vidi Strenču novada 
iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks papildināta kultūr-
vēstures mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai ne-
pieciešamā infrastruktūra un materiālais aprīkojums – iz-
gaismotas 3 muižas kompleksa ēku fasādes, uzšūti 4 sieviešu 
un 2 vīriešu vēstures laikmeta tērpi un iegādāta multimediju 
aprīkojuma tehnika. 

Jērcēnmuižas ēku komplekss veidots 19.gadsimta vidū 
un ir vietējas nozīmes kultūrvēstures mantojums. ap kuru 
mūsdienās veidojas Jērcēnu pagasta identitāte, kultūras 
daudzveidība un sabiedrības radošā darbība. Kompleksu 
veido muižas “freileņu” māja, muižas klēts, stallis un parks. 
“Freileņu” mājā saglabājušies autentiski interjera elementi 
– podiņu kamīns, četras podiņu krāsnis, koka griesti, durvis 
un kāpnes. Šobrīd ēkā atrodas Jērcēnu pagasta bibliotēka-
informācijas centrs, pagasta pārvalde un tautas nams. 
2006.gada martā Jērcēnmuiža iestājās Latvijas piļu un 
muižu asociācijā (LPMA), kas bija zīmīgs solis ceļā uz 
tās attīstību un vērtības saglabāšanu. 2010.gadā veiksmīgi 
piesaistot ELFLA līdzekļus biedrība “Mednieku biedrība 
Jērcēni” ar Strenču novada domes atbalstu muižas baltajā 
klētī īstenoja projektu “Izstāžu – sanāksmju telpa un šau-
tuve Jērcēnos”, paplašinot aktivitāšu iespējas un kultūras 
pasākumu daudzveidību Strenču novadā kā arī sniedzot 
nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā. 2012.gadā Vidzemes plānošanas reģiona 
īstenotā projekta “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” 
(“Trans in Form”)  ietvaros Jērcēnmuiža tika iekļauta Vid-
zemes veiksmes stāstu kolekcijā – “Senās muižas stāsts 
mūsdienīgās krāsās”. Pateicoties mērķtiecīgai darbībai 
Jērcēnmuiža ir kļuvusi par vietu, kurā norisinās tradicionāli 
pasākumi – Saulgriežu svētki Jērcēnmuižā kopā ar folk-
loras kopu “Mežābele” tiek ieturēti senlatviešu tradīcijās, 
Jērcēnmuižas Leģendu naktī atdzīvojas senās muižas baroni 
un baroneses, aicinot iepazīties ar vēsturiskiem notiku-
miem. Muižas klēts izstāžu-sanāksmju telpā regulāri tiek 
eksponētas dažādas tematiskās izstādes, ir iespēja izbaudītar 
šaušanas azartu ar pneimatiskajām šautenēm un izzināt 
medību trofeju stāstus. 

Ņemot vērā visus apstākļus un pieejamos resursus, 
Jērcēnmuižā norisinās aktīva rosība ar mērķi tālāk rūpēties 
par vienīgo šāda veida ēku kopumu Strenču novadā. Lai to 
stāsts turpinātos vēl gadu simtiem nākošo paaudžu dzīvē, 
uzskatījām par nepieciešamu pilnveidot infrastruktūru, 
materiālo un tehnisko bāzi. Projekta plānošanas posmā, 
izvērtējot  Jērcēnmuižas kompleksa attīstības potenciāla 
iespējas, tika ņemti vērā populārākie pasākumi, aktivitātes, 
apmeklētākais laika periods un vietējo interešu grupu, iedzī-
votāju un arī apmeklētāju ieteikumi. Šī projekta aktivitāšu 
realizēšana būs nozīmīgs priekšnoteikums iedzīvotāju 
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, kā 
arī dos neatsveramu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un novada tūrisma attīstībā. Šeit 
nevar nepieminēt, ka, kopš 90.gadu sākuma, atsaucoties 
bibliotekāres aicinājumam, vietējie iedzīvotāji un jaunieši 
ir veikuši pētījumus, vākuši un tulkojuši materiālus Latvijas
valsts vēstures arhīvā, arvien vairāk izgaismojot muižas 
vēstures lappuses ar vārdiem, uzvārdiem un notikumiem, 
kurus nepieciešams atraktīvi atspoguļot muižas dzīvē. 

Pašreiz projekta gaitā tiek šūti un laikoti tērpi baronesei, 
baronam, jaunbaronam, kalponei un divām preilenēm. Pro-
jekta rezultātā uzšūto vēstures laikmeta tērpu ieguldījums 
attiecas tieši uz iespēju pasniegt pagātnes notikumus saistošā 
veidā. 

Jau izgaismotas muižas kompleksa ēku fasādes, kas 
tagad, gada tumšākajā laikā rada īpašu pievilcību. Bieži 
vien pasākumi Jērcēnmuižā norisinās brīvā dabā, piemēram, 
teātra izrādes, koncerti u.c. Muižas ēku izgaismojums būs  
ne tikai estētiski pievilcīgs, bet arī praktiski lietderīgs. 

Tuvākajā laikā tiks piegādāts multimediju aprīkojums 
– spoguļkamera, videokamera, videostatīvi, LED gaismu 
statīvi, videosliede u.c. Multimediju aprīkojuma iegāde 

tika plānota ar mērķi saglabāt un popularizēt Jērcēnmuižas 
kultūrvēstures mantojumu, papildinot jau esošo krājumu 
videotēkā.

Pēc projekta īstenošanas Jērcēnmuižas kompleksa kul-
tūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanu plānots turpināt, iz-
veidojot suvenīrus, veikt muižas parka stādījumu inven-
tarizāciju, apzinot dižkokus, izvērtējot veco stādījumu 
kvalitāti un plānojot jaunus stādījumus.

Projekts tika iesniegts atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzī-
votājiem” attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas 4. 
rīcībā – “Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnvei-
došana” .

Iveta Ence 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Jērcēnmuižā pārmaiņas

Izgaismotais Jērcēnmuižas stallis

Meistars Eduards Kovtuns pielaiko tērpu muižkundzei

Tuvojas nobeigumam ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu būvdarbi Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā. 
Faktiski jau ir pabeigta izbūvēt lielākā daļa ūdens-
vada un kanalizācijas sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, kā arī veikta attīrīto notekūdeņu izplūdes 
vietas un spiedvada izbūve. Patreiz tiek rekonstruēts 
ūdensapgādes urbuma aprīkojums un paviljons. Būv-
darbus veic SIA “Vidzemes energoceltnieks”. 

Pēc projekta pabeigšanas liela daļa ciema iedzīvo-
tāji būs nodrošināti ar kvalitatīva dzeramā ūdens pie-
gādi un centralizētiem notekūdeņu savākšanas pakal-
pojumiem, kā arī būs sakoptāka apkārtējā vide. 

Pašvaldība vēlreiz aicina mājsaimniecību īpašnie-
kus, kurām šī iespēja projekta ietvaros ir nodrošināta, 
aktīvi plānot pieslēgumus kanalizācijas sistēmai, lai 
jaunās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
varētu pilnvērtīgi darboties un attīrīt no ciema māj-
saimniecībām savāktos kanalizācijas notekūdeņus. 
Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un 
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Ilmāram 
Strautam (tel.64715621) jāiesniedz iesniegums teh-
nisko noteikumu un rakšanas atļaujas saņemšanai. Kad 
šie dokumenti saņemti, sertifi cētam ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu projektētājam jāpasūta pieslēgumu 
tehniskā shēma. Pēc tam var meklēt būvniekus, kas 
izbūvēs pieslēgumus, vai būvēt pašu spēkiem, ja ir 
tādas iespējas un zināšanas. Par izbūvētajiem pie-
slēgumiem tiks sastādīts akts un noslēgts līgums ar 
novada domi par ūdens lietošanu un kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā.

Kā jau iepriekš minējām, Valsts aģentūra “Centrālā 
fi nanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada dome 
2012.gada 27.aprīlī parakstīja Vienošanos par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi nansētā pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada 
Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju. Paredzē-
tās projekta attiecināmās izmaksas – 293 966,85 LVL/
418277.14 EUR (bez PVN), no kurām 85 % fi nansē 
ERAF – 249 871,82 LVL/355535.57 EUR, bet 15 % 
fi nansē pašvaldība – 44 095,03 LVL/62741.58 EUR.

Projekts tiek realizēts darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes “Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. aktivitā-
tes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzī-
votās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu 

vadītāja, tel.64715667  ___________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 

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

līdzfi nansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 

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

vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Tuvojas nobeigumam 
Plāņu pagasta 

Jaunklidža ciema 
ūdenssaimniecības 

projekts

21. februārī plkst. 19:00
Strenču kultūras namā

Komponista ULDA MARHILEVIČA radošā 
darba vakars “GAISMAS ATGRIEŠANĀS”.
Koncertā piedalās Strenču novada vidusskolas, 

Strenču mūzikas skolas un Strenču novada 
kultūras centra pašdarbības kolektīvi un

 solisti LIENE ŠOMASE un IVO FOMINS.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 13. janvāra

Strenču kultūras namā.
Biļešu cenas: EUR 2; 3; 4; 5 /zāle/. EUR 6 /balkons/.
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16.decembrī Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Strenču 
novada domes iesniegto LEADER projektu Sedas pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas 
izveide.

Projekta mērķis ir Sedas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai 
un nākamajām paaudzēm, pielāgojot vēstures ekspozīcijas 
un vēstures priekšmetu krājuma telpas un iegādājoties 
kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju.

2012.gadā, Strenču novada domei veiksmīgi piesaistot 
ELFLA  līdzekļus, izdevās daļēji (daļa no 1 stāva) rekonstruēt 
unikālo Sedas kultūras namu, kas būvēts 1959.gadā. Tas 
netika izmantots kopš 1997.gada un bija nolemts bojāejai. 
Rekonstrukcijas darbu mērķis bija saglabāt pēc iespējas 
autentiskāku šīs ēkas izskatu, kas būtu uzskatāms kā Staļina
valdīšanas laika arhitektūras liecinieks.

Projekta Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma 
(1953-1990) ekspozīcijas izveides ideja radās pateicoties 
atjaunotā Sedas kultūras nama telpu pieejamībai un Sedas
pilsētas iedzīvotājas Valentīnas Ainas Zaikovskas piedā-
vājumam Strenču novada domei iegādāties padomju laika 
liecību kolekciju, kurā ir vairāk kā 3000 priekšmetu. 
Kolekcijas eksponātus ilgus gadus vācis vēsturnieks Aldis 
Zaikovskis, kas savu mūža darbu un aizraušanos vēlējies 
atstāt Sedā, kur tai ir īpaša nozīme. Diemžēl, pats kolek-
cijas autors no dzīves aizgāja 2012.gadā. 

Sedas pilsētas pastāvēšanas 20. gadadienā Sedas vidus-
skolas muzejā apskatei tika izstādīta daļa Alda Zaikovska 
kolekcijas priekšmetu. Iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par 
eksponātiem, kuriem papildus tika pievienoti skaidrojumi 
par to rašanos un nozīmi. 

Projekta ideja ietver arī Strenču novada muzeja 
pilnveidošanu, kurā Sedas kultūras nams, tajā pieejamās 
telpas un ekspozīcija darbotos kā Strenču novada muzeja 
fi liāle. Vienota novada muzeja misija – iesaistot novada 
iedzīvotājus, vākt, apkopot un pētīt novada kultūrvēstures 
liecības, veikt visas nepieciešamās aktivitātes to saglabā-
šanai un popularizēšanai, kā arī padarīt kultūras mantojumu 
pieejamu plašai sabiedrībai. Šīs ievērojamās padomju laika 
kolekcijas priekšmetu vērtības saglabāšana tieši Sedas pil-
sētā rosina tās muzealizāciju, proti, veido tā saukto “dzīvo 
muzeju”. Sedas pilsētas arhitektūra var sniegt daudz ekso-
tikas tās apmeklētājiem, savukārt, padomju laika kultūras 
mantojuma ekspozīcija padziļinātu apmeklētāju pieredzi. 
Purvs kā dabas objekts, kas jau eksistēja, un pilsētas 
arhitektūra kā cilvēka radīts kultūras objekts kopā veido 
materiālo kultūru, cilvēces mantojumu, kas ir muzeja darba 
pamats. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties padomju laika 
kolekciju,  veikt eksponātu atlasi un ekspozīcijas izveidi,  
veikt remontu Sedas kultūras nama otrā stāva telpās, 
labiekārtot un pielāgot tās Strenču novada muzeja fi liāles 
funkciju pildīšanai.  

Šī projekta aktivitāšu realizēšana būs nozīmīgs priekš-
noteikums novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
un tūrisma attīstībā. Šeit nevar nepieminēt 2012.gada 
janvārī apstiprināto Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 
projektu, kura ietvaros 2012. gada jūlijā tika ierīkots bruģēts 
atpūtas laukums Sedas kultūras nama priekšā. Tas aprīkots 
ar velonovietni, soliņiem, atkritumu urnām izveidojot 
zaļumstādījumus. Šī paša projekta ietvaros gar ielas malu 
izveidotas apgaismojuma laternas. Vieta tika izvēlēta, 
apzinot tūristu lielo interesi par Sedas pilsētu kā unikālu 
Staļina laika pilsētapbūves objektu un pilsētai piegulošā 
Sedas tīreļa dabas procesiem. Tūrismam labvēlīgie apstākļi 
nenoliedzami palielinās arī ēkas izmantošanas potenciālu. 

Projekta rezultātā tiks izremontētas, pielāgotas un iekār-
totas 3 telpas (1. – ekspozīcijas izvietošanai, 2. – krājuma 
glabāšanai, 3. – aktuālu izstāžu organizēšanai, muzeja viesu 
un tūristu uzņemšanai) Sedas pilsētas kultūras nama 2.
stāvā, izveidota un sabiedrības apskatei pieejama ekspozī-
cija “Padomju laika mantojums Sedas kultūras namā”, kas 
turpmāk tiks papildināta un pilnveidota, iesaistot iedzīvo-
tājus. Ekspozīcijas izveidē tiek respektēts Sedas kultūras 
nams kā eksponējams arhitektūras piemineklis. Vienlaikus 
saglabāts padomju laiku kultūras mantojums un nodroši-
nāta tā pieejamība plašai sabiedrībai.

Projekts “Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un 
kopienas sabiedrībai Jērcēnos” tika iesniegts atklāta pro-
jekta iesnieguma konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažā-
došanai vietējiem iedzīvotājiem” attiecināmā vietējās 
attīstības stratēģijas 4. rīcībā – “Kultūras mantojuma 
saglabāšana un pilnveidošana” .

Iveta Ence 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Sedā būs muzejs

Strenčos Pulkveža Zemitāna ielā 5 otrajā stāvā 
jau esošais telpu iekārtojums projekta “Strenču tautas 
interešu nama aprīkojuma un inventāra iegāde” iet-
varos ievērojami papildināts. Jau novembrī visi logi
tika aprīkoti ar žalūzijām. Tagad bibliotēkas telpās 
iekārtots stūrītis bērniem. Blakustelpai, kas paredzēta 
saviesīgām nodarbēm, iegādāti apmeklētāju krēsli un 
dažādi kombinējami galdi, garderobē jauni pakara-
mie, mikrovirtuvītē tosteris, elektriskā tējkanna un 
mikroviļņu krāsns. Aktivitātēm paredzētajā telpā 
iegādāti ērti pufi  sēdēšanai, dīvāns atpūtai, mazi 
galdiņi, kur spēlēt dažādas galda spēles. Arī galda 
spēles ir jaunas – piemērotas dažādām paaudzēm un 
interesēm. Jau 28. decembrī plkst. 12:00 ikviens tika 
aicināts uz iepazīšanos ar tām. Aktīvi tiek likti lietā 
jaunie novusa galdi. Pašreiz rit vēl pēdējie darbi, lai 
uzstādītu multimediju tehniku – LED televizoru ar 
mājas kinozāli. Sava vieta jāatrod arī projektoram un 
ekrānam. Lai varētu baudīt kinolabumus, telpa aprī-
kota ar aptumšojošām žalūzijām. 

Projekts tika iesniegts  atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas 

1. rīcībā – “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās 
infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem 
iedzīvotājiem” .

Iveta Ence 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Strenču tautas 
interešu nama telpās 
kļuvis patiesi omulīgi

Kā jau iedzīvotāji būs pamanījuši, joprojām turpinās 
darbi, kas paredzēti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču pilsētā, 4.etaps”. Šoziem laika apstākļi ir diezgan 
labvēlīgi, tādēļ SIA “Vidzemes energoceltnieks” vīri iz-
manto katru dienu, lai turpinātu iesāktos darbus. 

Kamēr SIA “8CBR”, kas realizē projektu “Tranzītielas 
rekonstrukcija Rīgas ielas un Valkas ielas posmā no tilta pār 
Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai Strenču pilsētā”, ir devu-
sies tehnoloģiskajā pārtraukumā, tikmēr SIA “Vidzemes 
energoceltnieks” jau ir paspējusi izbūvēt ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus Valkas ielā, savukārt, Rīgas ielā jau 
ir iesākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Gaujas, Ugunsdzēsēju un J.Ziemeļnieka ielās tīklu izbūve 
un rekonstrukcija paredzēta vasarā.

Ūdenssaimniecības projekta rezultātā tiks nodrošināta 
kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, 
kā arī uzlabots centralizētās notekūdeņu savākšanas pa-
kalpojums. 

2013.gada 20.septembrī tika parakstīta Vienošanās starp 
Valsts aģentūru “Centrālā fi nanšu un līgumu aģentūra” un 
Strenču novada domi par projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/128/110) realizāciju. Projekts top 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi nan-
sējumu. 

Projekta attiecināmās izmaksas – 263609.71 LVL. 85 % 
no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfi nansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – 224068.25 LVL. 

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

Zaiga Auniņa, 
Strenču novada domes 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, 
tel.64715667

    _____________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Strenču pilsētā, 4.etaps” 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/110 
līdzfi nansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Turpinās Strenču pilsētas 
ūdenssaimniecības projekts 

STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS Mūsu novada v�stis  •  5

Jau informējām, ka oktobra sākumā Lauku atbalsta 
dienests apstiprināja Strenču novada domes sagatavoto 
projektu “Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, 
vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīko-
juma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma 
eksponēšanai”.

Projekta mērķis ir veikt Jērcēnmuižas kompleksa ēku 
fasāžu izgaismošanu, vēsturiska laikmeta tērpu šūšanu un 
multimediju tehnikas iegādi, pilnveidojot kultūras infra-
struktūru un paplašinot kultūras objekta materiālo un teh-
nisko bāzi, lai nodrošinātu kultūrvēsturiska mantojuma 
vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizē-
šanu, radot arvien pievilcīgāku dzīves vidi Strenču novada 
iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks papildināta kultūr-
vēstures mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai ne-
pieciešamā infrastruktūra un materiālais aprīkojums – iz-
gaismotas 3 muižas kompleksa ēku fasādes, uzšūti 4 sieviešu 
un 2 vīriešu vēstures laikmeta tērpi un iegādāta multimediju 
aprīkojuma tehnika. 

Jērcēnmuižas ēku komplekss veidots 19.gadsimta vidū 
un ir vietējas nozīmes kultūrvēstures mantojums. ap kuru 
mūsdienās veidojas Jērcēnu pagasta identitāte, kultūras 
daudzveidība un sabiedrības radošā darbība. Kompleksu 
veido muižas “freileņu” māja, muižas klēts, stallis un parks. 
“Freileņu” mājā saglabājušies autentiski interjera elementi 
– podiņu kamīns, četras podiņu krāsnis, koka griesti, durvis 
un kāpnes. Šobrīd ēkā atrodas Jērcēnu pagasta bibliotēka-
informācijas centrs, pagasta pārvalde un tautas nams. 
2006.gada martā Jērcēnmuiža iestājās Latvijas piļu un 
muižu asociācijā (LPMA), kas bija zīmīgs solis ceļā uz 
tās attīstību un vērtības saglabāšanu. 2010.gadā veiksmīgi 
piesaistot ELFLA līdzekļus biedrība “Mednieku biedrība 
Jērcēni” ar Strenču novada domes atbalstu muižas baltajā 
klētī īstenoja projektu “Izstāžu – sanāksmju telpa un šau-
tuve Jērcēnos”, paplašinot aktivitāšu iespējas un kultūras 
pasākumu daudzveidību Strenču novadā kā arī sniedzot 
nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā. 2012.gadā Vidzemes plānošanas reģiona 
īstenotā projekta “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” 
(“Trans in Form”)  ietvaros Jērcēnmuiža tika iekļauta Vid-
zemes veiksmes stāstu kolekcijā – “Senās muižas stāsts 
mūsdienīgās krāsās”. Pateicoties mērķtiecīgai darbībai 
Jērcēnmuiža ir kļuvusi par vietu, kurā norisinās tradicionāli 
pasākumi – Saulgriežu svētki Jērcēnmuižā kopā ar folk-
loras kopu “Mežābele” tiek ieturēti senlatviešu tradīcijās, 
Jērcēnmuižas Leģendu naktī atdzīvojas senās muižas baroni 
un baroneses, aicinot iepazīties ar vēsturiskiem notiku-
miem. Muižas klēts izstāžu-sanāksmju telpā regulāri tiek 
eksponētas dažādas tematiskās izstādes, ir iespēja izbaudītar 
šaušanas azartu ar pneimatiskajām šautenēm un izzināt 
medību trofeju stāstus. 

Ņemot vērā visus apstākļus un pieejamos resursus, 
Jērcēnmuižā norisinās aktīva rosība ar mērķi tālāk rūpēties 
par vienīgo šāda veida ēku kopumu Strenču novadā. Lai to 
stāsts turpinātos vēl gadu simtiem nākošo paaudžu dzīvē, 
uzskatījām par nepieciešamu pilnveidot infrastruktūru, 
materiālo un tehnisko bāzi. Projekta plānošanas posmā, 
izvērtējot  Jērcēnmuižas kompleksa attīstības potenciāla 
iespējas, tika ņemti vērā populārākie pasākumi, aktivitātes, 
apmeklētākais laika periods un vietējo interešu grupu, iedzī-
votāju un arī apmeklētāju ieteikumi. Šī projekta aktivitāšu 
realizēšana būs nozīmīgs priekšnoteikums iedzīvotāju 
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, kā 
arī dos neatsveramu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un novada tūrisma attīstībā. Šeit 
nevar nepieminēt, ka, kopš 90.gadu sākuma, atsaucoties 
bibliotekāres aicinājumam, vietējie iedzīvotāji un jaunieši 
ir veikuši pētījumus, vākuši un tulkojuši materiālus Latvijas
valsts vēstures arhīvā, arvien vairāk izgaismojot muižas 
vēstures lappuses ar vārdiem, uzvārdiem un notikumiem, 
kurus nepieciešams atraktīvi atspoguļot muižas dzīvē. 

Pašreiz projekta gaitā tiek šūti un laikoti tērpi baronesei, 
baronam, jaunbaronam, kalponei un divām preilenēm. Pro-
jekta rezultātā uzšūto vēstures laikmeta tērpu ieguldījums 
attiecas tieši uz iespēju pasniegt pagātnes notikumus saistošā 
veidā. 

Jau izgaismotas muižas kompleksa ēku fasādes, kas 
tagad, gada tumšākajā laikā rada īpašu pievilcību. Bieži 
vien pasākumi Jērcēnmuižā norisinās brīvā dabā, piemēram, 
teātra izrādes, koncerti u.c. Muižas ēku izgaismojums būs  
ne tikai estētiski pievilcīgs, bet arī praktiski lietderīgs. 

Tuvākajā laikā tiks piegādāts multimediju aprīkojums 
– spoguļkamera, videokamera, videostatīvi, LED gaismu 
statīvi, videosliede u.c. Multimediju aprīkojuma iegāde 

tika plānota ar mērķi saglabāt un popularizēt Jērcēnmuižas 
kultūrvēstures mantojumu, papildinot jau esošo krājumu 
videotēkā.

Pēc projekta īstenošanas Jērcēnmuižas kompleksa kul-
tūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanu plānots turpināt, iz-
veidojot suvenīrus, veikt muižas parka stādījumu inven-
tarizāciju, apzinot dižkokus, izvērtējot veco stādījumu 
kvalitāti un plānojot jaunus stādījumus.

Projekts tika iesniegts atklāta projekta iesnieguma 
konkursā pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzī-
votājiem” attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas 4. 
rīcībā – “Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnvei-
došana” .

Iveta Ence 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Jērcēnmuižā pārmaiņas

Izgaismotais Jērcēnmuižas stallis

Meistars Eduards Kovtuns pielaiko tērpu muižkundzei

Tuvojas nobeigumam ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu būvdarbi Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā. 
Faktiski jau ir pabeigta izbūvēt lielākā daļa ūdens-
vada un kanalizācijas sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, kā arī veikta attīrīto notekūdeņu izplūdes 
vietas un spiedvada izbūve. Patreiz tiek rekonstruēts 
ūdensapgādes urbuma aprīkojums un paviljons. Būv-
darbus veic SIA “Vidzemes energoceltnieks”. 

Pēc projekta pabeigšanas liela daļa ciema iedzīvo-
tāji būs nodrošināti ar kvalitatīva dzeramā ūdens pie-
gādi un centralizētiem notekūdeņu savākšanas pakal-
pojumiem, kā arī būs sakoptāka apkārtējā vide. 

Pašvaldība vēlreiz aicina mājsaimniecību īpašnie-
kus, kurām šī iespēja projekta ietvaros ir nodrošināta, 
aktīvi plānot pieslēgumus kanalizācijas sistēmai, lai 
jaunās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
varētu pilnvērtīgi darboties un attīrīt no ciema māj-
saimniecībām savāktos kanalizācijas notekūdeņus. 
Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un 
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Ilmāram 
Strautam (tel.64715621) jāiesniedz iesniegums teh-
nisko noteikumu un rakšanas atļaujas saņemšanai. Kad 
šie dokumenti saņemti, sertifi cētam ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu projektētājam jāpasūta pieslēgumu 
tehniskā shēma. Pēc tam var meklēt būvniekus, kas 
izbūvēs pieslēgumus, vai būvēt pašu spēkiem, ja ir 
tādas iespējas un zināšanas. Par izbūvētajiem pie-
slēgumiem tiks sastādīts akts un noslēgts līgums ar 
novada domi par ūdens lietošanu un kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā.

Kā jau iepriekš minējām, Valsts aģentūra “Centrālā 
fi nanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada dome 
2012.gada 27.aprīlī parakstīja Vienošanos par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi nansētā pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada 
Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju. Paredzē-
tās projekta attiecināmās izmaksas – 293 966,85 LVL/
418277.14 EUR (bez PVN), no kurām 85 % fi nansē 
ERAF – 249 871,82 LVL/355535.57 EUR, bet 15 % 
fi nansē pašvaldība – 44 095,03 LVL/62741.58 EUR.

Projekts tiek realizēts darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes “Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei no-
drošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. aktivitā-
tes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzī-
votās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes 
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu 

vadītāja, tel.64715667  ___________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība 

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

līdzfi nansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 

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

vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Tuvojas nobeigumam 
Plāņu pagasta 

Jaunklidža ciema 
ūdenssaimniecības 

projekts

21. februārī plkst. 19:00
Strenču kultūras namā

Komponista ULDA MARHILEVIČA radošā 
darba vakars “GAISMAS ATGRIEŠANĀS”.
Koncertā piedalās Strenču novada vidusskolas, 

Strenču mūzikas skolas un Strenču novada 
kultūras centra pašdarbības kolektīvi un

 solisti LIENE ŠOMASE un IVO FOMINS.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 13. janvāra

Strenču kultūras namā.
Biļešu cenas: EUR 2; 3; 4; 5 /zāle/. EUR 6 /balkons/.
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SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” jau otro gadu aici-
nāja publiskās bibliotēkas iesaistīties makulatūras 
vākšanas akcijā “Zaļā bibliotēka”, ne tikai atbalstot 
vietējo ražotāju un videi draudzīgu domāšanu un 
dzīvesveidu, bet arī cīnoties par noderīgām balvām.

 Aicinājumam, rūpēties par otrreizējai pārstrādei 
nododamo papīra resursu nodošanu Latvijas uzņē-
mumam, atsaucāmies arī mēs, Strenču pilsētas biblio-
tēka, aicinot savus lasītājus un atbalstītājus mums 
palīdzēt. Nu akcija ir noslēgusies, un ir apkopoti 
rezultāti. Bibliotēkām, kas iesaistījās akcijā, papīrfab-
rika “Līgatne” dāvās papīru bibliotēkas vajadzībām 
(biroja papīrs, mākslas papīrs u.c.).

 Ar lepnumu varam ziņot, ka kopā ar čaklajiem 
vācējiem, mums ir izdevies savākt 2248 kilogramus 
makulatūras un saņemt balvā 11,2 kilogramus Līgat-
nes papīrfabrikā saražotu papīru.

Paldies visiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja 
tikt pie šīs balvas! Mums kopā izdevās!

Sarmīte Kosmane, 
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja

MUMS KOPĀ 
IZDEVĀS!

Kā jau iepriekš rakstījām, 2013.gada 26.augustā tika 
parakstīta Vienošanās starp Valsts aģentūru “Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada domi par 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā, 2.etaps” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/091/030) realizāciju, kas ir turpinājums 
ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas 1.kārtas 
projektam, kurš beidzās 2012.gada maijā. Projekts taps ar 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansē-
jumu. 

SIA “Eiroprojekts” ir izstrādājis tehnisko projektu. 
Patreiz notiek iepirkuma procedūras būvuzraudzības un 
būvniecības darbu veikšanai.

Projekta ietvaros paredzēti šādi darbi:
• Artēziskās akas Nr.1 rekonstrukcija; 1 gab. jaunas 

artēziskās akas izbūve; 2 gab. slēgto artēzisko aku 
tamponēšana;

• Ūdens rezervuāra izbūve un 2.pacēluma sūkņu stacijas 
uzstādīšana, 

• dīzeļģeneratora iegāde;
• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Sporta, Parka, Uz-

varas un Zaļajā ielā – 1510 m; kanalizācijas tīklu rekon-
strukcija Parka un Uzvaras ielās – 1375 m.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā 
ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, uzlabots centralizētās 
notekūdeņu savākšanas pakalpojums un to novadīšana uz 
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Līdz ar to 
tiks samazināta dzeramā ūdens noplūde, kā arī grunts un 
gruntsūdeņu piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem. 

Plānotās projekta īstenošanas kopējās izmaksas – 
425 194.31 LVL ar PVN. 

85 % jeb 298690.22 LVL no projekta attiecināmajām 
izmaksām līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF). 

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

Zaiga Auniņa, 
Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītāja, tel.64715667
     _____________________________________________

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – 
rekonstrukcija Sedas pilsētā, 2.etaps”

 Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/091/030 
līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.

Jaunumi par 
Sedas ūdenssaimniecības attīstību

Iedzīvotājiem ir radies jautājums par Strenču Kultūras 
centra vajadzībām iegādātā flīģeļa apmaksas kārtību. 
Jautājums ir – Kāpēc tiek organizēti labdarības koncerti, 
ja dome ir lēmusi par flīģeļa iegādi un finansējuma 
piešķiršanu? Jautājumu skaidro domes priekšsēdētājs J. 
Pētersons: “20.11.2013. Strenču novada domē tika pieņemts 
lēmums iegādāties flīģeli Kultūras centra vajadzībām par 
kopējo summu LVL 4600,00/EUR 6545,21 un paredzēto 
finansējumu ieplānot 2014.gada Kultūras centra budžeta 
līdzekļos. Lai tas varētu notikt, tika izsludināts iepirkums. 
Iepirkuma dokumentācijas paketē esošajā līgumā tika 
paredzēta samaksas kārtība un termiņi. Lai iepirkumu 
organizētu, ir jānodrošina naudas summa, lai garantētu 
samaksu pēc iepirkuma beigām, noteiktu iepirkuma 
procedūru un noteiktu cenas robežas, kurās preci iegādāties. 
Šajā līgumā bija paredzēts garantētais maksājums 20%

apmērā no pirkuma summas, kas jāsamaksā 2013. gadā. Jau 
gatavojot lēmuma projektu par finansējuma nodrošināšanu, 
domājām par to, kā šo finansējumu atgūt. Domes finanšu 
komiteja lēma līdzekļus plānot 2014. gada budžetā, paredzot 
tos atgūt ar labdarības koncertu organizēšanu un iespējamo 
2013. gada budžeta ekonomiju gada beigās.  Šobrīd, 
atbilstoši līgumam, ir samaksāti 20% no visas summas. Ar 
Kultūras centrā organizēto labdarības koncertu palīdzību tiks 
vākti līdzekļi flīģeļa nomaksai, lai ekonomētu pašvaldības 
budžeta līdzekļus, kuri varētu tikt izlietoti citu pasākumu 
organizēšanai. Ja ar saziedoto summu nepietiks, tad, pildot 
domes lēmumu, atlikums tiks samaksāts no domes līdzekļiem. 
Paldies māksliniekiem, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties 
labdarības koncertos un to apmeklētājiem, kuri novērtē 
flīģeļa iegādes nepieciešamību! “

IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS

9. janvārī Strenču kultūras centrā uz gadskārtējo 
pasākumu kopā tika aicināti novada seniori. Pasā-
kumu organizēja Strenču novada domes Sociālais 
dienests sadarbībā ar Kultūras centru. Šoreiz ar 
dziesmām viņus priecēja Plāņu pagasta vokālais an-
samblis “Liesma” un Plāņu bērnu popgrupa Liesmas 
Lores vadībā. Pasākumu vadīja kultūras pasākumu 
organizatore Maija Jančevska. Visiem senioriem bija 
sarūpētas dāvaniņas no Stendera ziepju fabrikas, bija 
arī gardais jogurts, ko senioriem dāvināja z/s 
“Veckūkuri”. Paldies par atbalstu “Veckūkuru” saim-
niecei Ilvijai Jakovinai!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

JAUNGADA 
PĒCPUSDIENA 

NOVADA SENIORIEM

Ir apkopoti 2013./2014.mācību gada pirmā semestra 
rezultāti SIA ZAAO (ZAAO) konkursā skolām un pirms-
skolas izglītības iestādēm “Šķiroto atkritumu akcija”. 
Kopā savāktas jau 73 tonnas izlietotā papīra un 20 m3 PET 
pudeļu, kas apliecina, ka izmantojot savāktās otrreizējās 
izejvielas, nebūs jānocērt ap 1000 koku un jāiegūst ap 500 
litriem naftas.

Aktīvākās izglītības iestādes skolu grupā bijušas 
Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras sākumskola 
un Valmieras Viestura vidusskola, savukārt, pirmsskolas 
izglītības iestāžu grupā Valkas PII “Pasaciņa”, Strenču PII 
“Minkāns” un Krimuldas PII “Krimulda”. Šajā mācību 
gadā konkursā iesaistījušās 54 skolas un 33 pirmsskolas 
izglītības iestādes.

Konkurss turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. Skolas 
un pirmsskolas izglītības iestādes par katru savākto tonnu 
papīra vai katriem 10 kubikmetriem PET pudeļu saņems 
dāvanu karti 7.11 euro jeb 5 latu vērtībā, kuru varēs izman-
tot kancelejas preču iegādei. Papildus tam, katras konkursā 
pārstāvētās iestādes aktīvākais dalībnieks saņems pārstei-
guma balvu. Skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, 
kuras konkursā piedalīsies visaktīvāk, būs iespēja doties 
apmaksātā vides mācību ekskursijā.

Konkursu “Šķiroto atkritumu akcija” atbalsta Latvijas 
Zaļais punkts.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

KOKI MEŽĀ, NAFTA DZĪLĒS

KONSULTĒS PAR 
DABAS AIZSARDZĪBAS 

JAUTĀJUMIEM
Dabas aizsardzības pār-

valdes vides inspektori 
konsultēs iedzīvotājus un 
atbildēs uz jautājumiem, 
kas saistīti ar likumdošanu 
dabas aizsardzības jomā 
(piemēram, atļautās un ne-
atļautās darbības konkrētā īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, Makšķerēšanas noteikumi, Aizsargjoslu 
likums, Sugu un biotopu aizsardzība, Kompensācija 
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsar-
gājamās teritorijās, u.c.).

Jaunklidža saieta namā
Ceturtdien 20.02.2014. 10.00-16.00
Strenču Tautas interešu namā (bibliotēkā)
Trešdien 26.02.2014. 10.00-16.00
Interesentus iepazīstinās ar Dabas aizsardzības pār-

valdes mājas lapas sadaļām, lai katram būtu iespēja 
izmantot tur pieejamo informāciju par aizsargājamām 
teritorijām un dabas vērtībām sev tuvākajā apkārtnē, 
dabas datu bāzi OZOLS, sabiedriskā monitoringa 
materiāliem, sniegs noderīgu informāciju par tūrisma 
infrastruktūras objektiem.

SIA ZAAO (ZAAO) aicina klientus, kuru vēl nav paguvuši norēķināties par 2013.gadā saņemtajiem atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumiem, to izdarīt šonedēļ, pretējā gadījumā no februāra uzņēmums būs spiests pārtraukt pakal-
pojumu sniegšanu līdz parādsaistību nomaksai.

Ar klientiem, kuri norādījuši korektu un aktuālu kontaktinformāciju, uzņēmuma darbinieki sazināsies, tomēr iedzīvo-
tājiem lūgums arī pašiem sekot līdzi informācijai un veikt rēķinu apmaksu laikus.

Norēķiniem par pakalpojumiem ZAAO piedāvā vairākas iespējas:
-  elektronisko Klientu pašapkalpošanās sistēmu internetā https://klientiem.zaao.lv/public/;
-  automātisko maksājumu par atkritumu izvešanu (interesēties savā bankā);
-  rēķina apmaksu komunālo maksājumu norēķinu vietās, tai skaitā bankās un pasta nodaļās (uz klientam izsūtītā 
   aprēķina ir svītrkods, kuru pirms maksāšanas noskenē).
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar ZAAO pa tālruni 64281250 (sazvanot Zvanu centru jāspiež taustiņš 2) vai 

sūtot ziņu uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv.
Informāciju sagatavoja: Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Klienti aicināti norēķināties par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem 2013.gadā
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2013.gada 6.decembrī Strenču novada kultūras centrā 
uz Pateicības pēcpusdienu tika aicināti tie Strenču novada 
ļaudis, kas brīvprātīgi, pēc pašu iniciatīvas un labās gribas 
darījuši labus darbus un līdzcilvēkiem sagādājuši jaukus 
pārsteigumus. 

1. Projekts “Spēks un gudrība ģimenē” – Sedas 
biedrības “Cerību pakāpiens” realizētais pasākums par 
AS Latvijas Valsts Meži piešķirto finansējumu 651 lata 
apjomā. Projekta trīs aktivitātes – “Bērnu apģērbu, apavu 
nodošanas vieta”, “Sportosim kopā”, “Putras diena manā
ģimenē” rosināja Sedas ģimenes gan labdarībai, gan aktī-
vai sportošanai, gan veselīga uztura iepazīšanai. Paldies 
brīvprātīgajiem darītājiem – Līgai Smirnovai, Sarmītei 
Rodziņai, Anitai Pačkinai, Ullai Grīnbergai, Irēnai 
Kotovičai, Anatolijam Štainmilleram, Nadeždai Rudzī-
tei, Dzintrai Osmanei, Larisai Butkevičai, Aleksandrai 
Lānei, Rūtai Ribelei, Oļegam Ragilo, Valentīnai Serge-
jevai, Žannai Vaviļinai, Jeļenai Novoseļskai, Marijai 
Markovai, Gunai Ruzankinai, Klintai Smirnovai, 
Amandai Smirnovai, Līgai Smirnovai, Ivetai Encei, 
Aleksandram Brjuņinam. Pateicība arī visiem Sedas 
skolas skolēniem, Sedas pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņiem un viņu vecākiem. 

2. Biedrības “Cerību pakāpiens” LEADER programmas 
projekta “Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu 
laukuma izveide Sedā” ietvaros organizētajā “Ceriņu un 
košumkrūmu stādīšanas talkā” 2013.gada 15.septembrī 
kopīgiem spēkiem tika izveidota dobe no košumkrūmu, 
skujeņu un ziemciešu stādiem, iestādīts krāsains dzīvžogs 
no fizokarpiem, izveidots ceriņu stādījums no atnestajiem 
ceriņu dēstiem, ar 12 vasaras un rudens šķirņu ābelīšu 
iestādīšanu, ielikti pamati augļu koku un krūmu parkam.

Paldies par veikumu  Svetlanai Zaharovai, Alek-
sandram Brjuņinam, Olgai Volrātei, Līgai Smirnovai, 
Amandai Smirnovai, Artūram Smirnovam, Ivetai 
Encei un Ullai Grīnbergai.

3. Plāņu pagasta biedrība “Kāre” un Strenču novada 
īpašā zupa, kas tika vārīta novada svētku laikā, lai 
iepriecinātu apmeklētājus un par iegūtajiem ziedojumiem 
turpinātu iesākto Plāņu kultūras nama izstāžu zāles lab-
iekārtošanu. Paldies visiem zupas baudītajiem par atstāta-
jiem 47 latiem. Nu jaunais fotoaparāts ļauj iemūžināt un 
arhivēt visus biedrības labos darbus Plāņu pagastā. 

4. Lai realizētu projektu “Lai vokālais ansamblis 
“Liesma” liesmo”, biedrība “Kāre” atsaucās uz Ināras 
un Borisa Teterevu fonda aicinājumam “Nāc un dari! Tu 
vari!” un piepildīja Plāņu vokālā ansambļa “Liesma” sapni 
par jauniem tērpiem 15 grupas dalībniekiem par kopējo 
summu 990 lati.  

Paldies darītājām – Ritai Treisnerei, Mārītei Lapiņai, 
Ligitai Blausai, Pārslai Jermacānei un Sarmītei Caunei.

5. Notikumiem bagātu un emocionāli “gardu” Leģendu
nakti” vismaz 60 Jērcēnmuižas viesiem 2013.gada oktobrī 
bija sarūpējuši cilvēki, kuriem nav vienalga kur un kā viņi 
dzīvo. Cilvēki, kuri “tāpat vien” rūpējas par sava pagasta 
un sava pagalma estētisko, ētisko un arī izglītojošo vidi. 
Cilvēki, kuri ar savu radošumu un izdomu ir pievērsuši 
novada, reģiona, Latvijas un arī ārvalstu viesu uzmanību. 

Jērcēnmuižas komandas līdzdalība “Muižnieku turnīrā” 
Cesvaines pilī, Ziemas, Vasaras, Rudens un Pavasara 
saulgriežu svinēšana, nesavtīga līdzdalība jaunā sporta 
laukuma iekārtošanā un pasākumu rīkošanas atbalstīšanā, 
kultūrmantojuma popularizēšana ne tikai latviešu, bet 
arī angļu, vācu valodās, vietējo iedzīvotāju aktivizēšana 
radošām izpausmēm, sabiedrības izglītošana vides jautā-
jumos un protams arī kopumā – “dzīvības elpas” došana 
vēsturiskajam Jērcēnmuižas kompleksam. Paldies “Jērcēnu
lepnumam” – Ilvijai Ķimsei, Gintai Gailītei, Ilonai 
Pinzulei, Rūtai Zepai, Jānim Encem, Andžam Zan-
deram, Gustam Svarinskim, Līvijai Pinzulei, Ņinai 
Laurenovičai, Maijai Zuikai, Dainim Zuikam, Elīnai 
Muižniecei un Klintai Muižniecei.

6. Pašdarinātie linu tērpi folkloras kopai Mežābele”
ir neformālās grupas “Mēs Jērcēnmuižai” veikums 2013.
gada KNHM izsludinātajā projektu konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli”. Grupas dalībnieces – folkloras kopas “Mež-
ābele” dziedātājas šajā konkursā saskatīja iespēju realizēt 
kādu savu sapni – pašu rokām darināt linu apģērbu un 
iepazīstināt arī citus ļaudis ar darba tērpu valkāšanas 
tradīcijām Ziemeļlatvijā. 

Paldies Daigai Kalniņai, Artai Šomasei, Dacei Ozo-
liņai, Anitai Šīronei un Ullai Grīnbergai. Īpašs paldies 
arī visiem ansambļa dalībniekiem un idejas atbalstītājiem, 
kā arī paldies par iespēju tik daudz uzzināt un iegūt!

7.  Biedrības “Glābiet bērnus” Strenču novada nodaļas 
projekts “Strenču novada dažādu sabiedrības grupu 
integrācija”. AS Valsts meži, izsludinot konkursu par 
2012.gada ziedojumu sociālās palīdzības jomai, aicināja 
biedrības un nodibinājumus iesniegt savus priekšlikumus, 
kā palīdzēt tieši sociāli vismazāk aizsargātām sabiedrības 
grupām. Strencēnieši bija to 61 laimīgo vidū, kas saņēma 
“Jā” vārdu un 2022 latus projekta “Atbalsts aktīvai atpūtai 
trūcīgajiem iedzīvotājiem un sporta inventāra iegāde.” 
50 projekta dalībnieki no visa novada – 25 bērni un 25 
vecmāmiņas un māmiņas apguva soļošanas tehniku, iemē-
ģināja jaunās nūjas un spēles, iepazina novada nozīmīgās 
vietas un kopīgi pavadīja laiku pie ugunskura cepot desiņas 
un dzerot tēju. Neviltotas emocijas, prieks par kopīgajām 
aktivitātēm un jauno pieredzi projekta dalībnieku acīs, 
bija galvenais pierādījums tam, ka ir izdarīts svētīgs 
darbs. Tikpat vērtīgs un gaidīts ir “Glābiet bērnus”, nu 
jau tradicionāls 21 gada garumā, organizētais pasākums –
Karnevāls. Gandrīz simts dažādo, ar izdomu un fantāziju 
radīto masku īpašnieki tiek aprūpēti, pacienāti, izklaidēti 
un apdāvināti ar biedrības “Glābiet bērnus” Strenču novada 
nodaļas aktīvistu gādību. Paldies projektu realizētajiem, 
biedrības ikdienas darba veicējiem akcijās “Paēduši Lat-
vijai”, “Glābējpakas” un dažādo centīgo ģimeņu atbalsta 
pasākumos – Daigai Vanagai, Ullai Grinbergai, Annai 
Zušai, Intai Bišofai, Velgai Graumanei, Ilvijai Ķimsei, 
Inārai Ēķei, Mudītei Gustavai un Zaigai Rožlapai.

8. “Lai baltais nams godā celts!” par atbildīgu un ne-
savtīgu darbu Strenču evaņģēliski luteriskā draudzes baz-
nīcas ikdienas uzturēšanā un uzkopšanā, par “drošā pleca”
sajūtas radīšanu paldies kuplajai Viļčevsku ģimenei.

9. “Lai skan Strenču pūtēju orķestris”. Eiropas 
Lauksaimniecības fonda pasākumam “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana” ar mērķi 
“Saglabāt un pilnveidot Kultūras mantojumu” projektu 
Strenču pūtēju orķestra labskanības uzlabošanai iesniedza 
kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Šūpolēs”. Projekta 
īstenošanas izmaksas – 9913 lati. Gana liela summa, par 
kuru Strenču orķestra instrumentu bāze tiks papildināta 
ar jaunu mežragu, piccolo flautu, alta un baritona sakso-
foniem, bungu komplektu, eifoniju, tubu un basa pastip-
rinātāju. 

Paldies projekta darba grupai – Raldai Ziemulei, Antrai
Ziediņai un Jānim Jansonam.

10. Kūku – kūka 2013. Jau trešo gadu, Strenču novada 
svētku laikā, norisinājās nu jau tradicionālā gardo ēdienu 
akcija. Šī gada lielais mērķis bija šautriņu aprīkojuma 
iegāde Strenču Tautas interešu centram jaunajās biblio-
tēkas telpās. 23 kūku gatavotāji, konkursam piedāvāja 
21 kūku – Vasaras našķis, Spēka kūka, Iereibušie un 
Skaidrie mafini, Jogijs, Neba kūka pate nāca, Apmaldīju-
sies mellene, Slapjais brūnītis, Bebrīši, Cukini-šokolādes 
kūka, Citronu kēkss, Rudens kūka, Ūdriņu vafeles, Bērnības 
garša, Studentu kūka, Meža Ogu pīrāgs, Dzirnakmens 
un īpašā pasākumam veltītā “Mērķa kūka”. 193 svētku 
dalībnieki noteica laureātus – Rudītes Kaktusam 3.vieta, 
Dzintras “Omes kūkai” 2. vieta, bet gada uzvarētājas godā 
“Kūku Kūka 2013” – Maigais pieskāriens – Līgas Ozolas 
roku gatavots. Visiem kopā mums izdevās savākt 129 latus 
un 69 santīmus. Paldies Margrietai Putniņai, Ilzei 
Putniņai, Solvitai Tēbergai, Evai Uldriķei, Elzai Sili-
ņai, Gitai Siliņai, Agnijai Strautai, Alvilam Dūdiņam, 
Dzintrai Dūdiņai, Ivitai Dūdiņai, Rudītei Pētersonei, 
Sanitai Pēčai, Madarai Žeigurei, Līgai Ozolai, Ievai 
Āķerei, Gunitai Krumholcei, Dacei Gaigalai, Sandrai 
Āķerei, Renātei Ābelei, Ingai un Ginams Čukuriem, 
Raldai, Alisei, Matīsam, Kārlim, un Aigaram 
Ziemuļiem.

11. “Šautriņu aprīkojums Tautas interešu namam 
Strenčos”. Pirmā iepazīstināšana ar jauno aprīkojumu no-
tika jau septembrī – Birzītes svētku laikā, kur tika uzstādīts 
stacionārs statīvs, mērķu uzlikšanai, kā arī visiem svētku 
dalībniekiem sarīkota pirmā šautriņu mešanas sacensība. 
Nu jaunie stendi ar mērķiem un apgaismojumu ir savā 
īstajā mājvietā – Tautas interešu centrā. Atklāšanas pa-
sākumā, 27. novembrī, tika izdarīts pirmais iemetiens un 
par godu šim notikumam, apēsts svētku kliņģeris. Paldies 
idejas autoram un realizētajam Alvilam Dūdiņam.

Arī turpmāk, katru trešdienu no plkst. 1800 līdz 2000, 
meistara Alvila uzraudzībā varēs apgūt šautriņu spēles 
noslēpumus jebkurš interesents

12. Jau otro gadu pēc kārtas Strenču pilsētas centrā ne-
varēja nepamanīt plaukstošo Ziedu upi, kas šogad ziedēja 
koši dzeltenajā – saules krāsā! Paldies Z/s Dārznieks 

īpašniekiem Dainim un Maijai Zuikām, kas laipni uzņēmās 
rūpes par sēklu iegādi, sēšanu un stādu izlološanu. Paldies 
arī ziedotājiem – Strenču kultūras nama apmeklētājiem, 
kas atvēlēja 35 latus, lai “skaistums iekarotu pasauli”. 
Plostnieku svētku priekšvakarā ar 39 brīvprātīgo čaklo 
roku palīdzību 2000 stādi no kastītēm uz dobi pārceļoja 
nepilnu divu stundu laikā. Paldies visiem, kas audzēja, 
padeva, pieturēja, veda, nesa, grāba, laistīja, ravēja, stādīja 
un vienkārši nepagāja garām.

Paldies Guntai Jansonei, Maijai un Dainim Zuikām, 
Līgai, Aldim un Jasmīnai Jirgensoniem, Līgai, Uģim 
un Sabīnei Ozoliem, Inārai Riņķei, Jānim Pētersonam, 
Dacei Gaigalai, Gunitai un Aigaram Krumholciem, 
Elīnai Klārai, Mārim Girevojam, Andrim Liepiņam, 
Gintai Gailītei, Ilmāram Kosmanim, Ullai Grīnbergai, 
Baibai Vēverei, Daigai Beitikai, Sarmītei Caunei, Trautai 
Ķelpei, Sandrai un Ievai Āķerēm, Jānim Muižniekam, 
Ingai un Gintam Čukuriem, Raldai, Alisei, Kārlim, 
Matīsam un Aigaram Ziemuļiem, Rūtai Ziemulei, Elīzai 
un Antrai Ziediņām, Solvitai un Rolandam Tēbergiem.

13. Projekts “Veidojam attīstošu vidi-2” jeb Minkāna 
laukuma brīnumainās pārvērtības tapa ar biedrības 
“Šupolēs” gādību. Lai turpinātu iepriekš uzsāktās pār-
maiņas un bērniem būtu plašākas iespējas saturīga laika 
pavadīšanai bērnudārza laukumā, ar KNHM un pašval-
dības atbalstu, 2013.gada projekta “Sabiedrības ar dvēseli”
ietvaros, tika uzsākti darbi rotaļlaukuma tālākai labie-
kārtošanai. Atjaunotā Raganas māja, smilšu kastes,  kuģītis, 
jaunizveidotās sajūtu – šķēršļu taka un sajūtu kastes, kas 
pildītas ar kastaņiem, čiekuriem, akmentiņiem, zīlēm, lo-
dītēm, iepriecina ne vienu vien bērnu dārza apmeklētāju. 
No jauna laukumā uzstādītais vilcieniņš, basketbola grozs 
un futbola vārti rosina mazos iemītniekus jaunām spēlēm 
un rotaļām. Bērnudārznieki savus svētkus, ja vien laika 
apstākļi atļauj, mīl svinēt laukumā, tālab jaunie koka soli 
un lielais saimes galds ir labs palīgs svētku un nodarbību 
organizēšanai. Paldies viesiem 38 “Minkāna” draugiem, 
kas palīdzēja izveidot šīs skaistās un noderīgās lietas. 
Paldies Līgai, Aldim un Jasmīnai Jirgensoniem, Kris-
tīnei un Karlīnai Nīmanēm, Ralfam Bukšam, Antrai 
un Elīzai Ziediņām, Aivaram Putniņam, Annai, Līvai 
un Reinim Muižniekiem, Inārai Riņķei, Uģim Ozolam, 
Jānim Kondričam, Viesturam Skrabim, Ērikam Zan-
deram, Ilgonim Zariņam, Ingrīdai Rasai, Janai Beišai, 
Tatjanai Kauliņai, Elīnai un Jānim Muižniekiem, 
Aigaram Joniņam, Andrejam Skintejam, Andrim Ielī-
tim, Zaigai un Aivaram Rožlapām, Raivim Zauskam, 
Sandrai un Ievai Āķerēm, Raldai, Aigaram, Matīsam 
Ziemuļiem, Ingai un Gintam Čukuriem, Solvitai un 
Rolandam Tēbergiem.

Paldies vēlreiz visiem brīvptātīgajiem, kas atsaucās 
aicinājumam ne tikai strādāt, bet arī, pēc labi padarīta 
darba, uzdāvināt sev jaukus atpūtas mirkļus. Paldies kon-
certa viesiem – Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas 
studentam, akordeona virtuozam Kristapam Ginteram, 
bigbendam “Valmieras puikas”, tā vadītājam Gunāram 
Geduševam,  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas deju grupai 
“Flash” Lindas Mīļās vadībā par brīnišķīgās noskaņas 
radīšanu. Paldies ar brīvprātīgajām tamborētājām, kas 
palīdzēja izgatavot piemiņas balviņas, Kultūras centram 
un Strenču novada pašvaldībai par atbalstu.

Kopā mēs esam spēks. Spēks, kas vairo labas domas, 
vairo labus darbus un vairo mūsu piederības sajūtu savam 
– Strenču novadam.  

Biedrības “Šūpolēs” vārdā – 
Ralda Ziemule

Brīvprātīgie darītāji 2013.gada pasākumos Strenčos

Sedas veco ļaužu aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas 

centra iemītnieku un 
darbinieku vārdā milzīgs 

paldies AS SEDA par 
finansiālo atbalstu! Lai 

uzņēmumam Jaunajā gadā 
veicas darbos!

Natālija Verhovska, 
Sedas veco ļaužu aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas 

centra vadītāja

PATEICĪBA
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2013.gada 6.decembrī Strenču novada kultūras centrā 
uz Pateicības pēcpusdienu tika aicināti tie Strenču novada 
ļaudis, kas brīvprātīgi, pēc pašu iniciatīvas un labās gribas 
darījuši labus darbus un līdzcilvēkiem sagādājuši jaukus 
pārsteigumus. 

1. Projekts “Spēks un gudrība ģimenē” – Sedas 
biedrības “Cerību pakāpiens” realizētais pasākums par 
AS Latvijas Valsts Meži piešķirto finansējumu 651 lata 
apjomā. Projekta trīs aktivitātes – “Bērnu apģērbu, apavu 
nodošanas vieta”, “Sportosim kopā”, “Putras diena manā
ģimenē” rosināja Sedas ģimenes gan labdarībai, gan aktī-
vai sportošanai, gan veselīga uztura iepazīšanai. Paldies 
brīvprātīgajiem darītājiem – Līgai Smirnovai, Sarmītei 
Rodziņai, Anitai Pačkinai, Ullai Grīnbergai, Irēnai 
Kotovičai, Anatolijam Štainmilleram, Nadeždai Rudzī-
tei, Dzintrai Osmanei, Larisai Butkevičai, Aleksandrai 
Lānei, Rūtai Ribelei, Oļegam Ragilo, Valentīnai Serge-
jevai, Žannai Vaviļinai, Jeļenai Novoseļskai, Marijai 
Markovai, Gunai Ruzankinai, Klintai Smirnovai, 
Amandai Smirnovai, Līgai Smirnovai, Ivetai Encei, 
Aleksandram Brjuņinam. Pateicība arī visiem Sedas 
skolas skolēniem, Sedas pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņiem un viņu vecākiem. 

2. Biedrības “Cerību pakāpiens” LEADER programmas 
projekta “Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu 
laukuma izveide Sedā” ietvaros organizētajā “Ceriņu un 
košumkrūmu stādīšanas talkā” 2013.gada 15.septembrī 
kopīgiem spēkiem tika izveidota dobe no košumkrūmu, 
skujeņu un ziemciešu stādiem, iestādīts krāsains dzīvžogs 
no fizokarpiem, izveidots ceriņu stādījums no atnestajiem 
ceriņu dēstiem, ar 12 vasaras un rudens šķirņu ābelīšu 
iestādīšanu, ielikti pamati augļu koku un krūmu parkam.

Paldies par veikumu  Svetlanai Zaharovai, Alek-
sandram Brjuņinam, Olgai Volrātei, Līgai Smirnovai, 
Amandai Smirnovai, Artūram Smirnovam, Ivetai 
Encei un Ullai Grīnbergai. 

3. Plāņu pagasta biedrība “Kāre” un Strenču novada 
īpašā zupa, kas tika vārīta novada svētku laikā, lai 
iepriecinātu apmeklētājus un par iegūtajiem ziedojumiem 
turpinātu iesākto Plāņu kultūras nama izstāžu zāles lab-
iekārtošanu. Paldies visiem zupas baudītajiem par atstāta-
jiem 47 latiem. Nu jaunais fotoaparāts ļauj iemūžināt un 
arhivēt visus biedrības labos darbus Plāņu pagastā. 

4. Lai realizētu projektu “Lai vokālais ansamblis 
“Liesma” liesmo”, biedrība “Kāre” atsaucās uz Ināras 
un Borisa Teterevu fonda aicinājumam “Nāc un dari! Tu 
vari!” un piepildīja Plāņu vokālā ansambļa “Liesma” sapni 
par jauniem tērpiem 15 grupas dalībniekiem par kopējo 
summu 990 lati.  

Paldies darītājām – Ritai Treisnerei, Mārītei Lapiņai, 
Ligitai Blausai, Pārslai Jermacānei un Sarmītei Caunei. 

5. Notikumiem bagātu un emocionāli “gardu” Leģendu
nakti” vismaz 60 Jērcēnmuižas viesiem 2013.gada oktobrī 
bija sarūpējuši cilvēki, kuriem nav vienalga kur un kā viņi 
dzīvo. Cilvēki, kuri “tāpat vien” rūpējas par sava pagasta 
un sava pagalma estētisko, ētisko un arī izglītojošo vidi. 
Cilvēki, kuri ar savu radošumu un izdomu ir pievērsuši 
novada, reģiona, Latvijas un arī ārvalstu viesu uzmanību. 

Jērcēnmuižas komandas līdzdalība “Muižnieku turnīrā” 
Cesvaines pilī, Ziemas, Vasaras, Rudens un Pavasara 
saulgriežu svinēšana, nesavtīga līdzdalība jaunā sporta 
laukuma iekārtošanā un pasākumu rīkošanas atbalstīšanā, 
kultūrmantojuma popularizēšana ne tikai latviešu, bet 
arī angļu, vācu valodās, vietējo iedzīvotāju aktivizēšana 
radošām izpausmēm, sabiedrības izglītošana vides jautā-
jumos un protams arī kopumā – “dzīvības elpas” došana 
vēsturiskajam Jērcēnmuižas kompleksam. Paldies “Jērcēnu
lepnumam” – Ilvijai Ķimsei, Gintai Gailītei, Ilonai 
Pinzulei, Rūtai Zepai, Jānim Encem, Andžam Zan-
deram, Gustam Svarinskim, Līvijai Pinzulei, Ņinai 
Laurenovičai, Maijai Zuikai, Dainim Zuikam, Elīnai 
Muižniecei un Klintai Muižniecei. 

6. Pašdarinātie linu tērpi folkloras kopai Mežābele” 
ir neformālās grupas “Mēs Jērcēnmuižai” veikums 2013.
gada KNHM izsludinātajā projektu konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli”. Grupas dalībnieces – folkloras kopas “Mež-
ābele” dziedātājas šajā konkursā saskatīja iespēju realizēt 
kādu savu sapni – pašu rokām darināt linu apģērbu un 
iepazīstināt arī citus ļaudis ar darba tērpu valkāšanas 
tradīcijām Ziemeļlatvijā. 

Paldies Daigai Kalniņai, Artai Šomasei, Dacei Ozo-
liņai, Anitai Šīronei un Ullai Grīnbergai. Īpašs paldies 
arī visiem ansambļa dalībniekiem un idejas atbalstītājiem, 
kā arī paldies par iespēju tik daudz uzzināt un iegūt!

7.  Biedrības “Glābiet bērnus” Strenču novada nodaļas 
projekts “Strenču novada dažādu sabiedrības grupu 
integrācija”. AS Valsts meži, izsludinot konkursu par 
2012.gada ziedojumu sociālās palīdzības jomai, aicināja 
biedrības un nodibinājumus iesniegt savus priekšlikumus, 
kā palīdzēt tieši sociāli vismazāk aizsargātām sabiedrības 
grupām. Strencēnieši bija to 61 laimīgo vidū, kas saņēma 
“Jā” vārdu un 2022 latus projekta “Atbalsts aktīvai atpūtai 
trūcīgajiem iedzīvotājiem un sporta inventāra iegāde.” 
50 projekta dalībnieki no visa novada – 25 bērni un 25 
vecmāmiņas un māmiņas apguva soļošanas tehniku, iemē-
ģināja jaunās nūjas un spēles, iepazina novada nozīmīgās 
vietas un kopīgi pavadīja laiku pie ugunskura cepot desiņas 
un dzerot tēju. Neviltotas emocijas, prieks par kopīgajām 
aktivitātēm un jauno pieredzi projekta dalībnieku acīs, 
bija galvenais pierādījums tam, ka ir izdarīts svētīgs 
darbs. Tikpat vērtīgs un gaidīts ir “Glābiet bērnus”, nu 
jau tradicionāls 21 gada garumā, organizētais pasākums –
Karnevāls. Gandrīz simts dažādo, ar izdomu un fantāziju 
radīto masku īpašnieki tiek aprūpēti, pacienāti, izklaidēti 
un apdāvināti ar biedrības “Glābiet bērnus” Strenču novada 
nodaļas aktīvistu gādību. Paldies projektu realizētajiem, 
biedrības ikdienas darba veicējiem akcijās “Paēduši Lat-
vijai”, “Glābējpakas” un dažādo centīgo ģimeņu atbalsta 
pasākumos – Daigai Vanagai, Ullai Grinbergai, Annai 
Zušai, Intai Bišofai, Velgai Graumanei, Ilvijai Ķimsei, 
Inārai Ēķei, Mudītei Gustavai un Zaigai Rožlapai.

8. “Lai baltais nams godā celts!” par atbildīgu un ne-
savtīgu darbu Strenču evaņģēliski luteriskā draudzes baz-
nīcas ikdienas uzturēšanā un uzkopšanā, par “drošā pleca”
sajūtas radīšanu paldies kuplajai Viļčevsku ģimenei. 

9. “Lai skan Strenču pūtēju orķestris”. Eiropas 
Lauksaimniecības fonda pasākumam “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana” ar mērķi 
“Saglabāt un pilnveidot Kultūras mantojumu” projektu 
Strenču pūtēju orķestra labskanības uzlabošanai iesniedza 
kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Šūpolēs”. Projekta 
īstenošanas izmaksas – 9913 lati. Gana liela summa, par 
kuru Strenču orķestra instrumentu bāze tiks papildināta 
ar jaunu mežragu, piccolo flautu, alta un baritona sakso-
foniem, bungu komplektu, eifoniju, tubu un basa pastip-
rinātāju. 

Paldies projekta darba grupai – Raldai Ziemulei, Antrai 
Ziediņai un Jānim Jansonam.

10. Kūku – kūka 2013. Jau trešo gadu, Strenču novada 
svētku laikā, norisinājās nu jau tradicionālā gardo ēdienu 
akcija. Šī gada lielais mērķis bija šautriņu aprīkojuma 
iegāde Strenču Tautas interešu centram jaunajās biblio-
tēkas telpās. 23 kūku gatavotāji, konkursam piedāvāja 
21 kūku – Vasaras našķis, Spēka kūka, Iereibušie un 
Skaidrie mafini, Jogijs, Neba kūka pate nāca, Apmaldīju-
sies mellene, Slapjais brūnītis, Bebrīši, Cukini-šokolādes 
kūka, Citronu kēkss, Rudens kūka, Ūdriņu vafeles, Bērnības 
garša, Studentu kūka, Meža Ogu pīrāgs, Dzirnakmens 
un īpašā pasākumam veltītā “Mērķa kūka”. 193 svētku 
dalībnieki noteica laureātus – Rudītes Kaktusam 3.vieta, 
Dzintras “Omes kūkai” 2. vieta, bet gada uzvarētājas godā 
“Kūku Kūka 2013” – Maigais pieskāriens – Līgas Ozolas 
roku gatavots. Visiem kopā mums izdevās savākt 129 latus 
un 69 santīmus. Paldies Margrietai Putniņai, Ilzei 
Putniņai, Solvitai Tēbergai, Evai Uldriķei, Elzai Sili-
ņai, Gitai Siliņai, Agnijai Strautai, Alvilam Dūdiņam, 
Dzintrai Dūdiņai, Ivitai Dūdiņai, Rudītei Pētersonei, 
Sanitai Pēčai, Madarai Žeigurei, Līgai Ozolai, Ievai 
Āķerei, Gunitai Krumholcei, Dacei Gaigalai, Sandrai 
Āķerei, Renātei Ābelei, Ingai un Ginams Čukuriem, 
Raldai, Alisei, Matīsam, Kārlim, un Aigaram 
Ziemuļiem.

11. “Šautriņu aprīkojums Tautas interešu namam 
Strenčos”. Pirmā iepazīstināšana ar jauno aprīkojumu no-
tika jau septembrī – Birzītes svētku laikā, kur tika uzstādīts 
stacionārs statīvs, mērķu uzlikšanai, kā arī visiem svētku 
dalībniekiem sarīkota pirmā šautriņu mešanas sacensība. 
Nu jaunie stendi ar mērķiem un apgaismojumu ir savā 
īstajā mājvietā – Tautas interešu centrā. Atklāšanas pa-
sākumā, 27. novembrī, tika izdarīts pirmais iemetiens un 
par godu šim notikumam, apēsts svētku kliņģeris. Paldies 
idejas autoram un realizētajam Alvilam Dūdiņam. 

Arī turpmāk, katru trešdienu no plkst. 1800 līdz 2000, 
meistara Alvila uzraudzībā varēs apgūt šautriņu spēles 
noslēpumus jebkurš interesents

12. Jau otro gadu pēc kārtas Strenču pilsētas centrā ne-
varēja nepamanīt plaukstošo Ziedu upi, kas šogad ziedēja 
koši dzeltenajā – saules krāsā! Paldies Z/s Dārznieks 

īpašniekiem Dainim un Maijai Zuikām, kas laipni uzņēmās 
rūpes par sēklu iegādi, sēšanu un stādu izlološanu. Paldies 
arī ziedotājiem – Strenču kultūras nama apmeklētājiem, 
kas atvēlēja 35 latus, lai “skaistums iekarotu pasauli”. 
Plostnieku svētku priekšvakarā ar 39 brīvprātīgo čaklo 
roku palīdzību 2000 stādi no kastītēm uz dobi pārceļoja 
nepilnu divu stundu laikā. Paldies visiem, kas audzēja, 
padeva, pieturēja, veda, nesa, grāba, laistīja, ravēja, stādīja 
un vienkārši nepagāja garām.

Paldies Guntai Jansonei, Maijai un Dainim Zuikām, 
Līgai, Aldim un Jasmīnai Jirgensoniem, Līgai, Uģim 
un Sabīnei Ozoliem, Inārai Riņķei, Jānim Pētersonam, 
Dacei Gaigalai, Gunitai un Aigaram Krumholciem, 
Elīnai Klārai, Mārim Girevojam, Andrim Liepiņam, 
Gintai Gailītei, Ilmāram Kosmanim, Ullai Grīnbergai, 
Baibai Vēverei, Daigai Beitikai, Sarmītei Caunei, Trautai 
Ķelpei, Sandrai un Ievai Āķerēm, Jānim Muižniekam, 
Ingai un Gintam Čukuriem, Raldai, Alisei, Kārlim, 
Matīsam un Aigaram Ziemuļiem, Rūtai Ziemulei, Elīzai 
un Antrai Ziediņām, Solvitai un Rolandam Tēbergiem.

13. Projekts “Veidojam attīstošu vidi-2” jeb Minkāna 
laukuma brīnumainās pārvērtības tapa ar biedrības 
“Šupolēs” gādību. Lai turpinātu iepriekš uzsāktās pār-
maiņas un bērniem būtu plašākas iespējas saturīga laika 
pavadīšanai bērnudārza laukumā, ar KNHM un pašval-
dības atbalstu, 2013.gada projekta “Sabiedrības ar dvēseli”
ietvaros, tika uzsākti darbi rotaļlaukuma tālākai labie-
kārtošanai. Atjaunotā Raganas māja, smilšu kastes,  kuģītis, 
jaunizveidotās sajūtu – šķēršļu taka un sajūtu kastes, kas 
pildītas ar kastaņiem, čiekuriem, akmentiņiem, zīlēm, lo-
dītēm, iepriecina ne vienu vien bērnu dārza apmeklētāju. 
No jauna laukumā uzstādītais vilcieniņš, basketbola grozs 
un futbola vārti rosina mazos iemītniekus jaunām spēlēm 
un rotaļām. Bērnudārznieki savus svētkus, ja vien laika 
apstākļi atļauj, mīl svinēt laukumā, tālab jaunie koka soli 
un lielais saimes galds ir labs palīgs svētku un nodarbību 
organizēšanai. Paldies viesiem 38 “Minkāna” draugiem, 
kas palīdzēja izveidot šīs skaistās un noderīgās lietas. 
Paldies Līgai, Aldim un Jasmīnai Jirgensoniem, Kris-
tīnei un Karlīnai Nīmanēm, Ralfam Bukšam, Antrai 
un Elīzai Ziediņām, Aivaram Putniņam, Annai, Līvai 
un Reinim Muižniekiem, Inārai Riņķei, Uģim Ozolam, 
Jānim Kondričam, Viesturam Skrabim, Ērikam Zan-
deram, Ilgonim Zariņam, Ingrīdai Rasai, Janai Beišai, 
Tatjanai Kauliņai, Elīnai un Jānim Muižniekiem, 
Aigaram Joniņam, Andrejam Skintejam, Andrim Ielī-
tim, Zaigai un Aivaram Rožlapām, Raivim Zauskam, 
Sandrai un Ievai Āķerēm, Raldai, Aigaram, Matīsam 
Ziemuļiem, Ingai un Gintam Čukuriem, Solvitai un 
Rolandam Tēbergiem.

Paldies vēlreiz visiem brīvptātīgajiem, kas atsaucās 
aicinājumam ne tikai strādāt, bet arī, pēc labi padarīta 
darba, uzdāvināt sev jaukus atpūtas mirkļus. Paldies kon-
certa viesiem – Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas 
studentam, akordeona virtuozam Kristapam Ginteram, 
bigbendam “Valmieras puikas”, tā vadītājam Gunāram 
Geduševam,  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas deju grupai 
“Flash” Lindas Mīļās vadībā par brīnišķīgās noskaņas 
radīšanu. Paldies ar brīvprātīgajām tamborētājām, kas
palīdzēja izgatavot piemiņas balviņas, Kultūras centram,
Strenču novada pašvaldībai un biedrībai “Lauku partne-
rība Ziemeļgauja”par atbalstu..

Kopā mēs esam spēks. Spēks, kas vairo labas domas, 
vairo labus darbus un vairo mūsu piederības sajūtu savam 
– Strenču novadam.  

Biedrības “Šūpolēs” vārdā – 
Ralda Ziemule

Brīvprātīgie darītāji 2013.gada pasākumos Strenčos

Sedas veco ļaužu aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas 

centra iemītnieku un 
darbinieku vārdā milzīgs 

paldies AS SEDA par 
finansiālo atbalstu! Lai 

uzņēmumam Jaunajā gadā 
veicas darbos!

Natālija Verhovska, 
Sedas veco ļaužu aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas 

centra vadītāja

PATEICĪBA



STRENČU NOVADS – SPĒKS NO GAUJAS SMELTS8  •  Mūsu novada v�stis

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

JĀNIS EGLĪTIS – 06.05.1967. - 30.11.2013.
MAIGA KAĢE – 31.01.1927. - 24.12.2013.
IMANTS SPRIŅĢIS – 02.07.1952. - 29.12.2013.
VLADIMIRS NOVOSEĻSKIS – 02.04.1955. -

  09.01.2014.
ĒRIKS UPĪTS – 08.10.1929. - 19.01.2014.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

STRENČU NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 

decembra un janvāra 
mēnesī reģistrēti 
mūžībā aizgājušie

INFORMĀCIJA
Tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku 

tiek slēgta Strenču pilsētas pirts, 
informē Strenču novada Īpašumu apsaimniekošanas 

un tehniskā nodrošinājuma nodaļa.

CIENĪJAMIE 
AVĪZĪTES LASĪTĀJI!
Gaidīsim Jūsi idejas un priekšlikumus informatīvā 

izdevuma “Mūsu Novada Vēstis” satura un formas 
uzlabošanai pa tālruni 64715611 vai īsziņā uz mob. t. 
29420536 /Jānis Pētersons/. Labprāt Jūs uzklausīs arī 
sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte pa tālruni 
64715660 vai mob. t. 26312250.

LĪDZJŪTĪBA
...un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām lidzjūtību Ērika Upīša tuviniekiem.

“Mežviju “mājas kaimiņi

LĪDZJŪTĪBA
Vēl tev bija jāpaliek šeit,
Vēl tik daudz sapņu, ko piepildīt,
Vēl tik daudz laba, ko izdarīt…

Skumstam kopā ar tuviniekiem Imantu Spriņģi 
zaudējot.

Bijušie kolēģi “Jērcēnmuižā”

Atskats uz notikumiem

Lācis un Sienāzis aicināja bērnus uz karnevālu Gatavojamies koncertam kopā ar U.Marhileviču

Prieks par dāvanām Koru draudzības koncertā

Bērnu karnevāla žūrija Pie Ziemassvētku vecīša

Konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzību Pelnrušķītes bērnu karnevālā

O.Vācietim veltīts pasākums Sedas k.n. Rūķu virtuve pasākumā Jērcēnmuižā

INFORMĀCIJA 
PLĀŅU PAGASTA 

JAUNKLIDŽA 
IEDZĪVOTĀJIEM

Ceturtdien, 6. februārī plkst. 15:00
 Jaunklidža saieta namā

 IEDZĪVOTĀJU SAPULCE
 par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 

Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” aktualitātēm – 
pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
aicina pieteikt savu bibliotekāru konkursam

PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – 
GAISMAS NESĒJS!

Pateiksim kopīgu PALDIES Jūsu bibliotekāram. 
Aicinām sūtīt pieteikumu vēstules 

LNB Atbalsta biedrībai
Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001 

vai uz gaisma@gaisma.lv.

Priecāsimies par fotogrāfijām, kas 
stāsta par Jūsu bibliotekāra aktivitātēm.

Jūsu vēstules gaidīsim līdz 2014. gada 21. martam.


