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Sagaidot 18. novembri un sekojot iepriekšējo gadu 
tradīcijai, tiek domāts, kurus novada ļaudis īpaši sumināt 
Latvijas valsts svētkos. Mums ikvienam blakus ir cilvēki, 
kuri strādā un rūpējas par sabiedrības labklājību, kuri 
palīdz un iedvesmo – veicina novada attīstību un veido tā 
pozitīvo tēlu. Strenču novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 
pieteikt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem “GADA 
CILVĒKS” un “GADA KOLEKTĪVS”. Pretendentu pie-
teikšana izsludināta līdz 2014. gada 31. oktobrim.

Apbalvojumu “GADA CILVĒKS” piešķir personām:
▪ par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par no-

pelniem ilgākā laika posmā;
▪ par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, izpētē un 

kultūrmantojuma apzināšanā;
▪ kuras ilggadīgi ar panākumiem strādājošas Strenču no-

vadā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā;
▪ kuras kļuvušas par autoritātēm novadā, ieguvušas po-

pularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un 
uzvedību;

▪  par ieguldījumu novada vārda popularizēšanā;
▪  par ieguldījumu novada un iedzīvotāju labklājības labā.     

Apbalvojuma “GADA CILVĒKS” nominācijas:
▪ Gada cilvēks izglītībā (var izvirzīt skolēnus, skolotājus, 

studentus);
▪  Gada cilvēks kultūrā;

▪  Gada cilvēks sportā;
▪  Gada cilvēks medicīnā;
▪  Gada cilvēks uzņēmējdarbībā;
▪  Gada cilvēks labdarībā;
▪  Gada cilvēks sociālā vidē;
▪  Gada cilvēks vides estētikā;
▪  Gada cilvēks mecenātismā;
▪  Mūža ieguldījums.

Uz Strenču novada domes apbalvojumu “GADA 
KOLEKTĪVS” var pretendēt:

▪ pašvaldības teritorijā reģistrēta jebkura juridiska persona 
(iestādes, uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās 
organizācijas, sabiedriskās organizācijas, zemnieku 
saimniecības);

▪ fi zisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies 
vismaz 5 iedzīvotāji.    

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienas svētku pasākumā 17. novembrī plkst. 
19:00 Strenču kultūras namā. Pieteikumi jāiesniedz 
Strenču novada domes kancelejā vai lietvedībā Valkas 
ielā 16, vai teritoriālajās pārvaldēs un Strenču novada 
bibliotēkās. Pieteikumus var nosūtīt arī elektroniski, 
e-pasts: dome@strencunovads.lv

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Skaidrās, tumšās rudens naktīs virs mums parādās miljoniem zvaigžņu – miljoniem dvēselīšu. 
Un tad šķiet, ka atmiņpilnas debesis ir uzziedējušas. 

Gluži tāpat kā no aizdegtām piemiņas svecītēm uzzied Latvijas dvēseļu dārzi. Tad, liekas, 
ka debesis ir nokāpušas te, lejā, pie mums, un atstājušas savas zvaigznes kapu kalniņos, kā 
atgādinājumu, ka viss tepat vien ir – gan debesis, gan zeme.

Ir dvēseļu pulcēšanās un debesu ziedēšanas laiks. Tumsai, kļūstot arvien varenākai, jo 
biežāk skatu vēršam debesīs, tuvāk zvaigznēm – ticībā, cerībā un mīlestībā. Cik maksā 
visskaistākais piemineklis? Tik un tik. Cik maksā senču portrets visgreznākajā rāmī? Tik un tik. Bet cik maksā 
Daugava? Cik maksā debesis un zvaigznes, un rīta rasa pļavā? Cik maksā Tēvzeme? Necik. Jo pašam dārgākajam 
jau cenas nav. Tāpat kā piemiņai. Kā ticībai. Kā zvaigznēm debesīs. 

“No sīka zieda līdz ziedu jūrai, no medus salduma līdz 
sāļai asarai – tāds skolotāja ceļš. Kā dzeja. Kā sāls, kas attīra. 
Kā medus, kas dziedina,” ar šiem vārdiem uz Skolotāju 
dienai veltītu pasākumu 2. oktobra vakarā Strenču novada 
pedagogus ielūdza novada dome.

Vakara gaitā izskanēja ļoti daudz skaistu vārdu, sejās 
rotājās smaidi, rokās iegūla ziedu krāšņums. Strenču kul-
tūras nama zālē patiešām dūca kā lielā bišu stropā, ne velti 
šogad par pasākuma talismanu bija izvēlēta čaklā medus 
vācēja bite. Skolotāja profesija nekad nav nosaukta par 
vieglu, tai ir nepieciešama milzīga atbildība, sapratne, 
iejūtība, mīlestība. Un tikai tie pedagogi, kuriem piemīt šīs 
īpašības, var nostrādāt savā profesijā ilgus gadus.

Nu jau ceturto gadu Skolotāju dienas pasākumā tiek 
godināti pedagogi, kuri svin “apaļas” darba gadu jubilejas. 
Viscienījamāko stāžu – 35 gadus savā profesijā nostrādā-
juši Sarmīte Rodziņa un Anatolijs Štainmillers. Par ražīgi 
nostrādātiem 30 darba gadiem pateicību saņēma Svetlana 
Krauze, Elita Mukāne, Ingrīda Rasa un Ineta Lezdiņa. 
Savukārt, 20 skolā pavadītos darba gadus atzīmēja Gunta 
Jansone, Laila Pāvuliņa, Solvita Tēberga. 15 darba gadus 
skolai atdevušas skolotājas Edīte Gulbe, Ginta Ūburga, 
Lāsma Vāvere, Jana Beiša, bet 10 gadu darba jubileja 
Kristīnei Allikai un Gunai Ziediņai. Šo pedagogu rokās 
sagūla kolēģu dāvātie rudens ziedi un izskanēja kolēģu 
rakstītie raksturojumi. Jubilāri saņēma arī Strenču novada 
domes Pateicības un ziedus.

Šogad Strenču novada pedagogu pulkam pievienojās 
jaunās skolotājas Una Ozoliņa un Monta Elizabete Sīmane. 
Arī viņām tika vēlēti spēka vārdi.

Šogad tāpat kā iepriekšējos gados, tika pasniegtas īpašās 
BALVAS IZGLĪTĪBĀ, ko atbalsta mūsu sadarbības partneri
– vadošā banka Latvijā Swedbank un akciju sabiedrības 

Latvijas Valsts meži un Seda, novērtējot izglītības nozīmi 
un pedagogu darba īpašo svarīgumu. Šogad divas BALVAS 
IZGLĪTĪBĀ tika piešķirtas interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības pedagogiem – Swedbank balva tika pie-
šķirta Jeļenai Tēraudkalnei, bet VAS Latvijas valsts meži
balva  Gitai Brālēnai. A/S Seda sponsorētā balva BALVA 
IZGLĪTĪBĀ vispārējās izglītības pedagogam – Svetlanai 
Zaharovai.

Muzikālos veltījumus skolotājiem dāvāja talantīgie 
jaunie mūziķi – dziedātājs Daumants Kalniņš, taustiņ-
instrumentālists Kristaps Vanadziņš un kontrabasa virtuozs 
Toms Poišs. Skolotāju profesijas svētki izskanēja sarunās 
pie vīna glāzes. Lai svētku noskaņa dod spēku un palīdz 
turpmākajā mācību gada ritējumā! 

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

SVEICIENS SKOLOTĀJIEM!

AICINĀM PIETEIKT KANDIDĀTUS APBALVOJUMIEM!

Lai iepazītu vēsturi, arhitektūru, notikumus un 
vērtības, kas glabātas simtiem gadu, oktobra pēdējā 
sestdienā jau trešo gadu durvis apmeklētājiem ver 
Latvijas pilis un muižas. Tā ir iespēja ne vien apskatīt 
vēsturiskos objektus, bet arī baudīt īpašu kultūras 
programmu, kas sagatavota īpaši “Leģendu naktij”.

Jērcēnmuiža šogad piedāvā, spēlējoties ar sajūtām,  
iepazīt sevi, savus draugus un apkārtējos cilvēkus. 
Laikā no plkst. 19:00 – 21:00 muižā, mednieku namā 
un muižas parkā ikvienam Leģendu nakts apmeklē-
tājam būs iespēja sajust pieskaroties, ieraugot, izzinot, 
izgaršojot un iejūtoties. 

Muižas ļaudīm ir iecere atjaunot baronu Krīdeneru 
kapavietu Ēveles kapos, tādēļ būsim priecīgi par 
ikvienu apmeklētāju, kurš noziedos šim mērķim jeb-
kādu naudas vienību, sajūtot gandarījumu.

Plkst. 21:00 Leģendu nakts apmeklētājiem būs 
iespēja sajust ieklausoties, jo izskanēs saksofonu 
kvarteta koncerts, bet pēc koncerta varēs sajust dejas 
burvību, baudot deju ritmus.

Apmeklētāju garšas sajūtām tiks piedāvāta kafi ja, 
kūkas un vīns, tāpēc aicinām rēķināties ar nelieliem 
izdevumiem. Mednieku namā būs iespēja aplūkot 
Burtnieku keramiķa Jura Līča darbus, kurus varēs arī 
iegādāties.

Aicinām sajust Leģendu nakti Jērcēnmuižā 25. 
oktobrī – pieskaroties, ieraugot, izzinot, izgaršojot, 
iejūtoties, sadzirdot, izdejojot, izbaudot un sajūtot 
gandarījumu!

Ginta Gailīte, Strenču novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

LEĢENDU NAKTĪ 
AICINA IEPAZĪT 

SAJŪTAS

Strenču novada kultūras centrā par kultūras pasā-
kumu organizatori sākusi strādāt RITA TREISNERE.

Par Strenču novada mākslinieku sācis strādāt 
VIESTURS ĒĶIS

IEPAZĪSTIETIES – 
JAUNI DARBINIEKI!



Strenču novada vidusskolā norisinās projekta “Strenču 
novada vidusskolas ēkas logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā 
stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13” (ID Nr. KPFI-
15.3/124) darbi, kuras ietvaros Strenču vidusskolā tiek no-
mainīti logi, vitrīnas un durvis, ieklāts pārsegumu konstruk-
ciju siltumizolācijas slānis. 

Līdz šim ir veikta esošo logu bloku, palodžu un apdares 
demontāža un jaunu logu bloku iebūve par apmēram 76 %. 
Uzsākta logu aiļu iekšējā apdare. Palikuši vēl nenomainīti 
logu bloki ēdnīcā un sporta zālē, kā arī jumta logi. Durvju 
un vitrīnu (lielās ieejas durvis) nomaiņa arī vēl nav uzsākta. 
Bēniņu siltināšanai paredzētie materiāli ir pasūtīti un drīzumā 
tiks piegādāti. 

Nomainot visus logus un durvis, kā arī nosiltinot bēniņu 
pārsegumu, tiks uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, ēkas 
energoefektivitāte un ugunsdrošība, nodrošinot atbilstošu 
komforta līmeni apkures periodā, kas ļaus būtiski samazināt 
siltumenerģijas patēriņu un tās uzturēšanas izmaksas.

Būvdarbus veic SIA “VJM” atbilstoši SIA “BM pro-
jekts” izstrādātajai projekta tehniskajai dokumentācijai. 
Būvdarbu veikšanu uzrauga būvuzraugs Aivars Kalniņš.

Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” 
ietvaros.

Zaiga Auniņa,
Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītāja, 
tel.64715667

_______________________________________________

Projektu “Strenču novada vidusskolas ēkas logu, 
ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma 

siltināšana Rīgas ielā 13” 
ID Nr. KPFI-15.3/124  līdzfinansē KPFI. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 
uzraudzību nodrošina SIA “Vides investīciju fonds”.

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

19. novembrī pl. 10.00 Strenču novada vidus-
skolas stāvlaukumā piestās mobilais bērnu veselības 
aprūpes autobuss. Mobilajā veselības aprūpes centrā 
bez maksas varēs saņemt bērnu ārstu neirologa un 
alergologa konsultācijas un izmeklējumus. Šie divi
speciālisti tika izvēlēti kopējās pārrunās ar peda-
gogiem, medicīnas darbiniekiem un vecākiem, citās 
reizēs plānosim kardiologu konsultācijas, acu ārstu 
un citus nepieciešamos speciālistus pēc vecāku ini-
ciatīvas. Vēlētos uzsvērt, ka šos pakalpojumus sniegs 
sertificēti bērnu ārsti, kas strādā BKUS (Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīcā). Lai kvalitatīvāk saplānotu 
ārstu/speciālistu darba grafiku šai dienai un veiksmī-
gāk varētu izmeklēt mūsu bērnu veselības stāvokli –
vēlētos aicināt vecākus zvanīt skolas medmāsai un 
vienoties par konkrētā speciālista apmeklējumu un 
piemērotāko izmeklējuma laiku. Medicīnas māsa 
Sandra 29729026.

Baiba Kondriča,
veselības veicināšanas koordinatore

MŪSU BĒRNU 
VESELĪBAI Strenču novada domes sēdē 16. septembrī izskatīti 25 

jautājumi. Svarīgākie no tiem:

1. Apstiprināja medību koordinācijas komisiju šādā 
sastāvā:

1.1. Novada teritorijā esošo mednieku biedrības pārstāvji:
- no Plāņu medību iecirkņa – Māris Jurjāns;
- no Jērcēnu medību iecirkņa – Aivars Zūlis;

1.2. Valsts meža dienesta pārstāvis – Jānis Ence;
1.3. Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – AS “Latvijas 
        valsts meži” mežkopības vadītājs Arnis Čams;
1.4. Lauku atbalsta dienesta, pašvaldības pārstāvis –  

Gunita Kainaize;
1.5. Lauksaimnieku pārstāvji:

- Jērcēnu zs “Veckūkuri” saimniece Ilvija Jakovina
  (lopkopība);
- Plāņu zs “Lejas Ruķi” saimnieks Jānis Siliņš
  (augkopība).

2. Apstiprināja 2014./2015.gada apkures sezonai siltum-
enerģijas tarifu:
- Sedas pilsētas katlu mājai 59.15 EUR/MWh (bez PVN); 
- Strenču pilsētas katlu mājai 58.54 EUR/MWh (bez PVN);
- Plāņu pagasta Skolas ielā 5 katlu mājai 88.60 EUR/MWh
(bez PVN). 
3. Izskatīja jautājumu par pašvaldības līdzfinansējumu 
Strenču Mūzikas skolas pedagogu, Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestādes “Minkāns” un Strenču novada 
vidusskolas pedagogu darba samaksai .
4. Noteica domes līdzfinansējumu Strenču novada vidus-
skolas un Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles ceturtās 
klases skolēniem maksu par pusdienām 30% apmērā, t.i. 
0.42 eiro, vecāku līdzfinansējums 1,00 eiro. Līdzfinansējuma 
atlaidi piemērot ar 2014.gada 22.septembri līdz 2014.gada 
31.decembrim.
5. Apstiprināja ar 2014.gada 1.septembri viena audzēkņa 
mācību izmaksas mēnesī pašvaldību savstarpējiem norē-
ķiniem Strenču novada vispārējās izglītības iestādēs:

•  Strenču novada vidusskolā EUR 73,31.
•  Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē 
   “Minkāns” EUR 114,88.

6. Apstiprināja Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtību Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādei 
un Strenču novada vidusskolai. Apstiprināja Strenču no-
vada pirmsskolas izglītības iestādes un Strenču novada 
vidusskolas tarifikācijas kārtību.

7. Izskatīja jautājumus:
• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu.
• par reklāmas izkārtnes saskaņošanu.
• par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu 
   pagarināšanu.
• par zemes nomu Sedas pilsētā.

8. Apstiprināja tarifu par karsto ūdeni Sedas pilsētā 
2014./2015.gada apkures sezonā:

• 5,42 EUR/m3 bez PVN, (ja ir uzstādīts karstā ūdens 
    skaitītājs).
• 17,24 EUR/cilv. bez PVN, (ja nav uzstādīts karstā 
    ūdens skaitītājs).

Strenču novada domes sēdē 15. oktobrī izskatīti 17 jau-
tājumi. Svarīgākie no tiem:

1. Apstiprināja Metodiku maksas aprēķināšanai par 
patērēto siltumenerģiju patērētājiem, kam siltumenerģiju 
centralizēti piegādā Strenču novada dome.
2. Noteica ar 2015.gada 1.janvāri prasību pašvaldības 
iestāžu vadītāju izglītības līmenim – augstākā izglītība, 
izņemot pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuru izglītības 
līmeni nosaka speciālie likumdošanas akti.
3. Izdarīja izmaiņas domes lēmumā “Par vienotas apkures 
uzsākšanas un pārtraukšanas kārtības apstiprināšanu”:
• “Uzsākt siltuma padevi dzīvojamām mājām 24 stundu 
laikā pēc mājas kopīpašuma daļas apsaimniekotāja vai 
mājas īpašnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas par 
siltumenerģijas padeves uzsākšanu mājai, pie nosacījuma, 
ka  mājas vidējais komunālo maksājumu parāds  vienam 
dzīvoklim nepārsniedz 100 eiro, neskaitot dzīvokļus, kuros 
parādnieks faktiski nedzīvo, dzīvokļus kuru īpašnieki 
(īrnieki) neveic maksājumus vispār.
• “Paredzēt, iestādei Strenču novada dome, 2015.gada 
budžetā finansējumu tiesvedības ierosināšanai, komunālo 
maksājumu parāda piedziņai no parādniekiem kuri faktiski 
nedzīvo un vispār neveic maksājumus.”
• “Pirms siltumenerģijas padeves uzsākšanas daudzdzīvokļu 
mājās veikt dzīvokļa apsekošanu, aktā fiksējot dzīvokļa 
apkures sistēmas karstā ūdens sistēmas tehnisko stāvokli, 
visa veida skaitītāju rādītājus.”
4. Izskatīja jautājumus:

• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu
• par īres līgumu izbeigšanu
• par dzīves vietas deklarēto ziņu anulēšanu
• par īpašumu nosaukumu maiņu
• par zemes nomas līgumu slēgšanu

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības fonda 
projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas
posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai 
rekonstrukcija Strenču pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/
APIA/SM/023 īstenošana. Kopš 30. septembra tranzī-
tiela ir atvērta satiksmei.

Projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai 
rekonstrukcija Strenču pilsētā” mērķis ir nodrošināt 
komfortablu un drošu satiksmi, kā arī uzlabot vides 
pieejamību tranzītielas posmā. Projekta ietvaros veikta 
ielas seguma izbūve 1,558 km garumā, ielas un cement-
bruģa seguma izbūve 7162 m2 platībā, ielas, ietves, 
iebrauktuvju, pieslēgumu asfaltbetona seguma izbūve 
19860 m2. No jauna izbūvēti veloceliņi un velojoslas 
1,558 km garumā. Rekonstruēts tilts pār Strenčupīti. 
Rekonstruētas un uzlabotas divas pieturvietas. Re-
konstruēti divi krustojumi, ieviešot apļveida kustību, 
izveidojot kreiso nogriešanās joslu. Ielas posma 
garumā uzstādīti 44 apgaismojuma balsti un izbūvēta 
segtā lietus kanalizācija 788 m garumā. Jāpiebilst, ka 
minētie skaitļi tika iekļauti projekta pieteikumā un 
tiks precizēti pēc digitālās uzmērīšanas.

Visa rekonstruējamā ielas posma garumā ir uzstādīti 
16 soliņi un 10 atkritumu urnas. Pavisam iestādīti 50 
koki – elles, ozoli, zaļmizas kļavas, priedes, vilkābeles, 
sarkanlapu ievas, purpursarkano lapu bērzi un izvei-
dots dzīvžogs no fizokarpiem un alpu jāņogām 480 
metru garumā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 059 799,26, 
no tām būvdarbu izmaksas EUR 2 293 886,18.

Lielāko daļu no izmaksām sedz Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF).

Sīkākai informācijai: Iveta Ence, Strenču novada 
domes Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja
___________________________________________

Projektu “Tranzītielas posma Rīgas ielā un 
Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti 

līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija 
Strenču pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 

līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 

ir Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās 

vadības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

PĒC REKONSTRUK-
CIJAS SATIKSMEI 

ATVĒRTA 
TRANZĪTIELA 

STRENČOS

Informācija par Strenču 
vidusskolas renovācijas darbiem
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Jau kopš 2008.gada par tradīciju rudenī kļuvis 
mobilizēt Latvijas jauniešus, kuriem svarīga Latvijas 
vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un spraigām 
sacensībām brīvā dabā, uz patriotisku spēli “Jaunie 
Rīgas Sargi: Atceries Lāčplēšus!”. 

Piektdien, 10. oktobrī drosmīgi un zinātkāri jau-
nieši Valmierā piedalījās patriotiskā piedzīvojumu un 
izaicinājumu spēlē. Spēlē notika 1919.gada Brīvības 
cīņu simulācija, mudinot jauniešus apgūt vēstures no-
tikumus, kas bija par pamatu Latvijas valsts izveidei. 
Spēle sastāvēja no diviem būtiskiem posmiem: ap-
mācības sešās darbnīcās (pārvietošanās pēc kartes 
un kompasa; komandu došana un izpilde; Latvijas 
Brīvības cīņu vēsture; slēpta pārvietošanās; pirmās 
palīdzības sniegšana) un misijas skrējiens “Atceries 
Lāčplēšus!”, kurā jaunieši varēja pielietot apmācību 
procesā iegūtās zināšanas un prasmes.     

Spēles mērķis – atraktīvā un iesaistošā veidā 
izglītot jauniešus no dažādām sociālām un etniskām 
grupām par Latvijas vēsturi, simboliem un politiku, 
kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem brīvā laika 
pavadīšanas veidiem. Ar spēles palīdzību tiek veici-
nāta dažāda veida sociālo grupu jauniešu savstarpējā 
sadarbība, izpratne par demokrātisku sabiedrību, kā 
arī tiek veidota un stiprināta pilsoniskā apziņa un 
identitāte uz kopīgu vērtību pamata.     

“Spēlē piedalījās arī Jaunsardzes 213.vienības ko-
manda, kuru pārstāvēja: Alīda Krumholce un Madara 
Māra Grigore (Strenču novada vidusskola), Sandris 
Zutis, Daina Kārkliņa, Reinis Šalders, Aleksis Bašķis 
(Valkas ģimnāzija). Spēles laikā viņiem bija iespēja 
pierādīt izturību, zināšanas un komandas saliedētību. 
Mūsu komanda uzvarēja, saņemot tiesības piedalīties 
valsts fi nālā, kā arī balvā – brauciens uz Stokholmu, 
ko dāvina AS Tallink Latvija. Ceļojumā varēs doties 
visi komandas biedri (6 gab.) un vēl 2 pavadošās 
personas. Fināls notiks 28.novembrī Siguldas novadā 
– Morē, kur nāksies cīnīties jau par Vislatvijas titulu,” 
informē Strenču novada vidusskolas direktore Dace 
Gaigala.      

Projekts tika īstenots ar Valmieras, Grobiņas, 
Lielvārdes, Daugavpils, Gulbenes, Tukuma, Jelgavas, 
Siguldas pašvaldību, kā arī Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta fi nansiālu atbalstu. 
Spēli atbalstīja: Latvijas Dzelzceļa ritošā sastāva 
serviss, Tallink, Eco Baltia Vide, NRJ reklāmai, 
Flora Maiznīca, Kronis, Latvijas Kara muzejs, Rīgas 
skolēnu dome, Grobiņas KB, Ducis 7. Spēli jaunie-
šiem organizēja biedrība “Media gids” sadarbībā ar 
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centru, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas 
Kara muzeju.

Ginta Gailīte, Strenču novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

PATRIOTISKAJĀ 
SPĒLĒ “ATCERIES, 
LĀČPLĒŠUS!” ARĪ 
MŪSU JAUNIEŠI

Strenču novada dome uzsākusi īstenot LEADER 
projektu “Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus-
laukumā”.

Ar ES līdzfi nansējumu pietiek tikai nelielai daļai no 
projektā “Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus 
laukumā” iecerētajiem darbiem. Par šiem līdzekļiem jau 
tiek uzstādītas divas tirgus nojumes un tiks uzstādīta kon-
teinertipa sabiedriskā tualete.

Projektētāju piedāvātajā risinājumā bez autostāvvietas 
ir paredzētas pavisam sešas vaļējas tirgus nojumes, kā arī 
gājēju celiņi no autoostas līdz Valkas un Beverīnas ielu 
krustojumam, jauni apstādījumi, soliņi un teritorijas lab-
iekārtošana ap plosta maketu. (Skat. pievienotajā shēmā – 
projekta ietvaros labiekārtojamā teritorija shēmā ir iero-
bežota ar pārtrauktu līniju) Tuvākajā laikā notiks plosta 
maketa vietas iezīmēšana.

Tranzītielas projekta izstrādes gaitā Valkas ielas malā ir
likvidētas “kabatas”, pie veikala “top!” vairs nav stāvlau-
kuma automašīnām, tāpēc nākamā gada pavasarī ir plānots  
ierīkot autostāvvietu Beverīnas ielas malā netālu no veikala 
“top!” un krustojuma ar Valkas ielu. Stāvlaukumā ir plānota 
vieta vairāk nekā 20 transportlīdzekļiem. “Stāvlaukumu, 
iespēju robežās, ir iecerēts izbūvēt  par pašvaldības resursiem 
no Strenču tranzītielas rekonstrukcijā atgūtā materiāla”, 
skaidro Strenču novada domes Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Iveta Ence. 

Noteikti tiks turpināts darbs pie ES fondu līdzekļu 
piesaistes projekta darbu turpināšanai. Pats galvenais 
uzdevums ir projekta rezultātā radīt patīkamu, interesantu 
Strenču pilsētas vizītkarti, reizē domājot arī par pilsētas 
iedzīvotāju un viesu ērtībām.

Sīkāka informācija: Iveta Ence, Strenču novada domes 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Informāciju sagatavoja: Ginta Gailīte, Strenču novada 
domes sabiedrisko attiecību speciāliste_______________________________________________

Projekts iesniegts 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 2. rīcībā – Vides sakārtošana un 
dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.

ATDZIMST STRENČU VĒSTURISKAIS 
TIRGUS LAUKUMS

Kā jau iedzīvotāji ir pamanījuši, Sedā norisinās ūdens-
saimniecības rekonstrukcijas darbi. Tos veic SIA “Būvenergo 
A”. Darbi tiek veikti pēc iespējas operatīvāk un optimizējot 
komunikāciju pievadus pie mājām. Ūdensvada caurules 
jau ir ieraktas, lielākā daļa no kanalizācijas tīkliem arī jau 
ir ierakti. Brīžos, kad jaunās komunikācijas, kas savieno 
maģistrālos tīklus ar māju ievadiem, tiek pieslēgtas pie 
mājām, iedzīvotājiem ir neērtības ar dzeramā ūdens sa-
ņemšanu. Taču šādi brīži nav ilgstoši. Ceram uz iedzīvotāju 
sapratni un pacietību šādos brīžos. Vēl ir sagatavota pa-
matne dzeramā ūdens rezervuāru izbūvei, saņemta arī visa 
nepieciešamā dokumentācija jauna ūdensapgādes urbuma 
ierīkošanai. Jauno urbumu plāno ierīkot apmēram oktobra 
vidū.

Projekta rezultātā tiks uzlabota līdz patērētājiem no-
vadītā 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 pie-
sārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem. 

Būvdarbus uzrauga SIA “BaltLine Globe”.
Projekts top ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) līdzfi nansējumu. 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, tel.64715667

Par Sedas ūdenssaimniecības projekta norisi

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā, 2.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/

CFLA/091/030 līdzfi nansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros

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

uzraudzību nodrošina CFLA.



Strenču novada vidusskolā norisinās projekta “Strenču 
novada vidusskolas ēkas logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā 
stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13” (ID Nr. KPFI-
15.3/124) darbi, kuras ietvaros Strenču vidusskolā tiek no-
mainīti logi, vitrīnas un durvis, ieklāts pārsegumu konstruk-
ciju siltumizolācijas slānis. 

Līdz šim ir veikta esošo logu bloku, palodžu un apdares 
demontāža un jaunu logu bloku iebūve par apmēram 76 %. 
Uzsākta logu aiļu iekšējā apdare. Palikuši vēl nenomainīti 
logu bloki ēdnīcā un sporta zālē, kā arī jumta logi. Durvju 
un vitrīnu (lielās ieejas durvis) nomaiņa arī vēl nav uzsākta. 
Bēniņu siltināšanai paredzētie materiāli ir pasūtīti un drīzumā 
tiks piegādāti. 

Nomainot visus logus un durvis, kā arī nosiltinot bēniņu 
pārsegumu, tiks uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, ēkas 
energoefektivitāte un ugunsdrošība, nodrošinot atbilstošu 
komforta līmeni apkures periodā, kas ļaus būtiski samazināt 
siltumenerģijas patēriņu un tās uzturēšanas izmaksas.

Būvdarbus veic SIA “VJM” atbilstoši SIA “BM pro-
jekts” izstrādātajai projekta tehniskajai dokumentācijai. 
Būvdarbu veikšanu uzrauga būvuzraugs Aivars Kalniņš.

Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” 
ietvaros.

Zaiga Auniņa,
Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītāja, 
tel.64715667

_______________________________________________

Projektu “Strenču novada vidusskolas ēkas logu, 
ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma 

siltināšana Rīgas ielā 13” 
ID Nr. KPFI-15.3/124  līdzfinansē KPFI. 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir Strenču novada dome. 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 
uzraudzību nodrošina SIA “Vides investīciju fonds”.
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19. novembrī pl. 10.00 Strenču novada vidus-
skolas stāvlaukumā piestās mobilais bērnu veselības 
aprūpes autobuss. Mobilajā veselības aprūpes centrā 
bez maksas varēs saņemt bērnu ārstu neirologa un 
alergologa konsultācijas un izmeklējumus. Šie divi
speciālisti tika izvēlēti kopējās pārrunās ar peda-
gogiem, medicīnas darbiniekiem un vecākiem, citās 
reizēs plānosim kardiologu konsultācijas, acu ārstu 
un citus nepieciešamos speciālistus pēc vecāku ini-
ciatīvas. Vēlētos uzsvērt, ka šos pakalpojumus sniegs 
sertificēti bērnu ārsti, kas strādā BKUS (Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīcā). Lai kvalitatīvāk saplānotu 
ārstu/speciālistu darba grafiku šai dienai un veiksmī-
gāk varētu izmeklēt mūsu bērnu veselības stāvokli –
vēlētos aicināt vecākus zvanīt skolas medmāsai un 
vienoties par konkrētā speciālista apmeklējumu un 
piemērotāko izmeklējuma laiku. Medicīnas māsa 
Sandra 29729026.

Baiba Kondriča,
veselības veicināšanas koordinatore

MŪSU BĒRNU 
VESELĪBAI Strenču novada domes sēdē 16. septembrī izskatīti 25 

jautājumi. Svarīgākie no tiem:

1. Apstiprināja medību koordinācijas komisiju šādā 
sastāvā:

1.1. Novada teritorijā esošo mednieku biedrības pārstāvji:
- no Plāņu medību iecirkņa – Māris Jurjāns;
- no Jērcēnu medību iecirkņa – Aivars Zūlis;

1.2. Valsts meža dienesta pārstāvis – Jānis Ence;
1.3. Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – AS “Latvijas 
        valsts meži” mežkopības vadītājs Arnis Čams;
1.4. Lauku atbalsta dienesta, pašvaldības pārstāvis –  

Gunita Kainaize;
1.5. Lauksaimnieku pārstāvji:

- Jērcēnu zs “Veckūkuri” saimniece Ilvija Jakovina
  (lopkopība);
- Plāņu zs “Lejas Ruķi” saimnieks Jānis Siliņš
  (augkopība).

2. Apstiprināja 2014./2015.gada apkures sezonai siltum-
enerģijas tarifu:
- Sedas pilsētas katlu mājai 59.15 EUR/MWh (bez PVN); 
- Strenču pilsētas katlu mājai 58.54 EUR/MWh (bez PVN);
- Plāņu pagasta Skolas ielā 5 katlu mājai 88.60 EUR/MWh
(bez PVN). 
3. Izskatīja jautājumu par pašvaldības līdzfinansējumu 
Strenču Mūzikas skolas pedagogu, Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestādes “Minkāns” un Strenču novada 
vidusskolas pedagogu darba samaksai .
4. Noteica domes līdzfinansējumu Strenču novada vidus-
skolas un Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles ceturtās 
klases skolēniem maksu par pusdienām 30% apmērā, t.i. 
0.42 eiro, vecāku līdzfinansējums 1,00 eiro. Līdzfinansējuma 
atlaidi piemērot ar 2014.gada 22.septembri līdz 2014.gada 
31.decembrim.
5. Apstiprināja ar 2014.gada 1.septembri viena audzēkņa 
mācību izmaksas mēnesī pašvaldību savstarpējiem norē-
ķiniem Strenču novada vispārējās izglītības iestādēs:

•  Strenču novada vidusskolā EUR 73,31.
•  Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē 
   “Minkāns” EUR 114,88.

6. Apstiprināja Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtību Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādei 
un Strenču novada vidusskolai. Apstiprināja Strenču no-
vada pirmsskolas izglītības iestādes un Strenču novada 
vidusskolas tarifikācijas kārtību.

7. Izskatīja jautājumus:
• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu.
• par reklāmas izkārtnes saskaņošanu.
• par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu 
   pagarināšanu.
• par zemes nomu Sedas pilsētā.

8. Apstiprināja tarifu par karsto ūdeni Sedas pilsētā 
2014./2015.gada apkures sezonā:

• 5,42 EUR/m3 bez PVN, (ja ir uzstādīts karstā ūdens 
    skaitītājs).
• 17,24 EUR/cilv. bez PVN, (ja nav uzstādīts karstā 
    ūdens skaitītājs).

Strenču novada domes sēdē 15. oktobrī izskatīti 17 jau-
tājumi. Svarīgākie no tiem:

1. Apstiprināja Metodiku maksas aprēķināšanai par 
patērēto siltumenerģiju patērētājiem, kam siltumenerģiju 
centralizēti piegādā Strenču novada dome.
2. Noteica ar 2015.gada 1.janvāri prasību pašvaldības 
iestāžu vadītāju izglītības līmenim – augstākā izglītība, 
izņemot pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuru izglītības 
līmeni nosaka speciālie likumdošanas akti.
3. Izdarīja izmaiņas domes lēmumā “Par vienotas apkures 
uzsākšanas un pārtraukšanas kārtības apstiprināšanu”:
• “Uzsākt siltuma padevi dzīvojamām mājām 24 stundu 
laikā pēc mājas kopīpašuma daļas apsaimniekotāja vai 
mājas īpašnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas par 
siltumenerģijas padeves uzsākšanu mājai, pie nosacījuma, 
ka  mājas vidējais komunālo maksājumu parāds  vienam 
dzīvoklim nepārsniedz 100 eiro, neskaitot dzīvokļus, kuros 
parādnieks faktiski nedzīvo, dzīvokļus kuru īpašnieki 
(īrnieki) neveic maksājumus vispār.
• “Paredzēt, iestādei Strenču novada dome, 2015.gada 
budžetā finansējumu tiesvedības ierosināšanai, komunālo 
maksājumu parāda piedziņai no parādniekiem kuri faktiski 
nedzīvo un vispār neveic maksājumus.”
• “Pirms siltumenerģijas padeves uzsākšanas daudzdzīvokļu 
mājās veikt dzīvokļa apsekošanu, aktā fiksējot dzīvokļa 
apkures sistēmas karstā ūdens sistēmas tehnisko stāvokli, 
visa veida skaitītāju rādītājus.”
4. Izskatīja jautājumus:

• par dzīvojamās platības piešķiršanu un maiņu
• par īres līgumu izbeigšanu
• par dzīves vietas deklarēto ziņu anulēšanu
• par īpašumu nosaukumu maiņu
• par zemes nomas līgumu slēgšanu

Kancelejas vadītāja S.Biša

NOVADA DOMES ZIŅAS

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības fonda 
projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas
posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai 
rekonstrukcija Strenču pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/
APIA/SM/023 īstenošana. Kopš 30. septembra tranzī-
tiela ir atvērta satiksmei.

Projekta “Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas 
ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai 
rekonstrukcija Strenču pilsētā” mērķis ir nodrošināt 
komfortablu un drošu satiksmi, kā arī uzlabot vides 
pieejamību tranzītielas posmā. Projekta ietvaros veikta 
ielas seguma izbūve 1,558 km garumā, ielas un cement-
bruģa seguma izbūve 7162 m2 platībā, ielas, ietves, 
iebrauktuvju, pieslēgumu asfaltbetona seguma izbūve 
19860 m2. No jauna izbūvēti veloceliņi un velojoslas 
1,558 km garumā. Rekonstruēts tilts pār Strenčupīti. 
Rekonstruētas un uzlabotas divas pieturvietas. Re-
konstruēti divi krustojumi, ieviešot apļveida kustību, 
izveidojot kreiso nogriešanās joslu. Ielas posma 
garumā uzstādīti 44 apgaismojuma balsti un izbūvēta 
segtā lietus kanalizācija 788 m garumā. Jāpiebilst, ka 
minētie skaitļi tika iekļauti projekta pieteikumā un 
tiks precizēti pēc digitālās uzmērīšanas.

Visa rekonstruējamā ielas posma garumā ir uzstādīti 
16 soliņi un 10 atkritumu urnas. Pavisam iestādīti 50 
koki – elles, ozoli, zaļmizas kļavas, priedes, vilkābeles, 
sarkanlapu ievas, purpursarkano lapu bērzi un izvei-
dots dzīvžogs no fizokarpiem un alpu jāņogām 480 
metru garumā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 059 799,26, 
no tām būvdarbu izmaksas EUR 2 293 886,18.

Lielāko daļu no izmaksām sedz Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF).

Sīkākai informācijai: Iveta Ence, Strenču novada 
domes Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja
___________________________________________

Projektu “Tranzītielas posma Rīgas ielā un 
Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti 

līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija 
Strenču pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 

līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 

ir Strenču novada dome. 
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās 

vadības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

PĒC REKONSTRUK-
CIJAS SATIKSMEI 

ATVĒRTA 
TRANZĪTIELA 

STRENČOS

Informācija par Strenču 
vidusskolas renovācijas darbiem
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Jau kopš 2008.gada par tradīciju rudenī kļuvis 
mobilizēt Latvijas jauniešus, kuriem svarīga Latvijas 
vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un spraigām 
sacensībām brīvā dabā, uz patriotisku spēli “Jaunie 
Rīgas Sargi: Atceries Lāčplēšus!”. 

Piektdien, 10. oktobrī drosmīgi un zinātkāri jau-
nieši Valmierā piedalījās patriotiskā piedzīvojumu un 
izaicinājumu spēlē. Spēlē notika 1919.gada Brīvības 
cīņu simulācija, mudinot jauniešus apgūt vēstures no-
tikumus, kas bija par pamatu Latvijas valsts izveidei. 
Spēle sastāvēja no diviem būtiskiem posmiem: ap-
mācības sešās darbnīcās (pārvietošanās pēc kartes 
un kompasa; komandu došana un izpilde; Latvijas 
Brīvības cīņu vēsture; slēpta pārvietošanās; pirmās 
palīdzības sniegšana) un misijas skrējiens “Atceries 
Lāčplēšus!”, kurā jaunieši varēja pielietot apmācību 
procesā iegūtās zināšanas un prasmes.     

Spēles mērķis – atraktīvā un iesaistošā veidā 
izglītot jauniešus no dažādām sociālām un etniskām 
grupām par Latvijas vēsturi, simboliem un politiku, 
kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem brīvā laika 
pavadīšanas veidiem. Ar spēles palīdzību tiek veici-
nāta dažāda veida sociālo grupu jauniešu savstarpējā 
sadarbība, izpratne par demokrātisku sabiedrību, kā 
arī tiek veidota un stiprināta pilsoniskā apziņa un 
identitāte uz kopīgu vērtību pamata.     

“Spēlē piedalījās arī Jaunsardzes 213.vienības ko-
manda, kuru pārstāvēja: Alīda Krumholce un Madara 
Māra Grigore (Strenču novada vidusskola), Sandris 
Zutis, Daina Kārkliņa, Reinis Šalders, Aleksis Bašķis 
(Valkas ģimnāzija). Spēles laikā viņiem bija iespēja 
pierādīt izturību, zināšanas un komandas saliedētību. 
Mūsu komanda uzvarēja, saņemot tiesības piedalīties 
valsts fi nālā, kā arī balvā – brauciens uz Stokholmu, 
ko dāvina AS Tallink Latvija. Ceļojumā varēs doties 
visi komandas biedri (6 gab.) un vēl 2 pavadošās 
personas. Fināls notiks 28.novembrī Siguldas novadā 
– Morē, kur nāksies cīnīties jau par Vislatvijas titulu,” 
informē Strenču novada vidusskolas direktore Dace 
Gaigala.      

Projekts tika īstenots ar Valmieras, Grobiņas, 
Lielvārdes, Daugavpils, Gulbenes, Tukuma, Jelgavas, 
Siguldas pašvaldību, kā arī Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta fi nansiālu atbalstu. 
Spēli atbalstīja: Latvijas Dzelzceļa ritošā sastāva 
serviss, Tallink, Eco Baltia Vide, NRJ reklāmai, 
Flora Maiznīca, Kronis, Latvijas Kara muzejs, Rīgas 
skolēnu dome, Grobiņas KB, Ducis 7. Spēli jaunie-
šiem organizēja biedrība “Media gids” sadarbībā ar 
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centru, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas 
Kara muzeju.

Ginta Gailīte, Strenču novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

PATRIOTISKAJĀ 
SPĒLĒ “ATCERIES, 
LĀČPLĒŠUS!” ARĪ 
MŪSU JAUNIEŠI

Strenču novada dome uzsākusi īstenot LEADER 
projektu “Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus-
laukumā”.

Ar ES līdzfi nansējumu pietiek tikai nelielai daļai no 
projektā “Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus 
laukumā” iecerētajiem darbiem. Par šiem līdzekļiem jau 
tiek uzstādītas divas tirgus nojumes un tiks uzstādīta kon-
teinertipa sabiedriskā tualete.

Projektētāju piedāvātajā risinājumā bez autostāvvietas 
ir paredzētas pavisam sešas vaļējas tirgus nojumes, kā arī 
gājēju celiņi no autoostas līdz Valkas un Beverīnas ielu 
krustojumam, jauni apstādījumi, soliņi un teritorijas lab-
iekārtošana ap plosta maketu. (Skat. pievienotajā shēmā – 
projekta ietvaros labiekārtojamā teritorija shēmā ir iero-
bežota ar pārtrauktu līniju) Tuvākajā laikā notiks plosta 
maketa vietas iezīmēšana.

Tranzītielas projekta izstrādes gaitā Valkas ielas malā ir
likvidētas “kabatas”, pie veikala “top!” vairs nav stāvlau-
kuma automašīnām, tāpēc nākamā gada pavasarī ir plānots  
ierīkot autostāvvietu Beverīnas ielas malā netālu no veikala 
“top!” un krustojuma ar Valkas ielu. Stāvlaukumā ir plānota 
vieta vairāk nekā 20 transportlīdzekļiem. “Stāvlaukumu, 
iespēju robežās, ir iecerēts izbūvēt  par pašvaldības resursiem 
no Strenču tranzītielas rekonstrukcijā atgūtā materiāla”, 
skaidro Strenču novada domes Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja Iveta Ence. 

Noteikti tiks turpināts darbs pie ES fondu līdzekļu 
piesaistes projekta darbu turpināšanai. Pats galvenais 
uzdevums ir projekta rezultātā radīt patīkamu, interesantu 
Strenču pilsētas vizītkarti, reizē domājot arī par pilsētas 
iedzīvotāju un viesu ērtībām.

Sīkāka informācija: Iveta Ence, Strenču novada domes 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Informāciju sagatavoja: Ginta Gailīte, Strenču novada 
domes sabiedrisko attiecību speciāliste_______________________________________________

Projekts iesniegts 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 2. rīcībā – Vides sakārtošana un 
dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.

ATDZIMST STRENČU VĒSTURISKAIS 
TIRGUS LAUKUMS

Kā jau iedzīvotāji ir pamanījuši, Sedā norisinās ūdens-
saimniecības rekonstrukcijas darbi. Tos veic SIA “Būvenergo 
A”. Darbi tiek veikti pēc iespējas operatīvāk un optimizējot 
komunikāciju pievadus pie mājām. Ūdensvada caurules 
jau ir ieraktas, lielākā daļa no kanalizācijas tīkliem arī jau 
ir ierakti. Brīžos, kad jaunās komunikācijas, kas savieno 
maģistrālos tīklus ar māju ievadiem, tiek pieslēgtas pie 
mājām, iedzīvotājiem ir neērtības ar dzeramā ūdens sa-
ņemšanu. Taču šādi brīži nav ilgstoši. Ceram uz iedzīvotāju 
sapratni un pacietību šādos brīžos. Vēl ir sagatavota pa-
matne dzeramā ūdens rezervuāru izbūvei, saņemta arī visa 
nepieciešamā dokumentācija jauna ūdensapgādes urbuma 
ierīkošanai. Jauno urbumu plāno ierīkot apmēram oktobra 
vidū.

Projekta rezultātā tiks uzlabota līdz patērētājiem no-
vadītā 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 pie-
sārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem. 

Būvdarbus uzrauga SIA “BaltLine Globe”.
Projekts top ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) līdzfi nansējumu. 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, tel.64715667

Par Sedas ūdenssaimniecības projekta norisi

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija 
Sedas pilsētā, 2.etaps” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/

CFLA/091/030 līdzfi nansē Eiropas Savienība. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros

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

uzraudzību nodrošina CFLA.
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MŪSU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža – 1800 eks.

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

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

Aleksejs Kuzņecovs – 03.03.1933. – 16.09.2014.
Vizma Skaidrīte Buliņa – 25.01.1943. – 14.10.2014.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule

Strenču novada 
dzimtsarakstu  nodaļā 

reģistrēti mūžībā aizgājušie

• 25. oktobrī plkst. 17:00 Plāņu tautas namā viesosies Grundzāles amatierteātris – A.Bankas “KREDĪTS”. Ieeja – 1 EUR.
• 25. oktobrī plkst. 18:00 Strenču kultūras namā amatierteātris “Mēris” – Mārtiņš Zīverts MINHAUZENA PRECĪBAS 

izrāde 2 daļās. Režisore – Ingrīda Sovere. Ieeja - 1 EUR
• 25. oktobrī no plkst. 19:00 – LEĢENDU NAKTS Jērcēnmuižā.
• 11. novembrī plkst. 17:40 laukumā pie Strenču novada vidusskolas pulcēsimies uz  LĀČPLĒŠA DIENAI veltītu 

pasākumu! Patriotiskas noskaņas radīs pūtēju orķestris. Iedegsim svecītes un savās domās atcerēsimies mūsu varoņus! 
Pēc svinīgā pasākuma plkst. 18:00 LĀPU GĀJIENS, piemiņas brīdis un ziedu nolikšana Strenču pilsētas kapos 
Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Kārļa Slokas atdusas vietā.

• 15. novembrī plkst. 15:00 Jaunklidža saieta namā koncertēs muzikālā apvienība “Mati”. Lai radītu svētku noskaņu 
pie saieta nama, apmeklētājus aicinām ņemt līdzi svecītes.

• 17. novembrī plkst. 19:00 Strenču kultūras namā valsts svētku sarīkojums. Koncertēs vokālā grupa “ANIMA SOLLA”.
Ballē spēlēs grupa “Ceļojums”, darbosies kafejnīca.

KULTŪRAS PASĀKUMI OKTOBRĪ

Iedzīvotāji jautā, kāpēc atjaunotās tranzītielas malās
ir likvidētas automašīnu stāvvietas un kas tiks darīts, lai 
atjaunotu apvedceļa (Slimnīcas, Beverīnas, Pulkveža 
Brieža, J.Ziemeļnieka iela) segumu.

Jau iesniedzot projekta pieteikumu tranzītielas 
rekonstrukcijai, tika nodefinēti projekta realizācijas 
nosacījumi. Viens no šādiem nosacījumiem bija stāv-
vietu likvidēšana tranzītielas malā. Tāpat bija zināms, 
ka vienīgais ielas rekonstrukcijas laikā izmantojamais 
apvedceļš neizturēs milzīgo noslogojumu, taču citas 
iespējas nebija,  jo reizē ar tranzītielas rekonstrukciju 
tika izbūvēta ūdensvada un kanalizācijas sistēma, 
tāpēc transporta plūsma bija jānovirza pa apvedceļu 
un nevarēja izmantot esošās tranzītielas brīvo daļu. Tā 
bija mūsu izvēle – pieņemt šos nosacījumus un realizēt 
projektu vai nepieņemt.

Saprotam, ka apvedceļš ir jāatjauno, lai to atjau-
notu apmierinošā stāvoklī ir nepieciešami 200 tūkstoši 
eiro. Pēdējo mēnešu laikā vairākkārt esam vērsušies 
Satiksmes ministrijā un VARAM ar lūgumu atbalstīt 
ceļa atjaunošanu, ir sagatavota tāme, taču pagaidām 
esam saņēmuši noraidošas atbildes ar solījumiem 
lūgumu pārskatīt nākotnē. 

Šobrīd apvedceļa remontā jau ir ieguldīti aptuveni 
22 tūkstoši eiro, ko esam atraduši no saviem budžeta 
līdzekļiem, lai iespēju robežās atjaunotu ceļa segumu. 
Vēl nepieciešams izlīdzināt melnzemes izspiedumus, 
ko mēģināsim risināt saimnieciskā kārtā vēl šoruden 
vai nākošā gada pavasarī, atkarībā no laika apstākļiem.

Domājot par apvedceļa uzturēšanu, Ceļu satiksmes 
drošības direkcijā ir iesniegts aizlieguma zīmju uz-
stādīšanas plāns, kurš paredz atsevišķos posmos aiz-
liegt satiksmi smagajam transportam, novirzot to pa 
tranzītielu.

IEDZĪVOTĀJI 
JAUTĀ 

Uzlabosies interneta pieejas un biroja 
tehnikas pakalpojumi Strenču novadā 

Tuvojoties gada tumšākajam laikam, vēlamies atgādināt 
iedzīvotājiem par mājdzīvnieku turēšanu. Pašvaldībā nereti 
nonāk sūdzības no iedzīvotājiem un no pastniekiem, kuriem
nākas ciest no agresīvu mājdzīvnieku uzbrukumiem. Ir vai-
rāki normatīvie akti, kas reglamentē mājdzīvnieku turēšanu. 
Atgādinām, ka suņa īpašniekam ir pienākums nodrošināt 
pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lie-
tošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt 
no tās. Ja nepieciešams, saimniekam jāizliek uzraksts “Nikns 
suns”, nedrīkst pieļaut dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību 
cilvēkiem. Suņus pastaigā drīkst izvest tikai līdz 1,5 m garā 
pavadā un ar uzliktu uzpurni.

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, piemērojams sods pēc 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. panta  – 
fiziskajām personām no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskajām 
personām – no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai 
bez konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie 
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlik-
šanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, 
– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700 
eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 1400 eiro, 
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

17.oktobrī Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 
pieņēmusi lēmumu apstiprināt Strenču novada domes 
projekta iesniegumu “Piekļuves iespēju internetam nodro-
šināšana un paplašināšana Strenču novadā”. Projekta mērķis
ir radīt un pilnveidot piekļuvi elektronisko sakaru pakalpo-
jumiem pēc iespējas plašākai mērķauditorijai proporcionāli
esošajam un prognozētajam pieprasījumam Strenču novadā, 
lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. 

Lai sasniegtu šo mērķi, plānotas sekojošas darbības:

1. Izveidot 4 publiskos interneta pieejas punktus (PIPP) 
katrā novada administratīvajā teritorijā:

1.1. Strenčos, Strenču novada TIC – PIPP ar pieeju
datortehnikai,

1.2. Sedā, Sedas kultūras namā – PIPP ar pieeju
datortehnikai,

1.3. Jērcēnu pagastā, Medību namā-izstāžu zālē – PIPP 
ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai,

1.4. Plāņu pagastā, Plāņu tautas namā – PIPP ar pieeju
bezvada interneta piekļuves zonai.

2. Pilnveidot 4 Strenču novadā esošos publiskos interneta
pieejas punktus:

2.1. Strenčos, Tautas interešu namā esošajā PIPP,
2.2. Jērcēnu pagastā, Jērcēnu bibliotēkā,
2.3. Plāņu pagastā, Plāņu bibliotēkā,
2.4. Plāņu pagastā, Jaunklidža saieta namā-bibliotēkā.
Kopumā plānots iegādāties 17 datorkomplektus, 3 daudz-

funkcionālas iekārtas, izveidot 4 bezvadu interneta pieejas 
zonas un  izveidot 2 datortīklus.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 23 600,00,
no kurām 12% – EUR 2 832,00 ir pašvaldības budžeta finan-
sējums un 3% – EUR 708,00 ir valsts budžeta dotācija.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 
85% – EUR 20 060,00.

Projekta vadītāja, 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence

JAUNS PALĪGS 
SAIMNIECISKAJAM SEKTORAM

Iedzīvotāji jau būs ielās pamanī-
juši jaunu, mazu, ņipru traktoriņu, kas 
atvieglos roku darbu. 

Pēc pašvaldības izsludinātā iepir-
kuma par jauna traktora ar aprīkojumu 
nomu ar izpirkšanas tiesībām ir no-
slēgts līgums ar A/S FERRUS un esam
saņēmuši jaunu traktoru ar vairākām 
funkcijām – sniega tīrīšanai, smilšu –
sāls kaisīšanai, ielu slaucīšanai, zāles 
pļaušanai u.c. darbībām. 

PAR 
SILTUMENERĢIJAS 

APRĒĶINIEM
Strenču novada domes sēdē ir veikti grozījumi un 

papildināta metodika maksas aprēķināšanai par patē-
rēto siltumenerģiju patērētājiem, kam siltumenerģiju 
centralizēti piegādā Strenču novada dome. Metodika 
nosaka kārtību, kādā tiek veikta norēķina periodā 
patērētās siltumenerģijas sadale un ikmēneša maksas 
aprēķināšana par centralizēto apkuri un par karstā 
ūdens apgādi Sedas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās.

Metodika ir papildināta ar punktu, kas nosaka, 
kā aprēķina maksu par siltumenerģiju mājās, kurās ir 
dzīvokļi, kuros ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji.

Dzīvokļos, kuros nav centrālapkures radiatori, bet 
ir centralizētās siltumapgādes sistēmas stāvvadi bez 
pilnīgu siltuma noplūdi izslēdzoša siltumizolācijas 
pārklājuma, apkures maksājumu aprēķinos tiek pie-
lietots koeficients 0,1 dzīvokļa platībai.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 20. oktobri, 
ar pilnu metodikas tekstu iespējams iepazīties Strenču 
novada domes interneta vietnē www.strencunovads.lv
sadaļā Pašvaldība/Domes informācija.


