
Pavasara cilvēks dzīvi sāk trūkumā, iespējams pat nabadzībā, un noiet vistālāko ceļu no vizbuļu cerībām līdz 
ābeļziedu bagātībai un kastaņsveču godībai.

Viņa mīļākā krāsa ir dzeltenā – pureņu, māllēpju, narcišu krāsa. Pastāvīgo, neatlaidīgo un sapņotāju krāsa. 
Tai nav nekāda sakara ar viltību, gluži otrādi – pavasara cilvēki ir tikpat naivi kā asni, kas izlien no zemes, kad 
jūt nolemto laiku, neticēdami sala un salnas iespējai.

Pavasara cilvēku apbrīno, bet nemīl, katrā ziņā ne ilgstoši. Attiecības sarežģī kaprīzes un garastāvokļa maiņa: 
tikko bija kā mīļa saulīte, pēkšņi aukstā vējā gaudo sniegputenis. Nekad nav zināms, ko sagaidīsi: skaidra, spoža 
diena var atnest naktssalnu, drūms, pelēks padebesis – siltu, audzelīgu lietutiņu.

Varētu cerēt, ka viņi savstarpēji labi saprotas, mīl un ir laimīgi. Diemžēl ievziedu laiks ir īss. Pavasara cilvēki 
dzīvo katrs savā nākotnē, otram to nav iespējams ne izrādīt, ne izstāstīt, tāpat kā nevar atdarināt pavasara īpatno 
smaržu, kas nezin no kurienes rodas, kad zemi vēl klāj sniegs.   

/Māra Svīre/
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Pavasaris ir atnesis pārmaiņas Strenču novada 
kultūras centra darbinieku sastāvā. Uz laiku atpūtā ir 
devusies novada māksliniece Neringa Dzilna, bet viņas 
vietā mākslinieka darbus veiks MIKS BRIEDIS. 

IEPAZĪSTIETIES! 

Šī gada Lielā Talka no-
risināsies 23.aprīlī un par tās 
vadmotīvu izvēlēts sauklis 
“Latvijai BŪT zaļai!”, tādē-
jādi iedzīvinot Latvijas mērķi 
virzīties uz zaļākās valsts 
pasaulē statusu. Lielā Talka 
jau šogad sāk darboties zem 
LV100 zīmes, atgādinot, ka 
talkošanas iniciatīva tika aizsākta 2008.gadā ar mērķi sa-
kopt Latviju līdz tās simtgadei.

Jau šobrīd ikvienam ir iespēja dot savu ieguldījumu valsts 
sakopšanā, mājaslapā talkas.lv sadaļā “Kartes” atzīmējot 
pamanītās piesārņotās vietas jebkur Latvijā, kuras vajadzētu 
sakopt 23.aprīlī. Piesārņoto vietu kartē ikviens Latvijas 
iedzīvotājs tiek aicināts maksimāli precīzi piesārņotās 
vietas, lai gan talku organizatoriem, gan citiem vērīgajiem 
cilvēkiem būs iespēja aplūkot šos punktus, kā arī papildināt 
šo karti ar pašu atrastajām piesārņotajām vietām.

“Lielā Talka par savu šī gada saukli ir izvēlējusies 
projekta galveno motīvu – “Latvijai BŪT zaļai!”. Talkošana 
visiem kopā ieaudzina cilvēkos rūpes par savu zemi, un tas 

ir pirmais solis uz mīlestību pret savu valsti. Tāpēc Talka 
kā tāda nav pašmērķis – svarīgākais ir “veikt talku” cilvēku 
domāšanā un ikdienas paradumos! Tāpēc arī ticu, ka mēs 
kopīgiem spēkiem varam panākt to, ka Latvija būs zaļākā!”
uzsver “Lielās Talkas” vadītāja Vita Jaunzeme.

 www.talkas.lv

“LATVIJAI BŪT ZAĻAI!”

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Kārtība, kādā 
tiek noteikta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija” 
paredz, ka līdz 2016.gada 1.jūlijam visiem suņiem, 
kuri sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt implantētai 
mikroshēmai un jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības 
datu centrā.

Strenču novadā suņu saimnieki, iepriekš piesakoties, 
var doties pie veterinārārstes Vijas Lāces (mob.tālr.: 
26320193), lai implantētu sunim mikroshēmu un 
reģistrētu savu mīluli Lauksaimniecības datu centra 
reģistrā.

Pieteikties uz vizīti pie veterinārārstes var arī ZOO 
veikalā Rīgas ielā 3, Strenčos, pa tālruni: 64731205.

 Mikročipošana un reģistrēšana ir maksas pakal-
pojums.

Atgādinām, ka ierodoties pie veterinārārsta ar suni, 
līdzi jāņem dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība. 
Tāpat dzīvniekam ir obligāti jābūt vakcinētam pret 
trakumsērgu.

Gadījumā, ja dzīvnieks ir jau mikročipēts, atgādi-
nām, ka ir obligāti jāveic reģistrācija Lauksaimniecības 
datu centrā.

Par suņa nereģistrēšanu var piemērot sodu: fiziskām 
personām 7-120 EUR (atkārtoti 210-350 EUR), sa-
vukārt, juridiskām personām 15-350 EUR (atkārtoti 
350-700 EUR).

Informē Eva Ločmele, 
pašvaldības policijas vecākā inspektore

PAR SUŅU 
MIKROČIPOŠANU 
UN REĢISTRĀCIJU

AICINĀM SVINĒT LIELDIENAS 
STRENČU NOVADĀ!

Gaiši nāca, drīz atnāca.
Tā bagātā Lieldieniņa.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār lauku kūpēdama.

VELTĪSIM VIENS OTRAM LABUS, 
GAIŠUS, SPĒCĪGUS UN PRIEKA PILNUS 

VĀRDUS UN DĀVINĀSIM KOPĪGI 
PAVADĪTUS MIRKĻUS!

LAI GAIŠUMA PILNS LIELDIENU 
RĪTS UN SAULAINI SVĒTKI VISIEM 

NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

Strenču novada dome

Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērns ir atzīstams 
par Latvijas pilsoni, ja viņš atbilst šādām pra-
sībām: 

• viņš ir dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta; 
• ir nepilsonis vai bezvalstnieks;
• viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija;
• viņa vecāki ir nepilsoņi vai bezvalstnieki.

Ja bērna vecākiem ir pārtrauktas aizgādības 
tiesības, līdz brīdim, kad bērns sasniedz 15 gadu 
vecumu, bērna aizbildnis ir tiesīgs iesniegt iesnie-
gumu par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni.

Lūdzot atzīt bērnu par Latvijas pilsoni, aiz-
bildnim:

• jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments,       
• jāiesniedz dokuments, kas apliecina bērna dzīvi 

Latvijā (piemēram, izziņa no izglītības iestādes, izziņa 
no ģimene ārsta u.c.).

Dokumentus var iesniegt jebkurā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā. 

Konsultācijas: Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes Naturalizācijas pārvalde: np@pmlp.gov.lv,  
tālr. 67219156,tālr. 67219674.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informa-
tīvais tālrunis: 8300

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM

SIA ZAAO publicitātes foto
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ATKRITUMU DEDZINĀŠANA 
INDĒ CILVĒKUS UN DABU

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta arvien plašāka infra-
struktūra, lai ērti atbrīvotos no mājsaimniecībā radī-
tajiem atkritumiem, tomēr nereti vēl redzami melnu 
dūmu mākoņi, kas paceļas virs pļavām un kāpj debesīs 
no māju dūmeņiem – tātad atkritumi tiek dedzināti! 
Ne vienmēr atkritumu dedzinātājs aizdomājas, kādu 
kaitējumu viņa rīcība var nodarīt paša un līdzcilvēku 
veselībai, īpašumam, Zemes atmosfēras slānim.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO (ZAAO), 
Valsts vides dienests, Vidzemes slimnīca, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests vēršas pie iedzīvotājiem 
ar aicinājumu neindēt cilvēkus un dabu, nenoārdīt ozona 
slāni, neapdraudēt savu un citu cilvēku īpašumu. Ja tiek 
novērota atkritumu dedzināšana, pārkāpums ir jāfiksē 
un jāziņo policijai.

Valsts vides dienesta speciālisti uzsver, ka cilvēka 
radīto atkritumu sastāvā ir dažādas bīstamas vielas, 
piemēram, dzīvsudrabs, svins, arsēns, pesticīdi, skābes, 
naftas produkti. Atkritumus nepareizi utilizējot, piemē-
ram, dedzinot vai neatbilstoši uzglabājot, var nodarīt 
būtisku kaitējumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku 
veselībai. Degot atkritumiem, atmosfērā nonāk ogleklis, 
ogļūdeņraži un citas toksiskas vielas, kas ietekmē skābo 
lietu un toksisko gāzu veidošanos litosfērā.

Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas virsārste Inga
Nāgele-Lūse informē: “Atkritumu degšanas laikā vis-
pirms tiek ieelpoti indīgie dūmi, bet kaitīgie savienojumi
nokļūst uz augsnes un augiem, ogām, sēnēm, ūdenī. To 
visu lietojot pārtikā, uzņemam arī veselībai bīstamos 
savienojumus. Vienu no tiem – dioksīnu, ļoti toksisku 
un kancerogēnu vielu, kas izdalās, dedzinot plastmasas 
izstrādājumus, jau 1997. gadā Starptautiskā vēža pē-
tīšanas aģentūra ierindoja pirmajā vietā starp bīstamajām 
vielām, kas var izraisīt ļaundabīgos audzējus. Dioksīns dabā 
nesadalās, gluži pretēji – tas uzkrājas. Ir zinātniski pierādīts, 
ka pat zema dioksīna iedarbība ir saistīta arī ar endokrīnās 
un reproduktīvās sistēmas saslimšanām, tas negatīvi ietekmē 
imunitāti un izraisa alerģiju.”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 
reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš norāda: “Katrs 
apkures katls vai krāsns ir paredzēta konkrētam apkures 
veidam. Jāseko līdz, lai tiktu kurināts tikai tāds materiāls, 
kādu ir paredzējis ražotājs. Ja tiek dedzinātas lietas, kas 
nav tam paredzētas, var sabojāt apkures katlu un pakļaut 
savu īpašumu ugunsgrēka draudiem. Piemēram, plastmasas 
izstrādājumu, PET pudeļu, plēvju degšanas temperatūra ir 
daudz augstāka, nekā tas plānots izgatavojot apkures iekārtu, 
tāpēc rodas sodrēji un nekontrolēta degšana.”

ZAAO atgādina – pašvaldību saistošie noteikumi paredz, 
ka katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam līgumam 
ar atkritumu apsaimniekotāju. Klientiem tiek piedāvāti 
dažāda tilpuma konteineri sadzīves atkritumu uzkrāšanai. 
Otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus ir iespējams nodot 
bez maksas, izmantojot pieejamos EKO punktus un EKO 
laukumus. ZAAO piedāvā arī dažāda veida informatīvos 
materiālus un konsultācijas gan individuāli, gan māju 
sapulcēs, lai skaidrotu iedzīvotājiem ērtākos pakalpojumu 
veidus pareizai atkritumu apsaimniekošanai.

Esi atbildīgs, rīkojies pareizi! Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss nosaka bargus soda mērus vides 
piesārņotājiem.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane, SIA ZAAO 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam, ka novada domes sēdē ir apstiprināti 
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Strenču novadā, kuri paredz:

Obligāti noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savāk-
šanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības apsaimniekot 
atkritumus Strenču novadā noteiktajā atkritumu apsaim-
niekošanas zonā. Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju 
jānoslēdz ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc 
konkrētā nekustamā īpašuma valdījuma, lietošanas vai 
īpašuma tiesību iegūšanas, nodrošinot atkritumu izvešanu, 
ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), 
bet ne retāk kā:  

Strenču novada Strenču pilsētā un Sedas pilsētā:
1) individuālās dzīvojamās mājas – trīs reizes gadā,
2) daudzdzīvokļu mājas – divas reizes mēnesī,
3) juridiskās personas – četras reizes gadā;

Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta teritorijās:
1) individuālās dzīvojamās mājas – divas reizes gadā,
2) daudzdzīvokļu mājas – vienu reizi mēnesī,
3) juridiskās personas – trīs reizes gadā.

Ja atkritumu radītājs nekustamo īpašumu lieto sezonāli, 
tā pienākums, saskaņojot ar pašvaldību, nosūtīt iesniegumu
Atkritumu apsaimniekotājam, iesniegumā norādot nekus-
tamā īpašuma lietošanas periodu. Atkritumu apsaimnieko-
tājs šo noteikumu 16.punktā minētā līguma noteikumos 
nosaka nekustamajā īpašumā radītajam sadzīves atkritumu 
daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet 
atkritumu izvešanas biežums nevar būt retāks kā viena reize 
kalendārā gadā.”

Atkritumu radītājs ir tiesīgs atkritumu apsaimniekotājam 
atteikt vienu no atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteiktā 
atkritumu konteinera izvešanas reizēm (kalendārā gadā) 
šādos gadījumos:
1) ja nekustamais īpašums netiek apdzīvots ilgāk par 1 

(vienu) mēnesi;
2) ja noslēgtajā līgumā plānoto atkritumu izvešanas reižu 

skaits ir lielāks, nekā pašvaldības noteiktais minimālais 
skaits.
Strenču novada iedzīvotājiem ir dažādas iespējas, lai 

atbrīvotos no atkritumiem. Visās novada apdzīvotajās teri-
torijās ir pieejami dalīto atkritumu konteineri, kuros bez 
maksas var ievietot papīru, stiklu, metālu un plastmasu. 
Strenčos EKO laukumā bez maksas tiek pieņemti tie atkri-
tumu veidi, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei – 
papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums, polietilēna 
plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kos-
mētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls, 
logu stikls, sadzīves metāla priekšmeti, sadzīves elektriskās 
un elektroniskās iekārtas, nevajadzīgi tekstila izstrādājumi, 
kā arī sadzīves bīstamie atkritumi. Otrreizējām izejvielām 
jābūt tīrām, bez eļļas un pārtikas atkritumu piejaukumiem. 
Aicinām iedzīvotājus vairāk izmantot šīs BEZMAKSAS 
iespējas! 

SIA ZAAO ir izstrādājis informatīvos plakātus par 
sadzīves atkritumu savākšanu, otrreizējai pārstrādei nodo-
damajiem atkritumiem, par elektronisko un elektrisko 
atkritumu bezmaksas savākšanu, par lauksaimniecībā 
izmantojamo iepakojumu bezmaksas savākšanu. Drīzumā 
šie plakāti parādīsies pie informatīvajiem stendiem visās 
novada vietās. Sekojiet informācijai un rīkojieties atbildīgi!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

SKAIDROJUMS 
IEDZĪVOTĀJIEM
Vēlreiz par pieslēgumiem ūdensvada un kanalizā-

cijas sistēmām. Strenču novada dome iepriekšējos gados 
ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 
kopumā ir realizējusi 9 ūdenssaimniecības projektus, 
kuru ietvaros Strenčos, Sedā, Jērcēnos, Plāņos un 
Jaunklidzī ir rekonstruēti un no jauna izbūvēti centra-
lizētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmi (turpmāk 
– ŪKT). Pašvaldības pienākums ir nodrošināt, lai 
Eiropas Savienības fondu un pašvaldības finansētajos 
ūdenssaimniecības projektos plānotie pieslēgumi cen-
tralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
tiktu izveidoti atbilstoši projektos paredzētajiem pie-
slēgumu nodrošinājuma plāniem. 

Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu ēkas vai māj-
saimniecības, gar kurām ir izbūvēti centralizētie 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, ir jāpieslēdz 
pie šiem tīkliem, kur tas vēl līdz šim nav izdarīts. 
Seda ir vienīgā apdzīvotā vieta, kurā gandrīz visi 
īpašumi ir pieslēgti pie ŪKT. Citur šī pieslēgšana noris 
diezgan kūtri.

Pašvaldība drīzumā pārskatīs saistošos notei-
kumus, kuros paredzēs:

1)  kārtību, kādā būves un ēkas tiek pievienotas ŪKT;
2)  ŪKT ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
     prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
     ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozī- 
     šanas un izbeigšanas noteikumus;
4)  brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5)  decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
     šanas un uzskaites kārtību.

Kārtība, lai izbūvētu ēkas vai mājsaimniecības 
pieslēgumu pie ŪKT:
1) jāiesniedz iesniegums Strenču novada domei vai 

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodroši-
nājuma nodaļas vadītājam Ilmāram Strautam 
(tel.64715621) tehnisko noteikumu un rakšanas 
atļaujas saņemšanai;

2) jāpasūtapieslēguma tehniskā shēma sertificētam 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājam 
(tā pie viena tiks arī saskaņota attiecīgajās 
institūcijās); 

3) pēc tam var meklēt būvniekus, kas izbūvēs pie-
slēgumus, vai būvēt pašu spēkiem, ja ir tādas 
iespējas un zināšanas; 

4) pēc pieslēguma izbūves tiks sastādīts akts un 
noslēgts līgums ar novada domi par ūdens lieto-
šanu un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Informē Zaiga Auniņa, 
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja

Ir apkopoti rezultāti iedzīvotāju aptaujai par prio-
ritāro virzienu novadu sadarbībai. Pavisam saņemtas 
243 anketas, no tām:

•  79 atbildes snieguši Strenču iedzīvotāji, 
•  66 – Sedas iedzīvotāji, 
•  56 – Plāņu pagasta iedzīvotāji, 
•  27 – Jērcēnu pagasta iedzīvotāji.
•  15 – citur dzīvojoši iedzīvotāji
Strenču novada iedzīvotāji par prioritāro virzienu 

novadu turpmākajai sadarbībai ir izvēlējušies:
•  Valmieras novadu pašvaldības – 88 iedzīvotāji,
•  Valmieras pašvaldību – 85 iedzīvotāji,
•  Valkas novadu kā iespējamo sadarbībai 
    izvēlējušies 61 iedzīvotājs
•  Smiltenes novadu iespējamai sadarbībai vēlas 
    8 iedzīvotāji, 
•  1 iedzīvotājs vēlas, lai paliek, kā ir.
Interneta lietotājiem bija iespēja balsot mājas lapas

aptaujā. Kopā nobalsojuši 158 iedzīvotāji. 
•  Par sadarbību ar Valmieras pašvaldību – 47,47%
•  Ar Valkas novada pašvaldību – 32,28%
•  Ar Valmieras novadu pašvaldībām – 20,25%

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

APTAUJAS 
REZULTĀTI
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7.martā domes darbiniekiem notika apmācības pirmajā 
medicīniskajā palīdzībā. Paldies Sandrai Strazdiņai par 
sagatavoto praktisko un teorētisko apmācību palīdzības 
sniegšanā!

15.aprīlī no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00
SEDĀ, Skolas laukumā 2 (pie skolas, iekšpagalmā)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

• 1 projekcija – 6,50 EUR (ģimenes ārsta 
nosūtījums nav nepieciešams)

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 

vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR

KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma)

D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR

PACIENTIEM LŪDZU VEIKT PIERAKSTU 
“LATVIJAS APTIEKĀ” MIERA IELĀ 4-7,

tālr.29600212

MOBILAIS MAMOGRĀFS STRENČOS
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 26.maijā. Pie skolas pagalmā, 
Rīgas ielā 13,Strenčos.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - 
PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 

(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa 
numuru)

Sedas pilsētā no 1.marta pieejama  veselības aprūpe 
mājās

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta 
māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), savukārt iepriekš minētos 
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts 
fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai 
audiologopēds.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās 
traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 
30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepiecie-
šama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa 
beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā 
pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pār-
traukšanu vai turpināšanu.

Savukārt pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības 
iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejauk-
šanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra 
dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, 
ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma 
apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma 
pārtraukšanu vai turpināšanu. 

Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:
• pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās trau-

cējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības 
iestādē;

• pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes 
vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;

• pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asins-
izplūdums, I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 –
Smadzeņu infarkts, I64 – Insults, neprecizējot, vai tas ir 
asinsizplūdums vai infarkts vai I69 – Cerebrovaskulāru 
slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā 
pēc saslimšanas;

• medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami 
bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pa-
liatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;

• pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma 
ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai pa-
raplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa 
spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medi-
cīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas 
medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā 
programmā “Rehabilitācija pacientiem ar muguras 
smadzeņu šķērsbojājumu” – ja uz šādiem pakalpojumiem 
nosūta “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” 
nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības ap-
rūpes pakalpojumus:

•  medikamentu ievadīšanu;
•  ādas bojājuma aprūpi;
• mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa 

tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās 
atveres (stomas) aprūpi, kuru Dienests vienam pa-
cientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes ((izņemot 
traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas 
aprūpi, kuru Dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto 
pakalpojumu skaitam);

•  enterālu barošanu caur zondi;
•  rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm:
     - I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums),
     - I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums),
     - I63 (Smadzeņu infarkts),
     - I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums 
       vai infarkts),
     - I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas)
     - un bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu
       atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
       paliatīvās aprūpeskabineta uzskaitē.
•  ilgstošo plaušu mākslīgo ventilāciju;
• to bērnu parenterālu barošanu, kuri atrodas valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca” paliatīvās aprūpes kabineta 
uzskaitē.

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes 
pakalpojumus:

• izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu 
nogādāšanu laboratorijā;

•  vitālo rādītāju kontroli;
• pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par 

veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
•  klizmas veikšanu.

Tāpat gatavojamies sagaidīt bērnu ārstus speciālistus –
acu ārstu un gastroenterologu 13.aprīlī skolas laukumā. 
Vecākiem kā atgādinājums – līdzi jāņem bērnu personas 
dati un iepriekšējie izmeklējumi, ja tādi ir. 

Informē veselības koordinators Strenču novadā 
Baiba Kondriča

INFORMĀCIJA VESELĪBAS JOMĀ

Atbildi uz jautājumiem sniedz Strenču novada 
domes priekšsēdētājs J.Pētersons.

Iedzīvotāji ir neizpratnē un jautā, kāpēc 
izbūvējot jaunus centralizētos ūdensvada tīklus 
Jērcēnu pagastā un Sedā, ir pasliktinājusies dze-
ramā ūdens kvalitāte?

 Šobrīd tiek pētīta situācija un meklēts risinājums 
šai problēmai. Runājot par Jērcēnu pagasta ūdens-
saimniecību – apsveram iespēju atgriezties pie vecā 
dziļurbuma, bet jauno, projektā izbūvēto artēzisko 
urbumu atstāt rezervē. Tāpēc šobrīd tiek veiktas ūdens 
analīzes un urbuma skalošana, lai turpmāk dzeramā 
ūdens kvalitāte uzlabotos.

Sedā, neraugoties uz lielajiem ieguldījumiem ūdens-
saimniecības attīstībā, pēc ūdenssaimniecības projektu 
realizācijas ūdens kvalitāte bieži vēl nav atbilstoša 
regulāro plīsumu dēļ, kas ūdens svārstību dēļ ļoti bieži 
notiek centralizētā ūdensvada vecajā, nenomainītajā 
atzarā. Līdz ar to ūdens kvalitāte strauji pasliktinās un 
ir nepieciešams laiks, lai notiktu ūdens pašattīrīšanās. 
Šī gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi vecā ūdensvada 
atzara nomaiņai, kas notiks šī gada pavasarī tiklīdz 
varēs uzsākt rakšanas darbus. Pēc ūdensvada atzara 
nomaiņas tiks veikta centrālā ūdensvada attīrīšana un 
ūdens kvalitāte uzlabosies.

Jērcēnu iedzīvotājus uztrauc jautājums par 
Veselības punkta likvidāciju.

Varu teikt, ka šobrīd vairs bažām nav pamata, jo 
Veselības punkts Jērcēnu pagastā arī turpmāk darbosies. 
Jāatzīst, ka zināmu laiku atpakaļ šāds apdraudējums 
bija, taču jautājums šobrīd ir atrisināts.

Par Jaunjērcēnupasta nodaļas pārstrukturi-
zāciju.

Ir saņemts VAS Latvijas Pasts iesniegums par 
Jaunjērcēnu pasta nodaļas darbības pārtraukšanu ar 
15. aprīli. Smagu sarunu rezultātā ir panākta vieno-
šanās, ka iedzīvotājiem pasta pakalpojumus būs 
iespēja saņemt 1 stundu dienā no plkst. 8:00 – 9:00 ar 
garantiju, ka darbinieks apkalpos visus iedzīvotājus, 
kas konkrētajā dienā vēlēsies tikt apkalpoti. Pasta pa-
kalpojumus iedzīvotāji varēs saņemt “Jērcēnmuižā”, 
1. stāvā.

IEDZĪVOTĀJI 
JAUTĀ – MĒS 

ATBILDAM

Jērcēnu pagasta iedzīvotājiem turpmāk “Jērcēn-
muižā” būs pieejami šādi pasta pakalpojumi:

•  naudas pārvedumu izmaksa;
•  komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
•  komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā;
•  pastmarku un aplokšņu iegāde;
•  preses izdevumu abonēšana;
•  vienkāršu un ierakstītu vēstuļu vai pastkaršu 
   nosūtīšana;
•  iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences 
   pieņemšana un nosūtīšana;
•  iekšzemes un pārrobežu pasta paku pieņemšana 
   un nosūtīšana;
•  PNS iemaksas

No 15. aprīļa sūtījumus varēsiet saņemt Strenču 
pasta nodaļā vai, piesakot dienu iepriekš pa tālruni 
64731453, Jaunjērcēnu pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā “Jērcēnmuižā”, darba laikā no plkst. 8:00 – 9:00.

LATVIJAS PASTS 
INFORMĒ

Skaistumkopšanas salonā “Lire” Valkas ielā 1, 
no šī gada 16.marta piedāvā jaunu pakalpojumu – 
“Ķermeņa kosmētiskā masāža” – aromamasāža, 
refleksogēno zonu masāža, klasiskā ķermeņa masāža  
visām ķermeņa zonām, relaksējošā masāža kā arī 
pretcelulīta masāža. 

Masiere strādās trešdienās, ceturtdienas no pl.17.30.
Par masāžām vairāk informāciju sniegs masiere 

Rudīte, ja piezvanīsiet pa tālruni 26565981.

PIEDĀVĀ MASĀŽAS

MASĻEŅICA SEDĀ 
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ATKRITUMU DEDZINĀŠANA 
INDĒ CILVĒKUS UN DABU

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta arvien plašāka infra-
struktūra, lai ērti atbrīvotos no mājsaimniecībā radī-
tajiem atkritumiem, tomēr nereti vēl redzami melnu 
dūmu mākoņi, kas paceļas virs pļavām un kāpj debesīs 
no māju dūmeņiem – tātad atkritumi tiek dedzināti! 
Ne vienmēr atkritumu dedzinātājs aizdomājas, kādu 
kaitējumu viņa rīcība var nodarīt paša un līdzcilvēku 
veselībai, īpašumam, Zemes atmosfēras slānim.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO (ZAAO), 
Valsts vides dienests, Vidzemes slimnīca, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests vēršas pie iedzīvotājiem 
ar aicinājumu neindēt cilvēkus un dabu, nenoārdīt ozona 
slāni, neapdraudēt savu un citu cilvēku īpašumu. Ja tiek 
novērota atkritumu dedzināšana, pārkāpums ir jāfiksē 
un jāziņo policijai.

Valsts vides dienesta speciālisti uzsver, ka cilvēka 
radīto atkritumu sastāvā ir dažādas bīstamas vielas, 
piemēram, dzīvsudrabs, svins, arsēns, pesticīdi, skābes, 
naftas produkti. Atkritumus nepareizi utilizējot, piemē-
ram, dedzinot vai neatbilstoši uzglabājot, var nodarīt 
būtisku kaitējumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku 
veselībai. Degot atkritumiem, atmosfērā nonāk ogleklis, 
ogļūdeņraži un citas toksiskas vielas, kas ietekmē skābo 
lietu un toksisko gāzu veidošanos litosfērā.

Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas virsārste Inga
Nāgele-Lūse informē: “Atkritumu degšanas laikā vis-
pirms tiek ieelpoti indīgie dūmi, bet kaitīgie savienojumi
nokļūst uz augsnes un augiem, ogām, sēnēm, ūdenī. To 
visu lietojot pārtikā, uzņemam arī veselībai bīstamos 
savienojumus. Vienu no tiem – dioksīnu, ļoti toksisku 
un kancerogēnu vielu, kas izdalās, dedzinot plastmasas 
izstrādājumus, jau 1997. gadā Starptautiskā vēža pē-
tīšanas aģentūra ierindoja pirmajā vietā starp bīstamajām 
vielām, kas var izraisīt ļaundabīgos audzējus. Dioksīns dabā 
nesadalās, gluži pretēji – tas uzkrājas. Ir zinātniski pierādīts, 
ka pat zema dioksīna iedarbība ir saistīta arī ar endokrīnās 
un reproduktīvās sistēmas saslimšanām, tas negatīvi ietekmē 
imunitāti un izraisa alerģiju.”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 
reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš norāda: “Katrs 
apkures katls vai krāsns ir paredzēta konkrētam apkures 
veidam. Jāseko līdz, lai tiktu kurināts tikai tāds materiāls, 
kādu ir paredzējis ražotājs. Ja tiek dedzinātas lietas, kas 
nav tam paredzētas, var sabojāt apkures katlu un pakļaut 
savu īpašumu ugunsgrēka draudiem. Piemēram, plastmasas 
izstrādājumu, PET pudeļu, plēvju degšanas temperatūra ir 
daudz augstāka, nekā tas plānots izgatavojot apkures iekārtu, 
tāpēc rodas sodrēji un nekontrolēta degšana.”

ZAAO atgādina – pašvaldību saistošie noteikumi paredz, 
ka katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam līgumam 
ar atkritumu apsaimniekotāju. Klientiem tiek piedāvāti 
dažāda tilpuma konteineri sadzīves atkritumu uzkrāšanai. 
Otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus ir iespējams nodot 
bez maksas, izmantojot pieejamos EKO punktus un EKO 
laukumus. ZAAO piedāvā arī dažāda veida informatīvos 
materiālus un konsultācijas gan individuāli, gan māju 
sapulcēs, lai skaidrotu iedzīvotājiem ērtākos pakalpojumu 
veidus pareizai atkritumu apsaimniekošanai.

Esi atbildīgs, rīkojies pareizi! Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss nosaka bargus soda mērus vides 
piesārņotājiem.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane, SIA ZAAO 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam, ka novada domes sēdē ir apstiprināti 
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Strenču novadā, kuri paredz:

Obligāti noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savāk-
šanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības apsaimniekot 
atkritumus Strenču novadā noteiktajā atkritumu apsaim-
niekošanas zonā. Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju 
jānoslēdz ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc 
konkrētā nekustamā īpašuma valdījuma, lietošanas vai 
īpašuma tiesību iegūšanas, nodrošinot atkritumu izvešanu, 
ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), 
bet ne retāk kā:  

Strenču novada Strenču pilsētā un Sedas pilsētā:
1) individuālās dzīvojamās mājas – trīs reizes gadā,
2) daudzdzīvokļu mājas – divas reizes mēnesī,
3) juridiskās personas – četras reizes gadā;

Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta teritorijās:
1) individuālās dzīvojamās mājas – divas reizes gadā,
2) daudzdzīvokļu mājas – vienu reizi mēnesī,
3) juridiskās personas – trīs reizes gadā.

Ja atkritumu radītājs nekustamo īpašumu lieto sezonāli, 
tā pienākums, saskaņojot ar pašvaldību, nosūtīt iesniegumu
Atkritumu apsaimniekotājam, iesniegumā norādot nekus-
tamā īpašuma lietošanas periodu. Atkritumu apsaimnieko-
tājs šo noteikumu 16.punktā minētā līguma noteikumos 
nosaka nekustamajā īpašumā radītajam sadzīves atkritumu 
daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet 
atkritumu izvešanas biežums nevar būt retāks kā viena reize 
kalendārā gadā.”

Atkritumu radītājs ir tiesīgs atkritumu apsaimniekotājam 
atteikt vienu no atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteiktā 
atkritumu konteinera izvešanas reizēm (kalendārā gadā) 
šādos gadījumos:
1) ja nekustamais īpašums netiek apdzīvots ilgāk par 1 

(vienu) mēnesi;
2) ja noslēgtajā līgumā plānoto atkritumu izvešanas reižu 

skaits ir lielāks, nekā pašvaldības noteiktais minimālais 
skaits.
Strenču novada iedzīvotājiem ir dažādas iespējas, lai 

atbrīvotos no atkritumiem. Visās novada apdzīvotajās teri-
torijās ir pieejami dalīto atkritumu konteineri, kuros bez 
maksas var ievietot papīru, stiklu, metālu un plastmasu. 
Strenčos EKO laukumā bez maksas tiek pieņemti tie atkri-
tumu veidi, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei – 
papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums, polietilēna 
plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kos-
mētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls, 
logu stikls, sadzīves metāla priekšmeti, sadzīves elektriskās 
un elektroniskās iekārtas, nevajadzīgi tekstila izstrādājumi, 
kā arī sadzīves bīstamie atkritumi. Otrreizējām izejvielām 
jābūt tīrām, bez eļļas un pārtikas atkritumu piejaukumiem. 
Aicinām iedzīvotājus vairāk izmantot šīs BEZMAKSAS 
iespējas! 

SIA ZAAO ir izstrādājis informatīvos plakātus par 
sadzīves atkritumu savākšanu, otrreizējai pārstrādei nodo-
damajiem atkritumiem, par elektronisko un elektrisko 
atkritumu bezmaksas savākšanu, par lauksaimniecībā 
izmantojamo iepakojumu bezmaksas savākšanu. Drīzumā 
šie plakāti parādīsies pie informatīvajiem stendiem visās 
novada vietās. Sekojiet informācijai un rīkojieties atbildīgi!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

SKAIDROJUMS 
IEDZĪVOTĀJIEM
Vēlreiz par pieslēgumiem ūdensvada un kanalizā-

cijas sistēmām. Strenču novada dome iepriekšējos gados 
ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 
kopumā ir realizējusi 9 ūdenssaimniecības projektus, 
kuru ietvaros Strenčos, Sedā, Jērcēnos, Plāņos un 
Jaunklidzī ir rekonstruēti un no jauna izbūvēti centra-
lizētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmi (turpmāk 
– ŪKT). Pašvaldības pienākums ir nodrošināt, lai 
Eiropas Savienības fondu un pašvaldības finansētajos 
ūdenssaimniecības projektos plānotie pieslēgumi cen-
tralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
tiktu izveidoti atbilstoši projektos paredzētajiem pie-
slēgumu nodrošinājuma plāniem. 

Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu ēkas vai māj-
saimniecības, gar kurām ir izbūvēti centralizētie 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, ir jāpieslēdz 
pie šiem tīkliem, kur tas vēl līdz šim nav izdarīts. 
Seda ir vienīgā apdzīvotā vieta, kurā gandrīz visi 
īpašumi ir pieslēgti pie ŪKT. Citur šī pieslēgšana noris 
diezgan kūtri.

Pašvaldība drīzumā pārskatīs saistošos notei-
kumus, kuros paredzēs:

1)  kārtību, kādā būves un ēkas tiek pievienotas ŪKT;
2)  ŪKT ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
     prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
     ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozī- 
     šanas un izbeigšanas noteikumus;
4)  brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5)  decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
     šanas un uzskaites kārtību.

Kārtība, lai izbūvētu ēkas vai mājsaimniecības 
pieslēgumu pie ŪKT:
1) jāiesniedz iesniegums Strenču novada domei vai 

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodroši-
nājuma nodaļas vadītājam Ilmāram Strautam 
(tel.64715621) tehnisko noteikumu un rakšanas 
atļaujas saņemšanai;

2) jāpasūtapieslēguma tehniskā shēma sertificētam 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājam 
(tā pie viena tiks arī saskaņota attiecīgajās 
institūcijās); 

3) pēc tam var meklēt būvniekus, kas izbūvēs pie-
slēgumus, vai būvēt pašu spēkiem, ja ir tādas 
iespējas un zināšanas; 

4) pēc pieslēguma izbūves tiks sastādīts akts un 
noslēgts līgums ar novada domi par ūdens lieto-
šanu un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Informē Zaiga Auniņa, 
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja

Ir apkopoti rezultāti iedzīvotāju aptaujai par prio-
ritāro virzienu novadu sadarbībai. Pavisam saņemtas 
243 anketas, no tām:

•  79 atbildes snieguši Strenču iedzīvotāji, 
•  66 – Sedas iedzīvotāji, 
•  56 – Plāņu pagasta iedzīvotāji, 
•  27 – Jērcēnu pagasta iedzīvotāji.
•  15 – citur dzīvojoši iedzīvotāji
Strenču novada iedzīvotāji par prioritāro virzienu 

novadu turpmākajai sadarbībai ir izvēlējušies:
•  Valmieras novadu pašvaldības – 88 iedzīvotāji,
•  Valmieras pašvaldību – 85 iedzīvotāji,
•  Valkas novadu kā iespējamo sadarbībai 
    izvēlējušies 61 iedzīvotājs
•  Smiltenes novadu iespējamai sadarbībai vēlas 
    8 iedzīvotāji, 
•  1 iedzīvotājs vēlas, lai paliek, kā ir.
Interneta lietotājiem bija iespēja balsot mājas lapas

aptaujā. Kopā nobalsojuši 158 iedzīvotāji. 
•  Par sadarbību ar Valmieras pašvaldību – 47,47%
•  Ar Valkas novada pašvaldību – 32,28%
•  Ar Valmieras novadu pašvaldībām – 20,25%

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

APTAUJAS 
REZULTĀTI
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7.martā domes darbiniekiem notika apmācības pirmajā 
medicīniskajā palīdzībā. Paldies Sandrai Strazdiņai par 
sagatavoto praktisko un teorētisko apmācību palīdzības 
sniegšanā!

15.aprīlī no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00
SEDĀ, Skolas laukumā 2 (pie skolas, iekšpagalmā)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

• 1 projekcija – 6,50 EUR (ģimenes ārsta 
nosūtījums nav nepieciešams)

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 

vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR

KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma)

D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR

PACIENTIEM LŪDZU VEIKT PIERAKSTU 
“LATVIJAS APTIEKĀ” MIERA IELĀ 4-7,

tālr.29600212

MOBILAIS MAMOGRĀFS STRENČOS
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 26.maijā. Pie skolas pagalmā, 
Rīgas ielā 13,Strenčos.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - 
PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 

(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa 
numuru)

Sedas pilsētā no 1.marta pieejama  veselības aprūpe 
mājās

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta 
māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), savukārt iepriekš minētos 
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts 
fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai 
audiologopēds.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās 
traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 
30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepiecie-
šama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa 
beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā 
pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pār-
traukšanu vai turpināšanu.

Savukārt pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības 
iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejauk-
šanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra 
dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, 
ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma 
apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma 
pārtraukšanu vai turpināšanu. 

Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:
• pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās trau-

cējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības 
iestādē;

• pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes 
vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;

• pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asins-
izplūdums, I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 –
Smadzeņu infarkts, I64 – Insults, neprecizējot, vai tas ir 
asinsizplūdums vai infarkts vai I69 – Cerebrovaskulāru 
slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā 
pēc saslimšanas;

• medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami 
bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pa-
liatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;

• pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma 
ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai pa-
raplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa 
spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medi-
cīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas 
medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā 
programmā “Rehabilitācija pacientiem ar muguras 
smadzeņu šķērsbojājumu” – ja uz šādiem pakalpojumiem 
nosūta “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” 
nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības ap-
rūpes pakalpojumus:

•  medikamentu ievadīšanu;
•  ādas bojājuma aprūpi;
• mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa 

tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās 
atveres (stomas) aprūpi, kuru Dienests vienam pa-
cientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes ((izņemot 
traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas 
aprūpi, kuru Dienests apmaksā atbilstoši faktiski sniegto 
pakalpojumu skaitam);

•  enterālu barošanu caur zondi;
•  rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar diagnozēm:
     - I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums),
     - I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums),
     - I63 (Smadzeņu infarkts),
     - I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums 
       vai infarkts),
     - I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas)
     - un bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu
       atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
       paliatīvās aprūpeskabineta uzskaitē.
•  ilgstošo plaušu mākslīgo ventilāciju;
• to bērnu parenterālu barošanu, kuri atrodas valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca” paliatīvās aprūpes kabineta 
uzskaitē.

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes 
pakalpojumus:

• izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu 
nogādāšanu laboratorijā;

•  vitālo rādītāju kontroli;
• pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par 

veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
•  klizmas veikšanu.

Tāpat gatavojamies sagaidīt bērnu ārstus speciālistus –
acu ārstu un gastroenterologu 13.aprīlī skolas laukumā. 
Vecākiem kā atgādinājums – līdzi jāņem bērnu personas 
dati un iepriekšējie izmeklējumi, ja tādi ir. 

Informē veselības koordinators Strenču novadā 
Baiba Kondriča

INFORMĀCIJA VESELĪBAS JOMĀ

Atbildi uz jautājumiem sniedz Strenču novada 
domes priekšsēdētājs J.Pētersons.

Iedzīvotāji ir neizpratnē un jautā, kāpēc 
izbūvējot jaunus centralizētos ūdensvada tīklus 
Jērcēnu pagastā un Sedā, ir pasliktinājusies dze-
ramā ūdens kvalitāte?

 Šobrīd tiek pētīta situācija un meklēts risinājums 
šai problēmai. Runājot par Jērcēnu pagasta ūdens-
saimniecību – apsveram iespēju atgriezties pie vecā 
dziļurbuma, bet jauno, projektā izbūvēto artēzisko 
urbumu atstāt rezervē. Tāpēc šobrīd tiek veiktas ūdens 
analīzes un urbuma skalošana, lai turpmāk dzeramā 
ūdens kvalitāte uzlabotos.

Sedā, neraugoties uz lielajiem ieguldījumiem ūdens-
saimniecības attīstībā, pēc ūdenssaimniecības projektu 
realizācijas ūdens kvalitāte bieži vēl nav atbilstoša 
regulāro plīsumu dēļ, kas ūdens svārstību dēļ ļoti bieži 
notiek centralizētā ūdensvada vecajā, nenomainītajā 
atzarā. Līdz ar to ūdens kvalitāte strauji pasliktinās un 
ir nepieciešams laiks, lai notiktu ūdens pašattīrīšanās. 
Šī gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi vecā ūdensvada 
atzara nomaiņai, kas notiks šī gada pavasarī tiklīdz 
varēs uzsākt rakšanas darbus. Pēc ūdensvada atzara 
nomaiņas tiks veikta centrālā ūdensvada attīrīšana un 
ūdens kvalitāte uzlabosies.

Jērcēnu iedzīvotājus uztrauc jautājums par 
Veselības punkta likvidāciju.

Varu teikt, ka šobrīd vairs bažām nav pamata, jo 
Veselības punkts Jērcēnu pagastā arī turpmāk darbosies. 
Jāatzīst, ka zināmu laiku atpakaļ šāds apdraudējums 
bija, taču jautājums šobrīd ir atrisināts.

Par Jaunjērcēnupasta nodaļas pārstrukturi-
zāciju.

Ir saņemts VAS Latvijas Pasts iesniegums par 
Jaunjērcēnu pasta nodaļas darbības pārtraukšanu ar 
15. aprīli. Smagu sarunu rezultātā ir panākta vieno-
šanās, ka iedzīvotājiem pasta pakalpojumus būs 
iespēja saņemt 1 stundu dienā no plkst. 8:00 – 9:00 ar 
garantiju, ka darbinieks apkalpos visus iedzīvotājus, 
kas konkrētajā dienā vēlēsies tikt apkalpoti. Pasta pa-
kalpojumus iedzīvotāji varēs saņemt “Jērcēnmuižā”, 
1. stāvā.

IEDZĪVOTĀJI 
JAUTĀ – MĒS 

ATBILDAM

Jērcēnu pagasta iedzīvotājiem turpmāk “Jērcēn-
muižā” būs pieejami šādi pasta pakalpojumi:

•  naudas pārvedumu izmaksa;
•  komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
•  komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā;
•  pastmarku un aplokšņu iegāde;
•  preses izdevumu abonēšana;
•  vienkāršu un ierakstītu vēstuļu vai pastkaršu 
   nosūtīšana;
•  iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences 
   pieņemšana un nosūtīšana;
•  iekšzemes un pārrobežu pasta paku pieņemšana 
   un nosūtīšana;
•  PNS iemaksas

No 15. aprīļa sūtījumus varēsiet saņemt Strenču 
pasta nodaļā vai, piesakot dienu iepriekš pa tālruni 
64731453, Jaunjērcēnu pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā “Jērcēnmuižā”, darba laikā no plkst. 8:00 – 9:00.

LATVIJAS PASTS 
INFORMĒ

Skaistumkopšanas salonā “Lire” Valkas ielā 1, 
no šī gada 16.marta piedāvā jaunu pakalpojumu – 
“Ķermeņa kosmētiskā masāža” – aromamasāža, 
refleksogēno zonu masāža, klasiskā ķermeņa masāža  
visām ķermeņa zonām, relaksējošā masāža kā arī 
pretcelulīta masāža. 

Masiere strādās trešdienās, ceturtdienas no pl.17.30.
Par masāžām vairāk informāciju sniegs masiere 

Rudīte, ja piezvanīsiet pa tālruni 26565981.

PIEDĀVĀ MASĀŽAS

MASĻEŅICA SEDĀ 
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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

No 20.01.2016. līdz 18.03.2016.
Strenču novadā mūžībā aizgājuši

OLGA PAVLOVA (Seda)
06.07.1928. – 23.02.2016.

ZINAIDA ALEKSEJEVA (Seda) 
04.04.1935. – 01.03.2016.
GUNTIS LĀCIS (Plāņi)
20.05.1955. – 04.03.2016.

VLADIMIRS UVAROVS (Seda)
25.03.1946. – 05.03.2016.
INGA IĻJINA (Strenči) 

28.05.1978. – 12.03.2016.
Strenču novada dome 

izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA INFORMĒ

27. martā plkst. 10:00 “SAULE ZEMI DANCINĀJA” – Lieldienu pasākums ģimenēm ar bērniem “Birzītē” – Rīta 
rosme kopā ar zaķi Jenci, olu krāsošana, ripināšana, meklēšana, stafetes un spēles, pankūku cepšana, tējas baudīšana, liela 
šūpošanās. Līdzi ņemsim saulainu garastāvokli un ievārījumu! 
28. martā plkst. 14:00 aicinām uz Agra Dzilnas darbu izstādes “IKONOGRĀFIJAS BANALIZĀCIJA” atklāšanu 
Strenču novada kultūras centrā.
1.aprīlī plkst. 18:00 Strenču novada kultūras centrā kamermūzikas koncerts – KAMERANSAMBLIS.LV BRĪVDIENĀS! 
– Ilze Kundziņa (klavieres), Rūta Īzāka (fl auta), Mārcis Kuplais (čells Latvija/Šveice).Ieeja brīva. Projektu atbalsta VKKF.
8. aprīlī Strenču novada kultūras centrā DEJU KONCERTS “Rakstu rakstus izrakstīju”.
9. aprīlī plkst. 11:00 Strenču novada kultūras centrā Mazo vokālistu konkurss “PAVASARA CĪRULĪTIS”.
9. aprīlī Sedas kultūras namā koncerts “MŪS VIENO DEJAS SOLIS”
11. aprīlī plkst. 11:00 Strenču novada kultūras centrā – izrāde pirmsskolas un sākumskolas bērniem “ANNAS UN 
ELZAS PIEDZĪVOJUMI KOPĀ AR OLAFU”. Ieejas maksa 1,50 EUR.
29. aprīlī – Strenču novada kultūras centrā pūtēju orķestru PAVASARA KONCERTS.
30. aprīlī plkst. 21:00 Jērcēnmuižas parkā, sadarbībā ar biedrību “ESAM JĒRCĒNIEM”, pasākums sievietēm –
“VALPURĢU NAKTS MISTĒRIJAS”.
Pasākumu informācijā iespējamas izmaiņas un papildinājumi. Lūdzam sekot precīzākai informācijai afi šās!

PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ

EVERTS OLIVERS Plāņu pagasts – 5.03. – 70  
IELĪTE DZIDRA Plāņu pagasts – 10.03. – 70
BOIKU FJODORS Seda – 12.03. – 70
DRAŅIKOVA GAĻINA Seda – 18.03. – 70
ANDERSONE DACE Strenči – 26.03. – 70
KOZLOVA ALBINA Seda – 27.03. – 70
GRIGORJEVA LIĀNA Seda – 28.03. – 70
STEPANOVS PĀVELS Seda – 2.03. – 75
SOROČINA ALDONA Seda – 12.03. – 75
SMILGA GUNTIS Strenči – 12.03. – 75
ĶIGULE MAIRITA Plāņu pagasts – 21.03. – 75
KLISMETE VALENTĪNA Seda – 23.03. – 75
KELLERE INTA Plāņu pagasts – 24.03. – 75
ŠIRVANOVA LIDIJA Seda – 25.03. – 75
SISOJEVA VALENTINA Seda – 29.03. – 75
MAVRINA GALINA Seda – 2.03. – 80
TERENTJEVS ALEKSANDRS Seda – 20.03. – 80
BOGDANOVA MARIJA Seda – 25.03. – 80
SEMJONOVA LIDIJA Seda – 27.03. – 80
ZARIŅA MAIGA Strenči – 7.03. – 85
KĀRKLIŅA ŅINA Strenči – 8.03. – 85
SIŅEĻŅIKOVA LIDIJA Seda – 21.03. – 85
LIEPIŅŠ PĒTERIS Seda – 29.03. – 85

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAIJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2016.gada 20.aprīlis – 2016.gada 20.maijs
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais fi nansējums – 175 000 EUR
Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais fi nansējums – 140 000 EUR
Rīcība 1.3.  Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais fi nansējums – 35 000 EUR
Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais fi nansējums – 135 000 EUR
Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais fi nansējums – 135 000 EUR
Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais fi nansējums – 54 000 EUR
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) 

stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:
Biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs – Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.
Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 

www.lad.gov.lv
Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu 

nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: – Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
Tālrunis – 29219477, e-pasts:ziemelgauja@gmail.com

IZSLUDINĀTA 
LEADER PROJEKTU IESNIEGŠANA

SVEICAM 
MARTA JUBILĀRUS 

NOZĪMĪGAJĀS JUBILEJĀS!
Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien –
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Kameransamblis.lv – 
Ilze Kundziņa, Rūta Īzāka, Mārcis Kuplais

Volejbola čempionāta fi nālistes
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