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Es skatos, kā saules stelles auž
Zilgano debesu zīdu
Un priedēs slinki mākoņi snauž.
Ar Gauju vējš izbeidz strīdu.

Jūlijs/Augusts 2014

PALDIES ČAKLAJIEM
JAUNIEŠIEM!

Man uguns puķe pagalvī zied,
Jūlija dvēsele košā.
Šī diena – šī diena ir jāizdzied.
Ir jāizdzied ūdeņu spožums.
/Elza Vēciņa/

STRENČU NOVADA SVĒTKI
“TINAM GADUS KAMOLĀ”
2. augustā Strenču brīvdabas estrādē
No plkst. 7:30 – modināsim pilsētu svētkiem.
No plkst. 8:00 – darbosies svētku tirdziņš, atrakcijas bērniem un brīvdabas kafejnīcas.
Plkst. 10:00 – svētku atklāšana kopā ar Strenču pūtēju orķestri un novada vienaudžiem – piecgadniekiem, pasākumu vada
Rihards Lepers.
No plkst. 11:00 – Pludmales volejbola turnīrs (2:2) sievietēm un vīriešiem./Pieteikšanās līdz plkst. 10:30 sacensību vietā./
Pieteikšanās Paintball sacensībām.
Pēc svētku atklāšanas – priecāsimies par burvju mākslinieku Pecolli brīnumiem. Novada pašdarbības kolektīvi izdziedās,
izdejos un tīs kamolā dziesmas un dejas un veidos ziedu paklāju novada 5 gadu jubilejai.
Plkst. 11:00 – biedrība “Šūpolēs” aicinās uz akciju “Kūku Kūka 2014”.
Plkst. 12:00 – pārvalžu vadītāji gatavos Novada viru.
No plkst. 12:00 – I.Opmaņa foto izstāde Strenču bibliotēkā.
Būs iespējams noskatīties R.Paula koncerta ierakstu Strenčos.
Dienas garumā – varēs mācīties un izmēģināt Segway braukšanas māku
instruktora pavadībā.Būs iespēja vizināties laivā pa Gauju un piedalīties
Paintball sacensībās “PIF PAF”.
Plkst. 14:00 – Ieva Akuratere, Matīss Akuraters un Leons Sējāns
koncertēs Strenču ev. lut. baznīcā.
Plkst. 15:00 – Sandras Eglītes foto izstādes atklāšana Strenču kultūras
namā “Pusnakts saules zeme Svālbara. Trauslā pasaule.”
Muzicēs R.Lepers.
Plkst. 16:00 – “Gaujas bingo” sacensības par balvām.
No plkst. 12:00 – 15:00 darbosies “Post Stackeln” Strenču PNS muzejā.
Plkst. 20:00 – Konkursa “Strenču novada sakoptākā mājvieta 2014”
uzvarētāju apbalvošana.
Pēc apbalvošanas – Vakara koncerts – sadziedāšanās ar tautu “Ar Zilo
lakatiņu sirdī” aicina Indra Lintiņa – Lučka u.c. mākslinieki.
Plkst. 22:00 – Ar Vakara mūziku uz plosta priecēs Strenču PO mūziķi. Pēc Vakara mūzikas svētku salūts.
Plkst. 23:00 – Zaļumballe, spēlē “Kristīne Šomase un grupa”. Ieeja 3 eiro

KOPĀ ESOT – NEUZVARAMI
Šogad aprit 95 gadi, kopš notikušas Brīvības cīņas. 22.
un 23. jūnijā Valkā un Valgā notika Cēsu un Paju (Igaunija)
kauju apaļās gadskārtas parāde un Zemes aizsardzības
diena. Tajā piedalījās Igaunijas un Latvijas Zemessardzes
vienības, simbolizējot apvienošanos brīvības sargāšanā, arī
213. apvienotā Valkas, Ērģemes un Strenču jaunsargu vienība instruktora Ritvara Leitena vadībā (attēlā). Parādē
kopumā piedalījās vairāk kā 1300 cilvēku.
Par kopīgu Latvijas un Igaunijas Cēsu un Paju kauju
gadskārtas atzīmēšanas parādi vienojās abu valstu prezidenti – Andris Bērziņš un Tomass Hendriks Ilvess.
Parāde Valgā notika jau otro reizi. Iepriekš dzimtenes
aizstāvju vienības robežpilsētā maršēja 1999.gadā. Cēsu un
Paju kauju gadadienas abās valstīs ir svētku dienas.
Mūsu jaunsargi veidoja karogu aleju uz abu valstu
robežām, caur kuru notika visa parāde, pēc tam – prominento viesu godasardzi.
Mūsu jaunsargi piedalīsies arī Baltijas ceļa 25.gadadienai veltītajos pasākumos, ar riteņiem veicot Baltijas ceļa
uzticēto posmu starp Rūjienu un Valmieru, informē Strenču
novada vidusskolas direktore Dace Gaigala.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Šovasar, no 4. līdz 30. jūnijam Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā strādāja 10 Strenču novada jaunieši.
Strenčos skolnieki sakopa centra parku, estrādi, vidusskolas, mūzikas skolas, baznīcas, pilsētas pārvaldes,
novada domes apkārtnes, kā arī 2. pasaules kara upuru
un “Meža” kapus.
Puiši piedalījās materiālu sagādāšanā pirmskolas
iestādes “Minkāns” bērnu rotaļu laukuma nojumēm.
Meitenes gādāja par ziediem, vainagiem un vītnēm –
Jāņu pasākumiem Jērcēnos un Strenčos.
Lai gan jūnija mēnesī jauniešiem bija tikai 17
darba dienas, bez jau pieminētajiem darbiem, neskatoties uz nepastāvīgajiem laika apstākļiem, tika iestādīti vairāk kā simts kociņi dažādās pilsētas vietās.
Paldies čaklajiem palīgiem: Rūtai Ribelei, Undīnei
Ribelei, Danai Bernerei, Martai Gaigalai, Lindai
Vēverei, Leldei Brūnai, Katrīnai Bošai, Kristeram
Vēverim, Robertam Žilionim, Uldim Žeiguram,
Matīsam Ziemulim!
Jūlijā darbu projekta ietvaros turpina 7 jaunieši.
Darbu specifika ir visdažādākā – celiņu veidošana
kapos, malkas kraušana pilsētas pirtī, apstādījumu
ravēšana, sabiedrisko vietu – brīvdabas estrādes,
pludmales, pašvaldības ēku sakopšanas darbi, kociņu
stādīšana. Ir ieplānots stādīt ozolu aleju Strenču jaunajos kapos. Skolēni pret darbu attiecas ļoti nopietni
un savus uzticētos pienākumus veic apzinīgi. Paldies
arī jūlija mēneša palīgiem: Ilutai Ivanovai, Lolitai
metuzālei. Tomam Berneram, Laurim Johansonam,
Jānim Šilko, Matīsam Ziemulim, Jurim Gorjačko!
Inese Kārkliņa, Īpašumu apsaimniekošanas un
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

NOVADA
MĀJRAŽOTĀJ,
ATSAUCIES!
Strenču novada domes Plānošanas un attīstības
nodaļa plāno rīkot novada mājražotāju tikšanos, lai
pārrunātu iespējas sadarboties, informētu par iespējām sniegt atbalstu novada mājražotājiem, kā arī uzklausītu mājražotāju viedokli par aktuāliem jautājumiem.
Plānojam augustā organizēt vairākas tikšanās katrā
novada administratīvajā teritorijā – Plāņos, Jērcēnos,
Strenčos, Sedā.
Lai varētu precīzāk noteikt tikšanās datumu, lūdzam
novada mājražotājus būt aktīviem un sazināties ar
Plānošanas un attīstības nodaļas speciālistiem, izsakot
savus priekšlikumus.
Kontakttelefons: 64715667 Zaiga Auniņa vai Ilona
Pinzule
Informācija par tikšanās vietu, datumu un laiku
tiks ievietota novada mājas lapā un izvietota pie pagastu un pilsētu pārvalžu ziņojumu dēļiem.
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INFORMĀCIJA PAR
ATVAĻINĀJUMIEM
Domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons atvaļinājumā no 04.08.2014. līdz 20.08.2014.
Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra
vadītāja – bibliotekāre atvaļinājumā no 4.augusta līdz
29.augustam. Grāmatas apmainīt varēs 15.augustā
no plkst. 8.30-12.00.

Informācija Sedas
pilsētas centralizētās
siltumapgādes pakalpojuma abonentiem
Izbaudot vasaras siltumu, kas tiek dāvāts bez
maksas, ir īstais brīdis atcerēties, ka komfortablai
dzīvošanai laika periodā no oktobra līdz aprīlim
nepieciešamais siltums mūsu mājokļos ir prece,
kas ir jāpērk un par kuras iegādi ir jāsamaksā tās
pārdevējam. Sedas pilsētā siltuma pircēji galvenokārt
ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, bet pārdevējspašvaldība. Vairākus gadus centralizētā siltuma
piegāde pilsētai bija problemātiska nepietiekamās
katlumājas jaudas dēļ, savukārt, katlumājas jaudu
nebija iespējams palielināt, jo, lielā iedzīvotāju
komunālo maksājumu parāda dēļ, pašvaldībai trūka
līdzekļu otra apkures katla iegādei. Pēc vairākiem
neveiksmīgiem mēģinājumiem piesaistīt investorus,
pagājušā vasarā par pašvaldības līdzekļiem tika veikta
Sedas pilsētas centrālās katlumājas rekonstrukcija,
kuras laikā kapitāli atremontēts esošais apkures katls
un uzstādīts otrs apkures katls ar līdzīgu jaudu. 2013.2014.gada apkures sezonā pilsētas patērētājiem tika
piegādāts nepieciešamais siltuma daudzums un tā būs
arī nākošajā apkures sezonā. Uzskatot, ka pašvaldība,
kā siltumenerģijas pārdevējs, savas saistības pret
pircējiem pilda, gribētu sagaidīt apzinīgu attieksmi
pret noslēgto līgumu pildīšanu arī no iedzīvotājiem.
Neskatoties uz to, ka daudzi vēl joprojām izjūt finanšu
krīzes sekas, lūdzu izvērtēt maksājumu prioritātes un
vasaras mēnešos censties maksimāli samazināt esošo
komunālo maksājumu parādu. Maksājuši ir visu māju
iedzīvotāji, tomēr parāda samazinājuma apjomi ievērojami atšķiras. Paldies to māju iedzīvotājiem, kuri
no apkures sezonas beigām līdz 1.jūlijam ir veikuši
vislielākās iemaksas – parāds samazināts attiecīgi
daudzdzīvokļu mājām Dārza 12 par 16,4%, Dārza 14
par 16,5%, Miera 4 par 20,1%, Miera 8 par 14,8%,
Sporta 2 par 13,8%, Tirgus 3 par 21,9%, Uzvaras
11 par 26,8%, Zaļā 5 par 25,3%, Zaļā 7 par 22,6%.
Nav saprotama to māju iedzīvotāju attieksme, kuri
veikuši minimālas iemaksas. Parāda samazinājums
no apkures sezonas beigām līdz 1.jūlijam – Brīvības
3 par 5,3%, Brīvības 7 par 5,7%, Miera 7 par 3,85,
Zaļā 8 par 1,7%, Zaļā 9 par 4,9%. Vai tiešām šo māju
iedzīvotāji arī turpmāk vēlas dzīvot siltumā pa ko
ir samaksājuši citi? Uz 2014.gada 1.jūliju kopējais
Sedas iedzīvotāju maksājumu parāds pašvaldībai par
saņemto siltumenerģiju ir EUR 227 011,77. Par šo
naudu būtu iespējams rekonstruēt ievērojamu daļu
pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, atjaunot pilsētas ielu vai trotuāru segumu. Lai samazinātu parādsaistību apjomu, pašvaldība vairākus ļaunprātīgos nemaksātājus ir iesūdzējusi tiesā. Astoņos
gadījumos ar tiesas spriedumu parādu piedziņa ir
nodota tiesu izpildītājiem (kopējā piedziņas summa
EUR 25574,85).
Lai dotu iedzīvotājiem iespēju pašiem regulēt
temperatūru un uzskaitīt patērētā siltuma daudzumu
dzīvokļos, pašvaldība ir saskaņojusi vairākus iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu atļaut uzstādīt dzīvokļos individuālos siltuma skaitītājus un regulatorus.
Turpinās sarunas par koģenerācijas stacijas būvniecības uzsākšanu Sedā 2015.gadā. Stacijas jauda projektā
paredzēta lielāka kā esošai katlumājai un tās saražotās
siltumenerģijas cena paredzama ievērojami zemāka
par esošo.
Ceru, ka, kopīgi pildot savas saistības un realizējot
visus iecerētos pasākumus, dzīves apstākļi Sedas
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem kļūs arvien labāki.
Domes izpilddirektors Aivars Auniņš
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Domes sēdē 18. jūnijā pavisam izskatīts 21 jautājums.
Svarīgākie domes sēdes lēmumi:
1. Apstiprināja Strenču novada domes 2013.gada publisko
pārskatu.
2. Nolēma atbalstīt grāmatas “Latvijas novadu dārgumi”
izdošanu, piešķirot finansējumu EUR 150,00. Grāmatā tiks
iekļauts stāsts par Strenču fotogrāfu Dāvi Spundi un viņa
fotogrāfijām (1878-1960), kuru iegūtie attēli dod priekšstatu
par Latvijas kultūrvidi no 1920.-1950.gadam.
3. Noteica ar 2014.gada 1.septembri Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē maksu par pusdienām EUR 1,67 vienam
audzēknim un dienas maksu EUR 2,52 vienam audzēknim.
Noteica arī pašvaldības līdzfinansējumu EUR 0,25 no
noteiktās summas. Noteica, ka ar 2014.gada 1.septembri
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” un tās filiālē
“Dzērvīte” dienas maksa veicama, kā priekšapmaksa, līdz
tekošā mēneša 20.datumam.
4. Atbalstīja biedrības “Gadsimtu griežos” organizēto jaunatnes interešu izglītības vasaras nometni “Kur Skolnieku
rotas karogs plīvo”, piešķirot finanšu līdzekļus EUR 275,00
jauniešu dalībai nometnē.
5. Apstiprināja ar 2014.gada 1.jūliju vienotus pakalpojumu tarifus pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem:

7. Izskatīja jautājumus:
• par nekustamā īpašuma atsavināšanu un pārdošanu izsolē;
• par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam;
• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu;
• par zemes vienības nosaukuma maiņu un ierakstīšanu
zemesgrāmatā;
• par zemes vienību piederību un piekritību;
• par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Domes sēdē 16. jūlijā pavisam izskatīti 14 jautājumi.
Svarīgākie domes sēdes lēmumi:

1. Nolēma piedalīties ierobežotā projektu iesniegumu
atlasē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.2. aktivitātē “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” sagatavojot projekta “Piekļuves iespēju internetam
nodrošināšana un paplašināšana Strenču novadā” iesniegumu. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Projekta attiecināmās
izmaksas EUR 23 600,00 (divdesmit trīs tūkstoši seši
simti eiro 00 centi) t.sk. ERAF finansējums EUR 20 060,00
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums EUR
2832,00; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 708,00.
2. Apstiprināja maksas izcenojumu – ekskursija ar gida
pakalpojumu EUR 0,70 no personas (pieaugušiem un
Samaksa Samaksa
bērniem no 7 gadu vecuma) Strenču pilsētas bibliotēkā un
par st./ par km/
tās struktūrvienībās.
Transporta līdzeklis
EUR
EUR
3. Nolēma atbalstīt Sedas pilsētas nevalstiskās organizā(bez
(bez
cijas – biedrības “Cerības pakāpiens” projektu Kopienu
PVN)
PVN)
iniciatīvu fonda programmā “Plaukstošu kopienu attīstība”.
Autobuss MERCEDES BENZ
Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai “Cerī7
0.9
INTOURO
bas pakāpiens” administrācijas telpas Skolas laukums 1,
Seda, otrā stāvā Nr.65 un Nr.66 33,8 m2 platībā un līdzAutobuss VW CRAFTER
7
0.78
finansējumu līdz EUR 285,00
Mikroautobuss Ford Transit
7
0.5
4. Nolēma atbalstīt muzikantu-vecmeistaru dalību XIV
Tautas muzikantu svētkos Viļānos, piešķirot finanšu līdzekAutomašīna CHRYSLER
4
0.5
ļus transporta izdevumu segšanai.
VOYAGER
5. Apstiprināja Strenču novada Jērcēnu pagasta nekustamā
Traktors T- 40
9.2
īpašuma “VECKŪKURI” kad. Nr.9433 001 0005 lokālplānojumu. Nolēma izdot lokālplānojuma grafisko daļu un
Traktors T-150
23.5
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā saistošos
Traktora MTZ
19.6
noteikumus Nr.4/2014 “Strenču novada Jērcēnu pagasta
nekustamā īpašuma “VECKŪKURI” lokālplānojuma
Traktora Terex
22.5
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
Zāles pļaušana ar rotācijas
noteikumi”.
pļaujmašīnu (T-40)(pakalpojums
16.5
6. Izskatīja jautājumus:
tiek sniegts ja viena platība ir
• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu;
lielāka par 0.5 ha)
• par nosaukuma maiņu atdalāmajai zemes vienībai;
Domes un tās izveidotajām iestādēm, struktūrvienībām • par zemes gabalu nomu Sedā un zemes vienību piekritību;
transportlīdzekļu nomas izcenojuma samaksa pēc faktiskā • par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības
degvielas patēriņa.
projekta izstrādi.
6. Nolēma pārdot vieglo automašīnu Audi 80 ar valsts Ar dokumentiem un domes sēdes protokoliem iedzīvotāji
reģ.Nr.EN4080 un vieglo pasažieru automašīnu VW Passat var iepazīties Strenču novada domē, teritoriālajās pārVariant ar valsts reģ.Nr.FD1215 par brīvu cenu, transport- valdēs un mājas lapā www.strencunovads.lv
līdzekļu apstrādes uzņēmumam, kas nav mazāka par metālKancelejas vadītāja S.Biša
lūžņu cenu.

Par Strenču vidusskolas
renovācijas projektu
Šī gada 30.jūnijā Rīgā tika parakstīts līgums starp LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA
“Vides investīciju fonds” un Strenču novada domi par KPFI
līdzfinansētā projekta “Strenču novada vidusskolas ēkas
logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13” (ID Nr. KPFI-15.3/124) realizāciju.
Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisiju
un samazināt siltumenerģijas patēriņu Strenču novada
vidusskolas ēkai Rīgas ielā 13, Strenčos, Strenču novadā,
paredzot logu, vitrīnu un ārdurvju nomaiņu un pēdējā stāva
pārseguma siltināšanu.
Par būvdarbu veikšanu iepirkuma rezultātā ir noslēgts
līgums ar SIA “VJM”. Projekta tehnisko dokumentāciju
izstrādāja SIA “BM projekts”.
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes ļaus būtiski samazināt siltumenerģijas patēriņu, kas sekmēs arī ēkas uzturēšanas izmaksu samazinājumu. Projekta rezultātā tiks samazināta CO2 emisija, kas ir ļoti nozīmīgi videi kopumā.
Uzlabojot ēkas energoefektivitāti, pašvaldībai tiks nodrošināta iespēja pilnvērtīgi uzturēt ēku, lai tā ilgstoši veiktu
savu funkciju kā izglītības iestāžu ēka.
Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”
ietvaros. KPFI līdzekļi – 85% no attiecināmajām izmaksām
– EUR 154 399.64, Strenču novada domes līdzekļi – 15%
– EUR 27 247.00.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes
Plānošanas
un
attīstības nodaļas projektu vadītāja,
_____________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā,
4.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/110
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros
ir Strenču novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās
vadības uzraudzību nodrošina CFLA.
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2013./2014. MĀCĪBU GADS

STRENČU MŪZIKAS SKOLĀ
2013./2014.mācību gads Strenču Mūzikas skolā ir noslēdzies. Pēc sajūtām vērtējot, to varētu raksturot kā Pirmās
formulas sacensības – galvu reibinošs brauciens ar nelielām
pieturvietām “picstopos”, lai paskatītos, kas padarīts,
papriecātos par “darba augļiem” un tad atkal tālāk. Kopumā
vārāk kā 50 lielākas un mazākas uzstāšanās, koncerti un
konkursi, kuriem mūsu bērni un skolotāji gatavojušies gada
garumā un ieguvuši gan vērtīgu pieredzi, gan atzinību.
Programmā Vokālās mūzika – Kora klase konkursā
Dziedāšanā II.vietu Vidzemes reģionā un 4.vietu Valsts
konkursa III.kārtā Rīgas Doma kora skolā ieguva skolotājas
Inese Niklavičas 2.kora klases audzēkne Elīna Evelīna
Pētersone (kcm J.Vaivade). Un šis nav vienīgais konkurss,
kurā gada laikā Elīna piedalījusies un ieguvusi atzīstamus
rezultātus – konkursi “Eņģeļu balsis” Dikļu pilī, “Salacas
balsis 2014” Mazsalacas novadā, “POPFESTJŪRMALA V”
ir tikai daži no tiem. Par nesavtīgu ieguldījumu Strenču
Mūzikas skolas darbības atbalstīšanā un popularizēšanā
Ģimenes dienas pasākumā 10.maijā Elīzas Evelīnas
Pētersones ģimene saņēma Strenču novada domes
pateicību.
Valkas un Strenču novadu Vokālās mūzikas konkursā
“Balsis” konkursā jau tradicionāli labi sevi pārstāvēja
skolotājas Inesītes vadītie 4.klašu meiteņu ansamblis un
7.- 8.klašu jauktais ansamblis un vienmēr interesantais,
kolorītais, nacionālo identitāti saglabājošais, ar skolotājas
Jeļenas Tēraudkalnes gādību dziedošais, Sedas meiteņu
ansamblis “Varavīksne”.
2.-10.klašu meiteņu koris (diriģente I.Niklaviča, kcm
J.Vaivade) ar piedalīšanos Dziesmu svētku “gaidīšanas”
konkursā Cēsīs un iegūto I. pakāpi apliecināja, ka ar
rūpīgu un neatlaidīgu darbu arī rezultāti neizpaliek. Savu
pieredzi Dziesmusvētkiem krāja arī zēnu koris “Strenču
puikas” (diriģente I.Niklaviča), kas kopā ar vairāk kā 1300
dziedātājiem no 40 Latvijas zēnu koriem piedziedāja Talsu
sporta halli festivāla “Zaļā bumba” ietvaros. Par apjomīgo
un rezultatīvo darbu skolotāja un diriģente Inese Niklaviča
10.maijā saņēma Strenču Mūzikas skolas īpašo “LIELĀ
SPĒKA BALVU”.
Arī skolas pūtēju nodaļas skolotājiem Jānim Jansonam,
Aijai Dimzai un Jānim Krūmiņam šis mācību gads neļāva
sēdēt rokas klēpī salikušiem. Janvārī savus spēkus instrumentu
spēles sacensībā Pūšamintrumentu un sitaminstrumentu
konkursā Rīgā Mūzikas akadēmijā izmēģināja skolotāja
J.Krūmiņa audzēkņi Adrians Netlis (trompete), Kristians
Netlis (tuba) un Renārs Dedumietis (eifonijs). Šie paši
puiši aprīļa beigās Ogres Mūzikas skolā cīnījās par galveno
balvu konkursā “Misiņa pavēlnieks”, kurā atzinības rakstu
ieguva jaunais trompetists Adrians Netlis.
Martā skolas audzēkņi Pūtēju orķestra sastāvā un
Jāņa Jansona vadībā piedalījās Vidzemes izglītības iestāžu
orķestru skatē Smiltenē, bet aprīlī divu ansambļu sastāvi

– klarnešu ansamblis (R.Žilionis, K.Gaigals, K.Vēveris,
sk.J.Jansons) un metāla pūšaminstrumentu ansamblis
(K.Netlis, A.Netlis, R.Dedumietis, kcm P.Strauts, sk.
J.Krūmiņš) kļuva par laureātiem Starptautiskā instrumentālo
trio festivālā Valkā, XXXV Cimzes mūzikas dienu ietvaros.
Stimuls skaistai un kvalitatīvai muzicēšanai parasti ir
labi instrumenti un mūzikas skolas un pūtēju orķestra
instrumentu bāze šajā mācību gadā tika papildināta ar vairāk
kā 20 dažādiem – lielākiem un mazākiem instrumentiem, arī
vecie instrumenti, pultis, “čeholi” saņēma rūpīgu apkopi un
tika sagatavoti otrajam mūžam. Par uzņēmību, atjautību un
čaklajām rokām skolotājs Jānis Jansons 10.maijā saņēma
Strenču Mūzikas skolas “LIELO RADOŠUMA BALVU”.
Februārī Vijoļspēles programmas skolotājas H.Grinbergas
3.klases audzēkne Justīne Kleina godam pārstāvēja mūsu
skolu Valsts konkursa II. kārtā Cēsīs. Koklētāju ansambļa
meitenes (N.Andrejeva, V.Konstantinova, J.D.Cābule un
A.Ciguze, sk.R.Ziemule) 17.aprīlī kopā ar vairāk kā simts
Vidzemes koklētājām pieskandināja Valmieras kultūras
centru koncertā “Pavasara gaišā mūzika”, bet akordeona
klases puiši (D.Lellis, R.Žilionis, sk.E.Mukāne) piedalījās
gan akordeonistu koncertā Valkas MS, gan izbaudīja
viesmīlīgās barona Minhauzena mājas Duntē, kur kopā ar
Salacgrīvas, Valkas, Limbažu, Saulkrastu, Rūjienas MS
akordeonistiem sniedza koncertu.
Liela atbildība, liela pieredze, liels gandarījums - tā var
teikt par trijiem šī gada koncertiem. – Ulda Marhilēviča
radošā darba vakaru “Gaismas atgriešanās”, 8.marta puišu
koncertu “Mazā bilžu rāmītī” un 17.maija Muzeju nakts
koncerts Strenču ev. Lut. baznīcā. Koncerti, pēc kuriem
skolotājs gūst gandarījumu un pārliecību, ka viss ikdienas
rūpīgais, reizēm bezrezultatīvais darbs nes bagātīgus augļus.
Un ir lepnums par talantīgajiem audzēkņiem, un ir lepnums
par savu Mūzikas skolu.
Paldies visiem Strenču Mūzikas skolas skolotājiem
– Inesei Niklavičai, Jānim Jansonam, Ingai Čukurei,
Janai Vaivadei, Jeļenai Tēraudkalnei, Jānim Krūmiņam
, Aijai Dimzai, Helju Grinbergai un Elitai Mukānei
par radošajām idejām, par atbalstu, par azartu, par
interesanto kopā būšanu un par darba prieku.
Paldies arī Strenču Mūzikas skolas 27.izlaiduma
absolventiem – Leldei Brūnai (saksofons), Lindai Vēverei
(flauta), Amandai Vasiļjevai (vijole), Undīnei Ribelei
(kora klase), Elzai Siliņai (kora klase), Robertam Žilionim
(akordeons), Pēterim Strautam (klavieres), Kristeram
Vēverim (klarnete) un Renāram Dedumietim (eifonijs) par
skaisto gada noslēgumu mums - skolotājiem, jo katras
skolas un skolotāja īstais spogulis ir tās audzēkņi, un jūs
mums šogad bijāt brīnišķīgi! Paldies!
Strenču Mūzikas skolas direktore Ralda Ziemule

Jaunumi Strenču pilsētas
ūdenssaimniecības projektā
Kā jau iepriekš esam informējuši, Strenču pilsētā pilnā
sparā rit projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču
pilsētā, 4.etaps” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/128/110) paredzētie būvdarbi. Tos realizē SIA
“Vidzemes energoceltnieks” vīri. Valkas ielas posmā no
Slimnīcas ielas līdz Strenčupītei un Rīgas ielas lielākajā
daļā maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
jau ir pabeigta un uzklāta pirmā asfalta kārta. To paveikusi
AS “CBR 8” projekta “Tranzītielas Rīgas ielas un Valkas
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai
rekonstrukcija Strenču pilsētā”, ietvaros. Turpinās rosība
Rīgas ielā. Gaujas ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas
virzienā uz Rīgas ielu darbus pagaidām nevar veikt, jo
jāslēdz P.Brieža ielas un Gaujas ielas krustojums. To patlaban nevar slēgt, kamēr nav uzliets asfalta segums visā
Rīgas ielas garumā, lai varētu atklāt transporta plūsmu
pa Rīgas ielu. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
Ugunsdzēsēju ielā ir pabeigta, bet J.Ziemeļnieka ielā
kanalizācijas tīkla izbūve ir pabeigta, palikusi ir ūdensvada
izbūve. Projekta beigu termiņš – š.g. oktobris.
Ūdenssaimniecības projekta rezultātā tiks nodrošināta
kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve un piegāde lietotājiem,
kā arī uzlabots centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums. Projekts top ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra 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.
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Aktuālākais
par Sedas
ūdenssaimniecības
projektu
Beidzot tiek uzsākti Sedas ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas darbi. Ir noslēdzies iepirkums par
ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu veicējiem
un noslēgts līgums ar SIA “Būvenergo A”. 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, Strenču novada dome jau 2013.gada
26.augustā parakstīja Vienošanos ar Valsts aģentūru
“Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”. Būvdarbus
uzraudzīs SIA “BaltLine Globe”.
Projekta ietvaros paredzētie darbi: ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija Sporta, Parka, Uzvaras un Zaļajā
ielā – 1510 m, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Parka un Uzvaras ielās – 1375 m; artēziskās akas Nr.1
rekonstrukcija; 1 jaunas artēziskās akas izbūve; 2 gab.
slēgto artēzisko aku tamponēšana; ūdens rezervuāra
izbūve un 2.pacēluma sūkņu stacijas uzstādīšana,
dīzeļģeneratora iegāde.
SIA “Būvenergo A” vīri centīsies veikt darbus
ļoti operatīvi, pēc iespējas mazāk bojājot ielu segumu
un optimizējot komunikāciju pievadus pie mājām.
Brīžos, kad jaunās komunikācijas, kas savienos
maģistrālos tīklus ar māju ievadiem, tiks pieslēgtas
pie mājām, iedzīvotājiem būs jāpaciešas bez ūdens
un kanalizācijas lietošanas. Taču cerams, ka šādi
pārslēgšanās brīži nebūs pārāk gari un traucējoši. Par
katru šādu gadījumu būvnieki informēs katras mājas
iedzīvotājus atsevišķi. Ceram uz iedzīvotāju sapratni
un pacietību šādos brīžos.
Projekta rezultātā tiks uzlabota līdz patērētājiem
novadītā dzeramā ūdens kvalitāte un tiks samazināta
dzeramā ūdens noplūde, uzlabota centralizētās notekūdeņu savākšana un novadīšana uz bioloģiskajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, līdz ar to samazinot
grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar neattīrītiem
notekūdeņiem.
Projekts top ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējumu. Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra 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,
___________________________________________
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.

PATEICĪBA
Zaiga Auniņa, Strenču novada domes
Plānošanas
un
attīstības nodaļas projektu vadītāja,
_____________________________________________
Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā,
4.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/110
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros
ir Strenču novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības
uzraudzību nodrošina CFLA.

Sveicot svētkos un vēlot saturīgu atpūtu, saku
paldies saviem šoferīšiem – palīgiem: Līgai Bekmanei, Mārītei Biseniecei, Gundaram Leitim,
Andrim Kalniņam, Pēterim Smoļenskim,
Armandam Uburģim. Paldies centīgajai palīdzei
Dzidrai Kalniņai! Paldies Sarmītei Kosmanei
sarežģītas informācijas meklējumos! Paldies atsaucīgajai TIC vadītājai Ilonai Pinzulei! Paldies
bibliotekārei Antrai Elsei!
Gunta Kraukle
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PAZIŅOJUMS

KULTŪRAS PASĀKUMI JŪLIJĀ – AUGUSTĀ

9. augustā politiski represētie un visi atbalstītāji
laipni aicināti atkal apciemot LIKTEŅDĀRZU! Izbraukšana no Strenčiem plkst. 9:00 Transportu kompensē Strenču novada dome, individuālais ziedojums
Likteņdārzam 7 EUR. Pa ceļam apskatīsim vēl neredzētās Latvijas vietas. Lūgums pieteikties Strenču
pilsētas bibliotēkā pie Antras, tālr.64731631.

• No 12.jūlija – 30 septembrim Jērcēnmuižas mednieku namā apskatāma izstāde no bibliotēkas novadpētniecības
fonda “Caur trijiem gadsimtiem”. Par izstādes apskati interesēties bibliotēkā.
• 2. augustā – Strenču novada svētki. Svētku devīze šogad – TINAM GADUS KAMOLĀ, jo Strenču novadam šogad –
5 gadi.
• 3.augustā plkst. 11:00 Strenču ev.lut.baznīca aicina uz Svētku dievkalpojumu, ko vadīs arhibīskaps Jānis Vanags
un mācītājs Artis Eglītis. Ērģelnieks Ivars Lūsis.Dievkalpojuma laikā notiks restaurēto dievgalda trauku iesvētīšana.
Dievkalpojumu kuplinās LNO soliste Inga Šļubovska un viena no spožākajām jaunās paaudzes pianistēm Agnese
Egliņa.
• 3. augustā plkst. 14:00 notiks KAPU SVĒTKI Strenču pilsētas kapos.
• 16. augustā plkst. 11:00 Strenču novada vidusskolas sporta laukumā notiks sporta un veselības diena cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām “MĒS VARAM UN DARĀM!”
• 23. augustā – visas dienas garumā svētkus svinēs sedēnieši un viņu viesi, jo šogad aprit 60 gadi, kopš radusies apdzīvota
vieta Seda. Svētku programmā iecerētas dažādas aktivitātes visu vecumu iedzīvotājiem – tirgošanās, sportošana, teātra
skatīšanās, kultūras programma un dažādi pārsteigumi. Sekojiet informācijai uz afišām!

16. augustā dosimies uz represēto salidojumu
Ikšķilē. Izbraukšana no Strenčiem plkst. 9:00, līdzi
jāņem “groziņš”.
Strenču politiski represēto biedrības
priekšsēdētāja Dz. Lezdiņa

INFORMĀCIJA
SAKARĀ AR STRENČU NOVADA SVĒTKIEM,
STRENČU PILSĒTAS PIRTS STRĀDĀS
PIEKTDIEN, 1.AUGUSTĀ
NO PLKST. 10:00-22:00
BIĻETES PĀRDOS LĪDZ 21:00
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

KONKURSA
“SAKOPTĀKĀ MĀJVIETA
STRENČU NOVADĀ 2014”
REZULTĀTI
Noslēdzies konkurss “Sakoptākā mājvieta Strenču
novadā 2014.” Konkursā, vērtējot pieteiktās mājvietas, komisija paviesojās visās novada administratīvajās teritorijās. Nominācijā lauku sētas/ viensētas
apbalvošanai izvirzīts Vitas un Ivara Leļļu īpašums
“Leļļi” Jērcēnu pagastā un Gaļinas Kokinas īpašums
“Kauči” Plāņu pagastā. Nominācijā individuālās
ģimenes mājas pilsētās un ciemos par sakoptākajām
šogad atzītas Ilzes Žiliones māja Sedā un Inetas
Lezdiņas māja Strenčos. Nominācijā uzņēmumi,
daudzdzīvoļu mājas un iestādes šogad par sakoptākajām atzīta daudzdzīvokļu māja “Šalkas” Plāņu
pagastā un Strenču ev. lut. baznīcas teritorija. Par
īpašām iniciatīvām estētiskās vides veidošanā tiek
atzīmēta Anitas Brīvules iniciatīva Sedas pilsētas
centra labiekārtošanā un biedrības “Cerības pakāpiens” izveidotais Bērnu un jauniešu brīvdabas
aktivitāšu laukums Sedā. Aicinām visus sakoptāko
īpašumu saimniekus ierasties 2. augustā plkst.
20:00 Strenču brīvdabas estrādē uz konkursa laureātu
apbalvošanu!

PAR ŪDENS TARIFIEM
Ar 2014.gada 1.jūliju Strenču pilsētā un Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā tika mainīts ūdensapgādes izcenojumu
tarifs. Sedas, Plāņu pagasta un Jērcēnu pagasta iedzīvotāji jau kādu laiku norēķinās pēc jaunajiem tarifiem.
Tabulā salīdzinoši redzami ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Strenču novada apdzīvotajās vietās:
Apdzīvotā vieta

Dzeramais ūdens –
par 1m3 patēriņu
(pēc ūdens skaitītāja
rādītājiem, bez PVN)

vienam iedzīvotājam
mēnesī (ja nav
uzstādīts ūdens
skaitītājs, bez PVN)

Kanalizācija par 1 m3,
(ja uzstādīts ūdens
skaitītājs, bez PVN)

Kanalizācija no viena
iedzīvotāja mēnesī (ja
nav uzstādīts skaitītājs,
bez PVN)

Strenču pilsēta

EUR 0,94

EUR 3,65

EUR 1,21

EUR 3,75

Sedas pilsēta

EUR 0,43

EUR 2,13

EUR 0,83

EUR 4,13

Jērcēnu pagasts

EUR 1,14

EUR 4,41

EUR 1,91

EUR 5,92

Plāņu pagasts

EUR 0,84

EUR 3,26

EUR 1,28

EUR 4,37

Jaunklidža ciems

EUR 0,81

EUR 3,10

EUR 1,36

EUR 4,22

Iedzīvotāji ir neizpratnē par jaunajiem tarifiem, tāpēc skaidrojam, ka ūdenssaimniecības attīstībā Strenču novadā,
tāpat kā citviet Latvijā, ir ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, bet tarifi nav mainījušies kopš 2009. gada novembra. Jāpiezīmē, ka
citos novados tas noticis jau vairākkārt.
Salīdzinājumam par tarifiem kaimiņu novados. Burtnieku novada iedzīvotāji par ūdeni maksā no EUR 0,48 līdz
EUR 0,91 (bez PVN) Par kanalizācijas pakalpojumiem no EUR 1,22 līdz EUR 1,38 (bez PVN) Valkas iedzīvotāji par
dzeramā ūdens kubikmetru maksā EUR 1,05 (bez PVN), bet Smiltenes iedzīvotāji – EUR 1,08 (bez PVN), kanalizācijas pakalpojumi smilteniešiem ir EUR 1,25 (bez PVN) par kubikmetru.
“Atgādinām iedzīvotājiem, ka iespēja patērētājiem lietot ūdeni no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem bez
ūdensskaitītājiem ir tikai pagaidu risinājums, un aicinām tuvākajā laikā domāt par skaitītāju ierīkošanu. Tāpat aicinām
iedzīvotājus, kuriem tas ir tehniski iespējams, pieslēgties jaunajai ūdensapgādes sistēmai. Jo vairāk būs patērētāju, jo
lētāks būs piegādātais produkts. Būtiski ir arī tas, ka dzeramā ūdens kvalitāte centralizētajās sistēmās tiek nodrošināta
atbilstoši valstī noteiktiem standartiem, “ skaidro domes izpilddirektors A.Auniņš.
Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

“Rītu puse” – pasaules koru olimpiādē
Strenču novada jauktais koris “Rītu puse” kopā ar diriģentu Imantu Toču piedalījās Pasaules koru olimpiādes pirmās daļas noslēgumā – lielkoncertā Mežaparkā. Olimpiāde
bija līdz šim pirmais kultūras pasākums, kas Rīgā pulcēja tik
lielu ārvalstu dalībnieku skaitu, tāpēc būt kopā ar Latvijas
un Pasaules labākajiem koriem, Strenču novada jauktajam
korim bija liels prieks un gods. Uz mežaparku koristi devā
jau agri no rīta, un dienas laikā paspēja gan sauļieties gan
pamatīgi izlīt, bet tas it nemaz netraucēja sajust lepnumu par
mūsu bagāto un seno mūzikas kultūru, kas ir tik unikāla tādai
nelielai tautai kā latviešiem. Izskanot kocerta fināldziesmai
“Pūt` vējiņi” koristi arī šoreiz izjuta visaptverošu gandarījumu, kas pārņem pēc labi nodziedātas dziesmas, kad
aizkustinājuma asaras acīs ir gan dziedātājiem, gan klausītājiem. Mums bija prieks kopā būt – gan vienam ar otru,
gan pārējiem korim! Uz tikšanos NOVADA SVĒTKOS!

Zaiga Rožlapa, konkursa komisijas priekšsēdētāja

Ancveriņu kompānija
muzikantu svētkos Jērcēnos

Kora “Rītu puse” dalībnieces Ieva un Alise

Strenču novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti mūžībā aizgājušie
no 30.06.2014. – 19.07.2014.
Anatolijs Vasiļjevs 20.12.1952. – 30.06.2014.
Ārija Tīmane 17.04.1929. – 30.06.2014.
Gaļina Kaugare 21.07.1941. – 12.07.2014.
Aina Lūcija Mūrniece 24.04.1929. – 19.07.2014.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

Liene Krūmiņa, kora “Rītu puse” dalībniece

APTAUJA PAR TRANSPORTA VAJADZĪBĀM LAUKOS
Vidzemes plānošanas reģions meklē iespējas, lai īstenotu jaunu un inovatīvu projektu, izveidojot pakalpojumu –
“Transports pēc pieprasījuma”. Ideja aizgūta no citu valstu piemēriem, kur šāds pakalpojums ir papildinājums ierastajam
sabiedriskajam transportam. Jūlijā ir uzsākta anketēšana, lai noskaidrotu transporta vajadzības Vidzemē. VPR īpaši
aicina iedzīvotājus iesaistīties un būt aktīviem sava viedokļa paudējiem, jo ikviens viedoklis ir nozīmīgs, lai noskaidrotu
esošo situāciju un veiktu uzlabojumus pasažieru pārvadājamu organizēšanā Vidzemē. Anketa aizpildāma internetā:
https://docs.google.com/forms/d/19XQZCkH-nbTtEVp8Mu4KWjSDb6nHEX7GoQT_zZbNjSk/viewform
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

