
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Novembris 2009 Nr.2

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

VALKAS NOVADA

18. NOVEMBRIS – Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadiena, kad atceramies pirmos, 
kas sākuši, stiprākos, kas turpinājuši un nelokāmākos, 
kas izturējuši. Lai nepietrūkst ticības, domājot par 
nākotni, uzticības saviem ideāliem un saticības mums 
visiem savā valstī dzīvojot!

VALSTS SVĒTKIEM VELTĪTIE PASĀKUMI 
STRENČU NOVADĀ

Strenčos – Strenču kultūras namā 17. novembrī plkst. 20.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts svinīgs pasākums. Strenču novada domes Atzinības rakstu pasniegšana, koncerts, svētku balle.

Sedā – Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē 17. novembrī plkst. 12.00 svinīgs pasākums skolēniem un pilsētas 
iedzīvotājiem, veltīts valsts svētkiem. 

Jērcēnos – Jērcēnu tautas namā 20. novembrī plkst. 18.00 valsts svētkiem veltīts pasākums „Lūgšana Latvijai”. 
Filmas „Vienīgā fotogrāfija” demonstrēšana.

Plāņos – Plāņu tautas namā 20. novembrī plkst. 19.00 koncerts, kurā  piedalīsies pašmāju kolektīvi un viesi 
‘’SANDRA&RAIVIS”. Pēc koncerta groziņu vakars, spēlēs grupa ‘’SANDRA&RAIVIS’’.

Plāņu pagasta bibliotēkā notiek konkurss bērniem un skolēniem “Ko tu zini par savu novadu?”
Atbildes uz konkursa jautājumiem atrodamas Strenču novada mājaslapā www.strencunovads.lv, interneta meklētājā 

www.google.lv, laikrakstā “Ziemeļ-latvija” un bibliotēkā atrodamajos novadpētniecības materiālos.

Latvija, Latvija, lielas…
kartē ir zemes un valstis,
bet tu jau gadsimtiem ilgi
mūsu priežu augumus balsti,
tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim,
tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
cik lielu mēs tevi ar domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.
         /Lija Brīdaka/

SVEICAM VISUS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJUS

 LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ!

Strenču novada domes vārdā – 
domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons

Novembris – paskarbi skan šī mēneša vārds. Bet 
novembris ir klāt. Ar vēja dejām kailajos kokos, ar 
pelēkajām debesīm un rudenīgo drēgnumu, kas nodevīgi 
lien aiz apkakles. Novembris ir klāt ar svētkiem. Ar 
sveču liesmiņu apspīdēto Lāčplēša dienu un sarkan-
baltsarkanajiem karogiem rotāto Latvijas dzimšanas 
dienu. Neaizmirsīsim iedegt sveces šajās svētku dienās, 
lai novembra pelēcīgums mazliet atkāpjas.

Novembris atnesis arī pirmo sniegu. Un nu jau ir 
mazliet baltāk. Vērtīgs ir psiholoģes Sarmītes Krišmanes 
padoms: „Kad dabā gaismas maz, jāmācās to piesaistīt. 
Tāpēc uz jautājumu, kā klājas, labāk neatrūkt kā jau 
visiem, bet atbildēt- balti! Iet pa balto! Vārds balti 
darbojas kā kods uz tautas spēka avotiem. Uztverē to 
vairāk esam saistījuši ar krāsu, bet īstenībā šā vārda 
vibrācija atraisa attīrošu un spēcīgu enerģiju.” Tad arī 
pelēcīgās novembra dienas būs baltākas. Mēģināsim 
dzīvot pa balto!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ginta Gailīte

IEVADRAKSTS
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Domes sēdē 7. oktobrī:
1. Pieņēma  Saistošos noteikumus Nr. 8 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem” jaunā redakcijā un atzina par 
spēku zaudējušiem Strenču novada domes 16.09.2009. 
sēdē apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr. 5 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem”. 
2. Pieņēma Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par pabalstiem 
neizvērtējot ģimeņu, personu materiālo stāvokli.”
3. Pieņēma  Strenču novada domes Sociālā dienesta 
nolikumu jaunā redakcijā.
4. Piešķīra finansējumu darba samaksai šādiem pulciņu 
vadītājiem Sedas pilsētas pārvaldē:

• Ģitāras pulciņš (2 grupas 12 stundas mēnesī) - Ls 30,00
• Vēderdeju pulciņš (1,5 stundas 2x nedēļā)  - Ls 30,00
• Trenažieru zālē (1,5 stundas 2x nedēļā, 12 st.mēnesī  - 

Ls 30,00
5. Slēgt līgumu ar tipogrāfiju LAPA Valmierā, par Strenču 
novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Strenču novada 
vēstis” iespiešanu. Cena - Ls 204,00
6. Apstiprināja Iestādes „Strenču novada dome” nolikumu.
7. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības Policijas
nolikumu.
8. Apstiprināja Strenču novada domes kancelejas
nolikumu.
9. Apstiprināja Strenču novada domes Attīstības un 
plānošanas departamenta  nolikumu.
10. Apstiprināja Strenču novada domes Administratīvās 
komisijas nolikumu.
11. Apstiprināja Strenču Mūzikas skolas nolikumu. 
12. Izskatīja sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
pastāvīgās komitejas sagatavotos lēmumus par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem, trūcīgās 
ģimenes statusa piešķiršanu u.c. jautājumiem.

Domes sēdē 22. oktobrī:
1. Apstiprināja Strenču novada Strenču pilsētas pārvaldes
nolikumu.
2. Apstiprināja Strenču novada Sedas pilsētas pārvaldes
nolikumu.
3. Apstiprināja Strenču novada Plāņu pagasta pārvaldes
nolikumu.
4. Apstiprināja Strenču novada Jērcēnu pagasta pārvaldes
nolikumu.
5. Izīrēt R/O „Pestīšanas armija” ēku Sedā, Parka ielā 23a, 
slēgt īres līgumu ar R/O „Pestīšanas armija” par ēkas 
izmantošanu līdz 2010.gada 31.decembrim.
6. Nolēma atbrīvot Sandru Āķeri no Strenču novada 
bāriņtiesas locekles ar 2009.gada 22. oktobri.
7. Ar 2009.gada 23.oktobri par novada pašvaldības bāriņ-
tiesas locekli uz pieciem gadiem  ievēlēja Valentīnu 
Sveikati.

Strenču novada domes sēdēs pieņemtie svarīgākie lēmumi
8. Nolēma piešķirt finansējumu  novada domes darbinieku 
darbam nepieciešamā aprīkojuma iegādei ēkā Valkas iela 16, 
Strenčos pēc pievienotās specifikācijas:

- līdz LVL 6000,00 apmērā datortehnikas un    
  programmatūras iegādei.
- līdz LVL 1610,00 apmērā krēslu iegādei.

Naudas līdzekļus piešķirt no vienreizējās dotācijas pašval-
dību infrastruktūras  uzlabošanai un uzsākt iepirkuma 
procedūru.
9. Apstiprināja samaksu par Strenču novada Dzimtsarakstu 
nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem ar 2009.gada 
1.novembri.
10. Apstiprināja kārtību par Strenču mūzikas skolā
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
11. Apstiprināja Nolikumu par Strenču novada domes 
„Atzinības rakstu”.
12. Nolēma iznomāt SIA”OMS KR” Strenču novada 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala zemesgabalu, kas 
atrodas Strenčos, Valkas ielā 4B, 202 (divi simti divi) m2

platībā, nosakot lietojuma mērķi - darījumu iestāžu un 
komerciāla rakstura apbūve. 
13. Izskatīja attīstības pastāvīgās komitejas lēmumus par 
atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, zemesgabalu nosau-
kumu maiņu u.c.
14. Izskatīja komunālo jautājumu komitejas lēmumus par 
dzīvojamo platību piešķiršanu un maiņu.
15. Piešķīra  Ilonai Uzbekai labiekārtotu 3-istabu dzīvokli 
Sporta iela 4-30, Sedā, ar kopējo platību  61.2 kv.m un 
dzīvojamo platību 41.6 kv.m. ģimenes ārstes prakses 
iekārtošanai.
16. Izskatīja sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
pastāvīgās komitejas sagatavotos lēmumus par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem, trūcīgās 
ģimenes statusa piešķiršanu u.c. jautājumiem.
17. Apstiprināja  Saistošos noteikumus Nr.10. “Strenču 
novada pašvaldības nolikums” un atzina par spēku 
zaudējušiem Strenču novada domes 15.07.2009. sēdē 
apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr.1 „Strenču novada 
pašvaldības nolikums”.
18. Nolēma uzsākt iepirkuma procedūru būvdarbu 
veikšanai projekta „Saieta nama būvniecība Plāņu pagasta 
Jaunklidža ciemā” īstenošanai. Līguma ietvaros apstipri-
nātās paredzamās būvdarbu izmaksas ir 136000,00 LVL 
(viens simts trīsdesmit seši tūkstoši latu, 60 santīmi) bez 
PVN.

/Ar dokumentiem iedzīvotāji var iepazīties Strenču novada
domes kancelejā un Sedas pilsētas, Jērcēnu un Plāņu 
pagasta pārvaldēs, kā arī mājas lapā www.strencunovads.lv/

Informāciju sagatavoja Strenču novada domes 
kancelejas vadītāja Silvija Biša
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VALSTS POLICIJAS 
VIDZEMES REĢIONA 
PĀRVALDES VALKAS 
IECIRKNIS INFORMĒ

Strenču novada Strenču un Sedas pilsētās, Sedas lauku 
teritorijā, Jērcēnu un Plāņu pagastos noteiktas sekojošas 
iecirkņu inspektoru, nepilngadīgo lietu inspektoru apkalpo-
jamās teritorijas, pieņemšanas vietas un laiki, kā arī 
kontakttālruņi:

• Kaprāļa SANDRA MAŠINA, Kārtības policijas nodaļas 
inspektora apkalpojamā teritorija – Strenču plsēta, Plāņu 
(Gaujas upes kreisais krasts pagasta teritorijā) pagasta 
teritorija. Darba un apmeklētāju pieņemšanas telpas un 
laiks: Strenčos – Rīgas ielā 7, katra mēneša 1. otrdienā 
no plkst. 9:00 – 11:00, katra mēneša 3. ceturtdienā no 
plkst.13:00 – 15:00, tālrunis: 28612193; Plāņu pagastā – 
Plāņos Skolas ielā 2, katra mēneša 2. trešdienā no 
plkst. 9:00 – 11:00, tālrunis: 28612193;

• Virsleitnanta GINTA GRAUDIŅA, Kārtības polici-
jas nodaļas inspektora apkalpojamā teritorija – Sedas 
pilsēta, Sedas lauku teritorija, Jērcēnu, Plāņu (Gaujas 
upes labais krasts pagasta teritorijā) pagastu teritorijas.
Darba un apmeklētāju pieņemšanas telpas un laiks: 
Jērcēnu pagastā – Jērcēnmuižā, katra mēneša 1. otrdienā 
no plkst. 13:00 – 15:00, tālrunis:28609272; Sedas 
pilsētā – Skolas laukumā 1, katra mēneša 1. otrdienā no 
plkst. 09:00 – 11:00, katra mēneša 4. ceturtdienā no plkst. 
14:00 – 16:00, tālrunis: 28609272;

• Leitnantes SOLVITAS KUČERES, Kārtības policijas
nodaļas Smiltenes iecirkņa vecākās inspektores 
(Nepilngadīgo lietu inspektors) apkalpojamā teritorija –
Strenču novada Plāņu pagasta teritorija (no robežas ar 
Trikātas pagastu pa autoceļu Cempi – Brenguļi – Trikāta 
– Vijciems līdz Vijciema pagasta robežai (labā puse 
pagasta teritorijā)). Darba un apmeklētāju pieņemšanas 
telpas un laiks – Smiltenē, Pils ielā 2a, tālrunis: 64772202, 
26640394; apmeklētāju pieņemšanas laiks: katra mēneša 
1. un 3. ceturtdienā no plkst. 08:00 – 12:00 un 13:00 – 
16:00;

• Kapteines ILZES IVANES, Kārtības policijas nodaļas 
inspektores (Nepilngadīgo lietu inspektors) apkalpojamā 
teritorija – Strenču novada Strenču, Sedas pilsētas, Sedas 
lauku teritorijas, Jērcēnu, Plāņu (no robežas ar Trikātas 
pagastu pa autoceļu Cempi – Brenguļi – Trikāta – 
Vijciems līdz Vijciema pagasta robežai (kreisā puse 
pagasta teritorijā) pagastu teritorijas.Darba un apmeklē-
tāju pieņemšanas telpas un laiks – Valkā, Tālavas ielā 4, 
tālrunis 64781821, 28379373; apmeklētāju pieņemšanas 
laiks: katra mēneša 2. un 4. trešdiena no plkst.08:00 – 
12:00 un 13:00 – 16:00

Valkas iecirkņa priekšnieks 
V.Žīgurs

PASĀKUMI STRENČU 
KULTŪRAS NAMĀ NOVEMBRĪ

7. novembrī vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” dosies 
koncertēt uz Zilokalnu.

11. novembrī plkst. 18.00 no Strenču pilsētas parka 
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz Lāčplēša ordeņa 
kavaliera Kārļa Slokas atdusas vietu, kur notiks piemiņas 
brīdis.

12. novembrī plkst. 18.00 Strenču kultūras nama 
mazajā zālē “Kā saglabāt veselību šajā sarežģītajā ekolo-
ģiskajā situācijā”. 

- Pasaules Veselības organizācijas koncepcija;
- Vai vēlaties uzzināt kādas kvalitātes ūdeni dzerat Jūs, 

dzīvu vai nedzīvu?
- Gribat izmērīt sava dzeramā ūdens parametrus? (Varat 

paņemt līdzi sava uzturā lietojamā ūdens paraudziņu 
tīrā trauciņā ar uzrakstu, no kurienes tas ņemts. 
Pamērīsim arī Jūsu ūdens kvalitāti.)

- Uz šiem un daudzajiem citiem Jūsu jautājumiem 
atbildēs Veselības saglabāšanas un diētas konsultante -
nutricioloģe INĀRA KAĻIŅINA. Ieejas maksa – 
Ls 1,-

17. novembrī plkst. 20.00 Strenču kultūras namā 
LR Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura 
ietvaros tiks pasniegti Strenču novada “Atzinības raksti”. 
Pēc svinīgā pasākuma balle, ieeja brīva.

28. novembrī plkst. 14.00 Strenču kultūras namā tiks 
demonstrēta filma “Vienīgā fotogrāfija”, ieeja brīva.

30. novembrī plkst. 20.00 Strenču kultūras namā 
Barikāžu piemiņas zīmju pasniegšana Barikāžu dienu 
dalībniekiem.

Informēja Strenču kultūras nama direktore 
Daiga Beitika

“Mednieku biedrībai Jērcēni” šī medību sezona ir 
varen veiksmīga. 31. oktobrī Jērcēnu pagasta mežos tika 
nomedīts alnis, stirna un vilks. Alnis trāpījās “pa šāvienam” 
medniekam Elmāram Švalbem, vilku nomedīt izdevās 
Aivaram Ziediņam, bet stirnu nošāva Aivars Zūlis.

Mednieku kolektīvs pēc veiksmīgajām medībām, priekšplānā 
no kreisās – medību vadītājs un mednieku biedrības vadītājs 

Agnis Ķimsis, Aivars Ziediņš, Elmārs Švalbe



4

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Strenčos

I. Vispārējie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu 
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), 
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par 
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās 
palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu 
trūcīgām un maznodrošinātām personām, (ģimenēm), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdar-
bību savas situācijas uzlabošanā.
3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi 
savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmieri-
nāts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums 
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai un dzīvokļa pabalstam.
5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.
pantā pašvaldības sociālajam dienestam noteiktos uzdevumus 
Strenču novada dome deleģē veikt sociālam dienestam. 

6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts (skat.saistošos noteikumus Nr.6 “Par
dzīvokļa pabalstiem”)
6.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
6.4. pabalsts trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm 
(personām,);

6.4.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
6.4.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;

6.5. pabalsts bāreņiem;
6.6. pabalsts audžuģimenēm;
6.7. pabalsts aprūpei mājās;

II Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai

6. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu 
līmenis vienai personai no 01.10.2009. Ls 40,00 mēnesī 
pieaugušiem un Ls 45,00 bērniem.
7. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta 
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.214 
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”.

8. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 “Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai” un 
slēdz vienošanos par līdzdarbību. 
9. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmak-
sāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepie-
ciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai.

III. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

11. Pabalstu ārkārtas situācijas gadījumā iepriekš nepare-
dzamos apstākļos, piešķir līdz Ls 200,00 vienai personai 
(ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu 
sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts 
noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izde-
vumu segšanai.
12. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne 
vēlāk kā 10 dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 

IV. Pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām)

13. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepār-
sniedzot 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 
minimālās darba algas valstī un citiem nosacījumiem kādi 
noteikti 03.03.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.214. 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu  par trūcīgu”.
14. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (perso-
nas) ienākumu līmenis nepārsniedz  65 % no valstī noteiktās 
minimālās algas vienai personai.
15. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statu-
sam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas ) statusa 
noteikšanai.
16. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir
trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai):

16.1. veselības apdrošināšanas polises iegādei Ls 50,00
personai gadā (II un III grupas invalīdi, cukura diabēti, 
onkoslimnieki).
16.2. stacionārās ārstēšanās izdevumu kompensācijai 
30% apmērā no izdevumiem vai ne vairāk kā Ls 50,00
par ārstēšanas epizodi.

APSTIPRINĀTI
ar Strenču novada domes,

2009. gada 7.oktobra sēdes 
lēmumu, protokols Nr.10.1.§

“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
 un sociālās palīdzības likuma 35. pantu
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17. Kopējā pabalsta summa vienai personai ir līdz 
Ls 120,00 gadā.
18. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai tiesības 
saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), 
kurās ir nepilngadīgi bērni:

18.1. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei 
Ls 15,00, ko izmaksā vienu reizi gadā pirmās klases 
skolniekiem;
18.2. pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu 
apmaksai Ls 9,00 katram bērnam, ko izmaksā deviņas 
reizes gadā;
18.3. skolēnu un pirmskolas izglītības iestādes bērniem 
ēdināšanas izdevumu apmaksai – Ls 9,00 vienam 
bērnam, ko izmaksā katru mēnesi mācību gada laikā. 
Pārskaitot naudas līdzekļus pakalpojumu sniedzējiem.
18.4. bērniem invalīdiem piešķirt brīvpusdienas.

V. Pabalsts bāreņiem

19. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.
novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus-
ģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā.
20. Pabalsta apmēri:

20.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai (ne mazāk par divu
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru) Ls 90,00
(izmaksā vienu reizi);
20.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai Ls 15,00 
(izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība nodrošina ar 
dzīvojamo telpu);
20.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 
(ne mazāk par 175 latiem) Ls 175,00 (izmaksā vienu 
reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus 
un mīksto inventāru);
20.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai (ne mazāk 
par sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru) Ls 45,00
(izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina 
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības 
iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, nav stājies laulībā).

VI.  Pabalsts audžuģimenēm

21. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.
decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
noteiktajā kārtībā.
22. Pabalsta apmēri:

22.1. pabalsts bērna uzturam (ne mazāk par 27 latiem)
Ls 27,00 (izmaksā katru mēnesi); (netiek grozītas valsts 
līdzšinējās garantijas)
22.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
Ls 175,00 1 x gadā.

VII. Pabalsts aprūpei mājās

23. Sociālais aprūpes pabalsts paredzēts personām, kuras 
slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga 
vai fiziska rakstura dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un 

savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku 
vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām 
personām nepieciešamo palīdzību.
24. Sociālo aprūpes pabalstu piešķir klientam, kuram 
saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas indivi-
duālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams 
aprūpe mājās atbilstoši 1. vai 2. līmenim un kuram ir 
persona, kas veic aprūpi.
25. Lai saņemtu šo pabalstu Ls 32,00 apmērā klients 
iesniedz sociālajam darbiniekam ārsta atzinumu par 
veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi, 
deklarāciju un uzrādīti ienākumi.

VIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

26. Pabalsta pieprasītājs vēršas pašvaldības sociālajā 
dienestā, iesniegumā norādot vēlamo sociālās palīdzības 
pabalsta veidu.
27. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda vai pensionāra 
apliecību, ja persona ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas 
pašvaldībā nav pieejamas.
28. Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas 10 darb-
dienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un 
pieņem lēmumu, kādi paredzēti trūcīgām un maznodroši-
nātām ģimenēm (personām), pārējos sagatavotos atzinumus, 
novirza sociālai, kultūras, izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgai komitejai izskatīšanai, atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma nosacījumiem.
29. Sociālais dienests vai dome, pēc lēmuma pieņemšanas 
rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums 
negatīvs – pabalsta piešķiršana atteikta – informācijā 
pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā 
arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtība.
30. Saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par dzīvokļa 
pabalstiem”, pabalstu par dzīvokļiem, lēmuma projektu 
izskata sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
pastāvīgā komiteja.

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

31. Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Strenču novada domē.
32. Strenču novada domes pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.

X. Saistošo noteikumu publicēšana

33. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā 
likuma „Par  pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
34. Saistošos noteikumus publicēt Strenču novada pašval-
dības informatīvā izdevumā „Strenču novada vēstis”.

Domes  priekšsēdētājs
J.Pētersons
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KULTŪRAS DZĪVE NOVADĀ
Vasara Plāņos ir sanākusi 

raibu raibā. Sporta deju 
dejotājiem sezona bijusi ļoti 
ražena. Iepriekšējā sezonā 
pārvestas mājās medaļas 
no sporta deju sacensībām 
Rīgā. Plāņos nodibināts 
teātris, kuram gan vēl nav 
dots vārdiņš, bet šajā sezonā 
notiks teātra kristabas un 
tad jau arī būs vārds. Ļoti 
veiksmīgi startējām ar muzi-
kālo izrādi R. Blaumaņa 
“VELNIŅI”, kas pirmizrādi 
piedzīvoja pavasarī, bet 
spēlēta tika vairākas reizes.
Viesojāmies pie bērniem 
Gaujienas speciālajā internāt-
skolā - bērnu namā. Bērni 
mūs uzņēma ar skaļiem 
aplausiem un ovācijām. Liel-
dienās šo izrādi noskatījās 
Variņu pagasta iedzīvotāji. 
Izrāde piedalījās arī Valkas 
BJIIC rīkotajā teātru festivālā. Tad nāca negaidīts piedāvā-
jums – nospēlēt mūsu izrādi Rīgā, LNT rīkotajā Labestības 
dienā. Daudz nedomājot, pieņēmām piedāvājumu. Bērni 
piekrita, un tas, protams, bija liels notikums un pārbaudī-
jums visiem. Izrādē piedalījās 24 aktieri, tas ir liels 
kolektīvs. Pie pirmajiem aplausiem sapratām, ka mēs 
patīkam, un lampu drudzis bija pazudis. Gandarījums par šo 
dienu bija ļoti liels. Gribas pateikt paldies visiem, visiem, 
kuri mūs atbalstīja un palīdzēja. Arī vasarā cītīgi strādājām. 
Bērni uz nodarbībām nāca ar lielu gribasspēku. Trenējāmies 
sporta dejās un izveidojām arī tautisko deju kolektīvu. Tas 
ir liels gandarījums, ja bērns tevi ieraugot jautā, kad būs 
nākamais mēģinājums. Pati dzīvoju Smiltenē un zinu, ka 
tur tā nenotiek, jo vasarā ir klusums un bērni uz pulciņiem 
neiet. Ar to arī Plāņu bērni ir īpaši, un paldies viņiem par to! 
Vasarā piedalījāmies arī Strenču pilsētas un Sedas pilsētas 
svētkos. Dejojām savas mīļākās dejas. Ļoti ceram, ka 
spējām iepriecināt arī šo pilsētu iedzīvotājus. Par godu 
Sedas pilsētai tapa jauna disko deja “Sveiciens Sedai!” Ļoti 
nozīmīgs mums visiem bija Plāņu pamatskolas turpmākais 
liktenis. Domājām tikai labas domas, un līdz ar to arī tapa 
jaunrades uzvedums “Sprīdītis atgriežas Plāņos.” Ar šo 
uzvedumu mēs pirmajā septembrī sveicām skolēnus, skolo-
tājus un vecākus. Skoliņa mums ir, un tas ir vislielākais 
prieks, jo skoliņa zināmā mērā ir arī Plāņu kultūras centrs. 
Ceru, ka mums visiem kopā izdosies radīt vēl daudz labu 
un skaistu pasākumu! Bija liels prieks par rudens ziedu 
un ziedu kompozīciju izstādi, kas rotāja Plāņu skoliņas 
pagalmu. Laiki ir grūti, bet vecāki un bērni neraud, viņi 
rada prieku un dāvā to citiem. Tas ir skaisti. Skolotāju 

dienai par godu bērni darbojās floristikas nodarbībās un 
izveidoja pārsteigumu saviem skolotājiem. Dīzumā Plāņos 
būs nebijis konkurss “Mini MIS PLĀŅI–2009”, kurā 
šoreiz sacentīsies meitenes. 3. oktobrī sporta deju dejotāji 
piedalījās sacensībās “Nākotnes zvaigznītes-2009” Teātris 
strādā pie izrādes “PAUKS un ŠMAUKS”, pirmizrāde 
paredzēta jau decembrī. 25.oktobrī Plāņos viesojās 
Valmieras Vasarsvētku draudze ar koncertu “No sirsniņas 
uz sirsniņu”. Šo pasākumu apmeklēja 67 gan lieli gan 
mazi Plāņu pagasta iedzīvotāji. Skatītājiem bija iespēja 
klausīties garīgas dziesmas un arī padziedāt līdzi. Jaunieši 
iesaistīja klausītājus dažādās spēlēs. Ar šo koncertu Plāņos 
aizsāksies arī Svētdienas skoliņa bērniem. Nākamā tikšanās 
būs 29. novembrī. 30.oktobrī pie mums viesojās folkloras 
kopa “Mežābele” no Jērcēniem ar Ērika Upīša dziesmu 
programmu „Atnāc manā sapņu pļavā baltos ziedus 
palasīt”.

14. novembrī plkst 17.00 Plāņu tautas namā viesosies 
Ērģemes teātris ar izrādi “KREDĪTS”, bet Valsts svētku 
svinības būs 20. novembrī plkst. 19.00. Koncertā piedalī-
sies pašmāju kolektīvi un viesi “SANDRA & RAIVIS”. 
Pēc koncerta groziņu vakars, spēlēs grupa “SANDRA & 
RAIVIS”. Ieeja uz pasākuma otro daļu – 2 lati. Kolektīvi 
piedalīsies arī valsts svētku koncertā Strenču novadā, šobrīd 
cītīgi tam gatavojas. Decembrī Plāņos būs nebijis konkurss 
“Mini MIS PLĀŅI-2009”, kurā šoreiz sacentīsies meitenes. 
Uzvarētāju gaida pārsteigums. 

Plāņu tautas nama vadītāja 
Sarmīte Caune

Plāņu pagasta bērni Labestības dienā Rīgā
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8. Grāmatu svētki

30. oktobrī Strenču novada bibliotekāres kopā ar saviem
lasītājiem, kopskaitā 38 bērni un pieaugušie, devās uz 
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu 8. Grāmatu svētkiem 
Palsmanē. Šos svētkus organizēja Lauku bibliotēku atbalsta
biedrība kopā ar Valkas rajona padomi un Smiltenes 
novada Palsmanes pagasta pārvaldi. 

Grāmatu svētkos grāmatas un dāvanu kartes grāmatu 
iegādei dāvināja Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Aizsardzības 
ministrija, Īrijas vēstniecība, Latvijas Mobilais Telefons, 
Latvijas Bērnu fonds, Sorosa fonds Latvijā, Tautas partija,
Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Ebreju kopiena, 
Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Dzelzceļš, SIA 
Maxima Latvija, Anta Rugāte, Andrejs Āboliņš.

Visi, kas vēlējās, varēja nopirkt grāmatas, kuras ar 
ievērojamām atlaidēm piedāvāja dažādas izdevniecības. 
Nopērkot grāmatu bija iespēja piedalīties loterijā un svētku 
izskaņā notika loterija, kurā laimīgās lozes tika arī lasītājiem 
no Strenču novada.

Svētku sākumā tika piedāvāta publiskā diskusija, ko 
organizēja “Latvijas Avīze”. Tajā uz jautājumiem atbildēja 
9. Saeimas deputāti Andis Kāposts un Vents Armands 
Krauklis. Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards, kurš bija 
akceptējis savu dalību šajā diskusijā, neieradās, laikam bija 
nobijies no tikšanās ar tautu.

Šī diena kārtējo reizi parādīja un pierādīja, ka bez tās 
gudrības ko sniedz grāmata nevar iztikt ne liels, ne mazs.  
Patiesus gandarījuma vārdus bija prieks dzirdēt no mazāku 
un lielāku bērnu atsauksmēm par Grāmatu svētkiem. Paldies 
pasākuma rīkotājiem, kas bija parūpējušies, lai ikvienam 
būtu ko darīt, lai būtu ko redzēt, dzirdēt un sadzirdēt.

Jaukas emocijas izraisīja folkloristi Iveta un Vidvuds 
Medeņi pasākumā “... Kas rudeni godināja, kas to dižu 
dižināja”, kā arī ģitārspēles un dzejas savienojums dzejnieka 
Andra Akmentiņa izpildījumā. Ļoti saistoša bija tikšanās 
ar žurnāla “Spicā” sastādītāju Agnesi Ērgli un daudzi citi 
pasākumi, kas rosināja bērnos tikai pozitīvas emocijas.  

Interesantas tikšanās bija ar rakstnieci, tulkotāju, bijušo 
vēstnieci Somijā Annu Žīguri un advokātu, rakstnieku 
Andri Grūtupu. 

Jērcēnu pagasta bibliotēka un Plāņu pagasta bibliotēkas 
saņēma bērnu grāmatu dāvinājumus no LMT. Visas novada 
bibliotēkas saņēma dāvanu kartes jaunu grāmatu iegādei 
izdevniecībās. 

Dienas nobeigumā visus ar savām dziesmām priecēja 
Grundzāles pagasta dziedošo sieviešu apvienība “Prieks, 
kur tu rodies”- tas bija ļoti dzirkstošs svētku noslēgums. 
Kā skaistas atvadas, braucot mājup no Grāmatu svētkiem, 
mūs pavadīja brīnišķīga saulrieta ainava.

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – 
informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse 

un Strenču bibliotēkas vadītāja Marina Vdovičenko

Grāmata ir viens no lielākajiem dārgumiem, kas ceļ cilvēka 
vērtību. Nedrīkst būt šodien cilvēka, kas nebūtu draugos ar 
grāmatu. Mīlēt grāmatu jāmācās jau no bērnu dienām. 

/J. Osmanis./

Darba laiks:   pirmdienās, otrdienās, trešdienās,          
                        ceturtdienās. piektdienās: 8:00-20:00
                        sestdienās: 8:00-14:00
                        svētdiena - brīvdiena
Zāļu piegāde Jērcēnu pagasta iedzīvotājiem: 
adrese Trešā māja, Jērcēnu pagastā.
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās 8:00-13:00, 
sestdiena, svētdiena - brīvdiena

Filiāle “Ēvele”
Darba laiks:   pirmdienās, otrdienās 8:00-16:00
                        trešdienās 8:00-17:00
                        ceturtdiena: brīvdiena
                        piektdienās 8:00-16:00
                        sestdienās 8:30-13:00
                        svētdiena - brīvdiena

Aptieka apkalpo:
1. Klientus ar Valsts zāļu kompensējamām receptēm.
2. Privāto apdrošināšanas sabiedrību:
A/S BTA, A/S BALTA, A/S ERGO LATVIJA,
A/S BALTICUM, A/S GJENSIDIGE klientus ar 
Medikamentu atlaižu receptēm
3.Hipertonijas slimnieku aprūpe-tiek mērīts 
asinspiediens,
4.Diabēta slimnieku aprūpe:

4.1.tiek mērīts glikozes līmenis asinīs,
4.2.Vienu reizi mēnesī diabētu slimnieku 
tikšanās-konsultācijas ar SANOFI firmas 
pārstāvi- tuvākā notiks 26. novembrī 2009.gadā 
plkst. 11:00 SEDĀ aptiekas telpās, 13:00- filiāles 
“Ēvele”’ telpās.
4.3.Apgādā ar Insulīna preparātiem.

5. Pacientiem 24 stundu laikā tiek piegādātas:
5.1. pēc individuāli izrakstītām receptēm 
pagatavojamās zāles
5.2.defektūrā esošās zāles.
5.3.narkotiskās zāles. 

Informē aptiekas vadītāja Inese Kurpniece

Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons pieņems iedzīvotājus:

5. novembrī - Sedas pilsētas pārvaldē,
12. novembrī:

no plkst. 13.00 – 14.00 Plāņu pagasta pārvaldē.
no plkst. 14.15 – 14. 45 Jaunklidzī.

19. novembrī 
no plkst. 13.00 – 14.00 Jērcēnu pagasta pārvaldē.

SIA “ĒVELES APTIEKA”
Adrese: Sporta ielā 2a, Seda, Strenču novads



Oktobrī mūžībā aizgājuši:

Vladimirs Spiridonovs - 18.06.1962 - 06.10.2009.
Henriks Ivanovskis - 08.12.1949. – 08.10. 2009.
Emils Balandiņš - 10.06.1929. - 15.10.2009.
Ziedonis Liepiņš - 27.01.1941. - 20.10.2009.
Irma Pētersone - 09.03.1922. - 19.10.2009.
Alfonija Maļinovska - 07.06. 1922. – 26.10.2009.
Anna Tralle - 18.06.1931. – 27.10.2009.
Olga Borisova - 24.07.1927. - 29.10.2009.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Pār tavu darba mūžu vakars klājies,
Miers auklē rokas, darbā gurušās...

STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža -1200 eks.

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

APSVEIKUMS

Sveicam oktobra un novembra 
nozīmīgo gadu jubilārus!

Strenčos
85 gadu jubilejā –

ĒRIKU APINI
VERU GRADOVSKU
VALENTĪNU KUZŅECOVU

70 gadu jubilejā –
INTU PAKALNI
MAIGU SMILGU
AINU SPRIŽU
DZIDRU ĶIKUTI

Sedā
85 gadu jubilejā –

MARIJU ZUJEVU
80 gadu jubilejā –

ANNU MAČUĻSKU
75 gadu jubilejā –

GAIDU OZOLIŅU
NIKOLAJU VASIĻJEVU
TAMARU MIKITOVU
RITU MEĻUŠKANI

70 gadu jubilejā –
MARIJU BEREŽAŅINU
JEVGĒNJU KONONOVU
ANNU MATVEJEVU
ANDU KOCIŅU

Mans laiks ir mana varēšana
Pie dienas dienu virknē siet
Un nedomāt – kā kalnā zvana.
Mans laiks ir mana varēšana,
Un tai vēl ilgi nebūs gana
Ik rītu saulei pretī iet.
Mans laiks ir dzīvot gribēšana
Tik ilgi, kamēr dienas zied.  

/O.Skuja/

Jērcēnos
80 gadu jubilejā –

GAIDU MUZIKANTI
ĒRIKU UPĪTI
VISVALDI KALNIŅU
MILDU KALNIŅU
JEKATERINU GIŅKO 

75 gadu jubilejā –
VAIRI BLAUBERGU
ZENTIŅU EVERSONI

70 gadu jubilejā –
ILGU BEITIKU
IRENI ZIEDĪTI CEKULI
VERU LILIENTĀLI

Plāņos
80 gadu jubilejā –

ANTONU BĒRZLAPU
70 gadu jubilejā –

VALDI KRAVAINI
INĀRU RENCI

Strenču novada 
dzimtsarakstu nodaļa informē

Strenču novada dzimtsarakstu nodaļas arhīvā 
glabājas: Strenču pilsētas, Sedas pilsētas, Jērcēnu un
Plāņu pagastu likvidēto dzimtsarakstu nodaļu dzim-
šanas, laulības un miršanas reģistru 1.eksemplāri no 
01.01.1994. līdz  06.09.2009. 

TATJANU UN PJOTRU 
TIHOMIROVUS

35 gadu kāzu jubilejā
sveic Sedas pilsētas pārvalde.


