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Lai ziemas Saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.

GAIŠUS ZIEMASSVĒTKUS, MIERĪGU GADA NOGALI
UN LAIMĪGU JAUNO GADU!
Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons

IEVADRAKSTS
Atkal noslēdzies viens Saules loks. Esam Saules atgriešanās vietā. Tūlīt būs ziemas Saulgrieži, kas, kā katru gadu, mums
atgriež gaismu. Latviešu senajā gadskārtā no 20. līdz 23. decembrim svētīti, jaunākos laikos līdzās kristīgajiem Ziemassvētkiem pastāvējuši. Latvju dainas ar korāļiem nestrīdas, un ikvienam pašam jāizlemj, kā svinēt svētkus.
Ieklausīsimies psiholoģes Sarmītes Krišmanes ieteikumos - ar mums notiks vien tas, kam mēs savās domās bruģēsim
ceļu. Trūkums ir skopuma sekas. Lai tiktu atpakaļ pie turības un labticības, jāmāk atrast sevī spēju būt dāsnam. Lai kaut ko
saņemtu, vispirms jādod pašam. Pārpilnības ceļu pie sevis katrs var atvērt tikai pats. No iekšpuses. No ārienes neviens to
izdarīt nevar.
Mūs visus vieno ilgas pēc gaismas atgriešanās. Svētku gaidīšanas laiks ir īpašs – atbrīvosim savas domas no aizvainojumiem un dusmām, attīrīsim sevi no skaudības, greizsirdības. Ieskatīsimies acīs cits citam un no sirds vēlēsim labu, jo labi
vārdi, patiesi smaidi un vēlējumi nemaksā neko, bet nozīmē ļoti daudz.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ginta Gailīte

Grūts ir laiks pirms ziemas saules griežiem –
Ne pa īstam snieg, ne lietus līst.
Dūmakās starp satumsumiem biežiem
Kaimiņš kaimiņu pat nepazīst.
Kāds tev atkal uzminis uz kājas,
Neatvainojas, vēl izlamās.
Gribi ierakties kā kurmis mājās,
Bet cik saltas, svešas arī tās!
Ļaudis jau nemaz tik ļauni nava;
Ja vien vēlas, labu zin un māk.
Katram lielākā šķiet rūpe sava,
Viss, kas rūdzis, reiz uz āru nāk.
Kādam cepure ir jāceļ pirmam,
Jāspēj akmenim pat roku dot.
Kur tu esi, Kukažiņa sirmā,
Baltais tēvs, kas burvju vārdus prot?
Tad, kad Ziemassvētku zvaigzne zvīļo,
Pasakām un brīnumiem sirds tic.
Cilvēks nosalušais jāsamīļo,
Un viņš lēnām atkusīs, kļūs cits.
Pastmarkām, ja nauda pietrūkusi,
Svētku sveicienus tad aiznes pats,
Draugu pastkastītēs iemet klusi,
Lai nāk gaišāks viņiem Jaunais gads! /Valdis Rūja/

Laiks, kas nakti ar dienu vieno,
ir pienācis šobrīd tik tuvu mums klāt,
lai varam viens otrā un katrs pats sevī
to dzirksti atrast, kas spēku dod
visu labi iesākto turpināt.
/M. Svīķe/

Būsim kopā – mūsu uzticīgie bibliotēku
apmeklētāji – arī jaunajā 2010.gadā!
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Marina
un bibliotekāre Antra
Sedas pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadežda
Plāņu pagasta bibliotēku vadītājas Daina un Līga
Jērcēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Ilvija

KULTŪRAS PASĀKUMI NOVADĀ ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ
STRENČOS
Strenču pilsētas centrā Ziemassvētku egle tika iedegta
11. decembrī plkst.18.00.
26. decembrī plkst. 13.00 Strenču vidusskolā uz savu
svētku pēcpusdienu pulcēsies pensionāri.
Gadu mijas pusnaktī Strenču centrā visus novada
iedzīvotājus uzrunās novada domes priekšsēdētājs Jānis
Pētersons, būs svētku salūts.
STRENČU MŪZIKAS SKOLAS ZIEMASSVĒTKU
AKTIVITĀTES:
● 15. decembrī plkst.17.30 - Pirmo klašu pirmais koncerts
mūzikas skolas zālītē;
● 16.decembrī plkst 18.00 - Strenču MS flautas klases
audzēkņu izrāde - koncerts “Ciemos pie sniegbaltītes”;
● 17.decembrī plkst. 18.00 - Strenču MS Ziemassvētku
koncerts “Mums cerība laimes pakavus no zvaigžņu
mirdzuma maļ...” Strenču vidusskolas apaļajā zālītē;
● 20.decembrī plkst 13.00 - Strenču MS un Strenču ev.
lut.baznīcas svētdienas skolas audzēkņu Adventes laika
uzvedums - koncerts Strenču ev.lut.baznīcā;
● 29.decembrī plkst.10.30 - Strenču MS audzēkņu koncerts
Strenču PNS pacientu klubā.

Klāt ir Ziemassvētki. Šis mūsu tautas dzīvē ir kas ļoti
īpašs. Ar rociņām aizseguši acis, pa spraudziņām esam
sajūsmā skatījušies uz Ziemassvētku vīriņu ar dāvanu maisu
plecos un žagaru bunti padusē.
Ikdiena ir ikdiena, tā vienkārši tāda ir, un ar to ir jāsadzīvo. Bet Ziemassvētkos – tik tiešām – “miers virs zemes
un cilvēkiem labs prāts”. Ziemassvētki! Vai Tev ir četri gadi
vai visi simts, tik un tā tie jebkuram liek atsalt sirdij, gribas
aizdegt kaut vienu svecīti gada visgarākajā naktī, gribas
sajust degošas skujiņas smaržu, un izsaiņot ikvienu dāvaniņu,
kas dāvāta no sirds!
Palūkosimies sev apkārt! Varbūt kādam vientuļam cilvēkbērnam vajadzīgs tieši Tavs smaids vai Tevis dots maizes
rieciens, tieši Tavs labais vārds vai pamudinājums. Un ne
tikai Ziemassvētkos vien. Iedegsim svecītes ne tikai egles
zarā, bet arī katrs savā sirsniņā.
Gaišus, mīļus un patiesus
Ziemassvētkus novēl
Strenču pilsētas kultūras
nama darbinieki!

SEDĀ
Sedas pilsētas iedzīvotāji laipni aicināti 1. janvārī
plkst. 01.00 pilsētas centrā pie lielās svētku egles muzikālā
gaisotnē visiem kopā sagaidīt Jauno, 2010. gadu.

Atnes prieku, veselību, lai ik logā svece spīd.
Atgriez ļaudīm saticību, kura no mums projām slīd.
/Ē.Upīts/
Priecīgu gadu miju visiem novada iedzīvotājiem
un jo īpaši Sedas pilsētas iedzīvotājiem.
Sedas kultūras nama direktore Arta

JĒRCĒNOS
Jērcēnu tautas nams un folkloras kopa “Mežābele” aicina
novada iedzīvotājus uz BLUĶA VAKARU Jērcēnmuižā
19. decembrī plkst. 16.30. Ar Ziemassvētku rotaļām un
dančiem izdziedāsim un izdancosim vecā gada likstas, kopīgi
vilksim un dedzināsim atdzimstošās saules simbolu bluķi.
Visi kopā iedegsim arī lielo svētku egli Jērcēnmuižas
pagalmā.
Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī plkst. 18.00
Jērcēnu tautas namā koncerts “Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā.” Koncertā piedalīsies viesi no
Burtnieku novada, Strenču novada pašdarbības kolektīvi un
Jērcēnu tautas nama kolektīvi.
2. janvārī no plkst.12.00 ciemos pie pašiem mazākajiem
jērcēniešiem ciemos dosies Ziemassvētku vecītis.Viņa
maisā būs saldumu paciņas, ko sarūpēt palīdzēja Plāņu tautas
nama vadītāja Sarmīte. Paldies viņai par to!
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Dalies, un Tevi neatstās tukšā.
Mīli, un Tevi mīlēs.
Vēlies, un viss būs tieši tā, kā Tu vēlies.
Tici brīnumam, tas noteikti piepildīs kādu sapni!

Gaišus Ziemassvētkus, līksmu vecā gada nogali, jaunu
sparu Jaunajā gadā!
Jērcēnu tautas nama vadītāja Ginta

PLĀŅOS
Jauki esam nosvinējuši valsts svētkus. Svētkos koncertu
sniedza visi kolektīvi, kuri darbojas Plāņu tautas namā un
Plāņu pamatskolas skolēni kopā ar saviem pedagogiem.
8. un 9. klašu skolēni rakstīja esejas, ko viņiem nozīmē
Latvijas valsts vārds. Nolasot eseju, katrs bērns aizdedza
savu sveci par to, ko viņš uzskata šajā brīdī par svarīgāko.
Sveces tika aizdegtas arī par Plāņu iedzīvotājiem, par skolu,
par Latvijas kultūru, par ģimeni, par to, lai mūsu zeme
pastāvētu, un mēs to spētu mīlēt! Koncertā kopā ar dalībniekiem bija arī kolektīvu vadītāji. Pasākumā tika godināti
Plāņu pagasta iedzīvotāji, šoreiz tie bija cilvēki, kuri nav
lieguši savu padomu un sirds siltumu citiem. Mīļus vārdus
un paldies viņiem teica Plāņu pagasta pārvaldniece Valda
Timofejeva, pasniedzot “Liepkalnu” rudzu maizes klaipiņu,
kā simbolu par to, ka mūsu spēks ir maizītē! Pasākuma otrajā
daļā tika dimdināta kultūras nama grīda jautrā deju solī.
10.decembrī plkst. 15.00 Plāņos pie pagasta padomes
tika iedegta Ziemassvētku eglīte.

Ikvienam no mums svētku sajūtu
dod egļu mirdzums, piparkūku smarža
un karstvīna aromāts. Ikviens no mums
ir spējīgs sagādāt prieka un laimes
mirkli otram! Tad atcerēsimies par
to pēc iespējas biežāk, jo darot
priecīgākus citus arī mēs paši kļūstam
priecīgāki!
Sveiciens visiem šajos mīļajos un klusajos svētkos.
Plāņu tautas nama vadītāja Sarmīte
* * * * *
Plāņu pagasta bibliotēkā ir aplūkojama ļoti skaista
Adventes vainagu izstāde. Vainagi darināti no salmiem,
sūnām. čiekuriem, skujām.Vainagus darinājuši bērni kopā ar
vecākiem.

Pie pagasta pārvaldes draiskojās divi rūķi SALDUMIŅI,
pagasta iedzīvotājus gaidīdami. Labi jau, ka visi paspēja
sanākt līdz tam brīdim, kamēr rūķi nebija sadomājuši
ķerties klāt pie saldumiem, kurus viņiem bija atvedis
RŪDOLFS, skriedams cauri Plāņu pagastam. Eglīte ir
iedegta un zaigo priecēdama visus, gan lielus, gan mazus.
Tagad tikai jāgaida ZIEMASSVĒTKU vecītis, kurš Plāņus
iecerējis apmeklēt 18.decembrī, un tad jau nu gan saldumus
viņš atvedīs pats, jo diez vai tādiem rūķiem palaidņiem
vairs var uzticēties.
18. decembrī plkst. 17.00 Plāņu pamatskolas svētku
pasākumā draiskosies un arī grūtībās nonāks mazais piparkūku vīriņš KRAUKŠĶĪTIS. Pēc pasākuma pašmāju
diskotēka tikai skolēniem.
19. decembrī plkst. 15.00 Plāņu tautas namā Mūziķu
apvienība un vokālā studija GRIEŽI aicina uz ziemas un
svētku koncertu SEV UN DRAUGIEM. Programmā: populāras latviešu un rietumu estrādes melodijas un apvienības
vadītāja Jāņa Radziņa kompozīcijas. Solistes – Inguna
Švāne, vokālās studijas audzēknes Santana Šulce un Ivonna
Viļķina.
26. decembrī plkst. 21.00 Plāņu tautas namā svētku
DISKOTĒKA. RETRO DISKO no Valmieras. Diskotēka
pie galdiņiem. No plkst.21.00 - 23.00 šo diskotēku drīkst
apmeklēt arī bērni un skolēni. Visi mīļi gaidīti!
2010. gada 8. janvārī plkst. 19.00 Plāņu tautas namā
iedzīvotājus Jaunajā gadā sveiks Smiltenes pagasta amatierteātris ar izrādi “TRĪNES GRĒKI’’.
Pateicoties Rīgas Hanzas Rotari kluba dibinātājam un
prezidentam un viesnīcas „Radi un draugi” īpašniekam
Mārim Slokenbergam, Plāņu un Jērcēnu pagasta bērniem
tiks sarūpētas saldumu paciņas. Milzīgs paldies viņam par šo
Ziemassvētku dāvanu!

Eglītes iedegšana Plāņos
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada 19. novembra domes sēdē pieņemtie
svarīgākie lēmumi:
1. Izskatīja jautājumu par plānoto 0,4 kV gaisvada
līniju rekonstrukciju Strenču pilsētā 2010.gadā un nolēma:
• veikt Strenču pilsētā, Jāņa Ziemeļnieka, Meža, Kārļa,
Purva un Pulkveža Zemitāna ielās, gaismas tīkla rekonstrukciju;
• ieplānot Strenču novada domei 2010.gada budžetā Jāņa
Ziemeļnieka, Meža, Kārļa, Purva un Pulkveža Zemitāna
ielas gaismas līnijas rekonstrukcijas projekta 2010. gada
pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļus līdz 10000,00 LVL.
2. Nolēma uzsākt iepirkuma procedūru būvdarbu
veikšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana
Strenču novada pašvaldības ēkās” īstenošanai. Līguma
ietvaros apstiprinātās paredzamās būvdarbu izmaksas ir
74982.62LVL (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit divi lati un sešdesmit divi santīmi) bez PVN.
Ieplānot projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
2010.gada budžetā.
3. Nolēma apstiprināt investīciju projektu finanšu
plānus:
• Projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā”. Kopējā summa
271 214.15 LVL.
Finansējuma nodrošināšanai (attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu priekšfinansēšanai) paredzēts, ka dome KOPĀ ņems
kredītu 9000 LVL apmērā 2010.gadā un 261 000 LVL
apmērā 2011.gadā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz
2 gadiem. Pēc ERAF līdzfinansējuma un PVN atgūšanas
pašvaldībai ilgtermiņā paliks 33 621 latu liels kredīts.
• Projektam “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā”. Kopējā summa 448 730.25 LVL.
Finansējuma nodrošināšanai (attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu priekšfinansēšanai) paredzēts, ka dome ņems KOPĀ
kredītu 440000 LVL apmērā 2011.gadā uz 10 gadiem ar
atlikto maksājumu uz 2 gadiem. Pēc ERAF līdzfinansējuma
un PVN atgūšanas pašvaldībai ilgtermiņā paliks 72 160 latu
liels kredīts.
• Apstiprināt Investīciju projektu pasākumus (komponentes) prioritārā secībā:
1. Projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā”.
2. Projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču
novada Plāņu pagasta Plāņu ciematā”.
3. Projektam “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā”.
• Projektu finansēšanai nodrošināt Strenču novada domes
ieguldījumu daļu:
1. Projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā 139 207.95 LVL.
2. Projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču
novada Plāņu pagasta Plāņu ciematā” 80 691.82 LVL
3. Projektam “Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā” 150038.55LVL
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• Īstenot Tehniski ekonomiskajos pamatojumos iestrādāto
tarifu politiku apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
• PVN izmaksas finansēt, izmantojot likuma “Par
pievienotās vērtības nodokli” normu par priekšnodokļu
atskaitīšanu.
• Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un īstenošanu, nodrošinot projektam nepieciešamās informācijas
sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
4. Pamatojoties uz 19.10.2000. likumu “Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” 2.pantu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, pieņēma pārvaldes lēmumu par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Strenču
novada administratīvajā teritorijā, ar kuru nosaka, ka Strenču
novada dome sniedz ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus: dzeramā ūdens piegādi, kanalizācijas novadīšanu
un asenizācijas pakalpojumus visā Strenču novada administratīvajā teritorijā un apstiprina šādus tarifus Strenču
novada administratīvajā teritorijā:
Strenču pilsētas administratīvajā teritorijā:
• Dzeramajam ūdenim:
Fiziskām personām: Ūdens realizācijas cena par 1m3 –
Ls 0.42 (bez PVN). Ar PVN – Ls 0.51 par 1m3
Juridiskām personām: Ūdens realizācijas cena par 1m3 –
Ls 0.46 (bez PVN). Ar PVN – Ls 0.56 par 1m3
• Kanalizācijai:
Fiziskām personām: Par kanalizācijas lietošanu –
Ls 0.56 (bez PVN) par 1m3. Ar PVN – 0.68 par 1m3
Juridiskām personām: Par kanalizācijas lietošanu –
Ls 0.61 (bez PVN) par 1m3. Ar PVN – Ls 0.74 par 1m3
• Asenizācijai:
Fiziskām personām: Asenizācijas pakalpojumi par vienu
mucu – Ls 15.39 (bez PVN) par 1m3. Ar PVN – 18.62
par 1m3
Juridiskām personām: Asenizācijas pakalpojumi par
vienu mucu – Ls 18.47 (bez PVN) par 1m3. Ar PVN –
Ls 22.35 par 1m3
Maksājumu tarifa pieauguma koeficienta izmaiņas atkarībā no attāluma līdz Strenču pilsētai Ls 0.25 par 1 km.
Sedas pilsētas administratīvajā teritorijā:
• Dzeramajam ūdenim:
Fiziskām personām: aukstā ūdens realizācijas cena par
1m3 – Ls 0.29 (bez PVN)
Izcenojums par auksto ūdeni uz 1 iedzīvotāju mēnesī –
Ls 1.32 (bez PVN)
Siltumenerģijai (apkurei un karstajam ūdenim) par
1 MWh – Ls 32.18 (bez PVN)
Karstā ūdens realizācijas cena par 1m3 – Ls 2.95 (bez
PVN)
Izcenojums par karsto ūdeni uz 1 iedzīvotāju mēnesī –
Ls 8.94 (bez PVN)
Juridiskām personām: aukstā ūdens realizācijas cena
par 1 m3 – Ls 0.36 (bez PVN)

Siltumenerģijai (apkurei un karstajam ūdenim) par
1 MWh – Ls 32.18 (bez PVN)
• Kanalizācijai:
Fiziskām personām: kanalizācijai – par 1m3 – Ls 0.472
(bez PVN)
Juridiskām personām: kanalizācijas tarifs par 1m3 –
Ls 0.536 (bez PVN)
Plāņu pagasta administratīvajā teritorijā:
• Dzeramajam ūdenim:
Fiziskām personām: izcenojums par auksto ūdeni uz 1
iedzīvotāju mēnesī Plāņu ciemā – Ls 0.65
Izcenojums par auksto ūdeni uz 1 iedzīvotāju mēnesī
Jaunklidža ciemā Ls 0.75
Aukstā ūdens maksa uz vienu mājlopu Jaunklidža ciemā:
par vienu liellopu mēnesī Ls 0.65
par vienu jaunlopu mēnesī Ls 0.53
par vienu cūku, aitu mēnesī Ls 0.37
• Kanalizācijai:
Izcenojums uz 1 iedzīvotāju mēnesī – Ls 0.80
Jērcēnu pagasta administratīvajā teritorijā:
• Dzeramajam ūdenim:
Izcenojums ūdens patēriņam vienam iedzīvotājam
mēnesī – Ls 0.80
Izcenojums ūdens patēriņam vienam liellopam mēnesī
Ls 0.80
Izcenojums ūdens patēriņam sīklopiem mēnesī Ls 0.80
Izcenojums par 1m3 ūdens – Ls 0.13 (pēc ūdens skaitītāja
rādītājiem)
Iedzīvotājiem mēneša laikā rakstiski paziņot pagasta
pārvaldē par izmaiņām: iedzīvotāju skaitu; lopu skaitu
saimniecībā.
• Kanalizācijai: Izcenojums par kanalizācijas lietošanu
uz 1 iedzīvotāju mēnesī – Ls 2.81
Personai atrodoties prombūtnē ilgāk par trim dienām,
maksa par ūdeni un kanalizāciju netiek iekasēta, ja prombūtne
ir pieteikta iepriekš (izņemot atrašanos stacionārā ārstniecības
iestādē). Par atgriešanos jāpaziņo un jāuzrāda prombūtni
apliecinošs dokuments nedēļas laikā no atgriešanās dienas.
5. Nolēma deleģēt Valkas novada domes Izglītības
pārvaldi veikt Strenču novada domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, nodrošinot Strenču novada domes pieņemto
lēmumu izpildi. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Valkas
novada domes Izglītības pārvaldi par pakalpojumu
sniegšanu 349,00 LVL (t.sk. PVN) mēnesī, laika periodā no
01.01.2010. līdz 31.08.2010., paredzot iespēju līgumu lauzt
ātrāk.
6. Nolēma atlikt iepirkuma procedūras uzsākšanu
par frēzkūdras iegādi Sedas pilsētas katlu mājai, sekojošu
iemeslu dēļ:
1. Lielo komunālo maksājumu parādu dēļ Sedas pilsētā,
nav papildus līdzekļu kūdras iegādei.
2. Uzstādītā ogļu katla jauda (2MW) atbilst Sedas pilsētas domes atskaitē “1-enerģija” par 2008.gadu uzrādītajai
vidējai faktiskai katlumājas siltumenerģijas jaudai (1,7 MW).

7. Apstiprināja Strenču novada domes saistošo noteikumu Nr.11 projektu “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu
Strenču novadā”.
• Noteikt maksu par sekojošām pozīcijām Strenču
novadam piederošajās kapsētās Strenčos un Sedā:
Maksa par vienu kapa vietu (3.75 m2 -2,5 x 1,5 m)
LVL 15,00 (ar 21 % PVN LVL 17,29)
• Maksa par kapličas izmantošanu:
- LVL 3,00 (iekļaujot 21 % PVN) diennaktī nelaiķa
uzglabāšanai;
- LVL 5,00 (iekļaujot 21 % PVN) bēru ceremonijai;
• Maksa par celiņu rotāšanu ar skujām LVL 3,00
(iekļaujot 21 % PVN).
8. Apstiprināja Strenču novada Strenču pilsētas bibliotēkas, Sedas pilsētas bibliotēkas, Jērcēnu pagasta bibliotēkas
– informācijas centra, Plāņu pagasta un Plāņu pagasta
Jaunklidža bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas lietošanas
noteikumus, datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību
un maksas pakalpojumu cenrādi.
9. Nolēma līdz 2010. gada 31.decembrim kā prioritāros
izmaksāt šādus sociālās palīdzības pabalsta veidus:
- pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
- dzīvokļa pabalstu;
- skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai (izvērtējot katru iesniegumu
atsevišķi);
- bērna piedzimšanas pabalstu;
- apbedīšanas pabalstu.
10. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu, sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu, dzīvokļa pabalstu un pabalstu garantētā minimālā
ienākuma nodrošināšanai piešķiršanu u. c. jautājumus.
11. Apstiprināja ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēmas speciālistu Aivaru Mateusu ar 2009.gada
1. decembri, atbildīgo par civilo aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību Strenču novada pašvaldībā.
12. Apstiprināja sadzīves atkritumu izvešanas tarifus
Strenču novadā 2010.gadam.
ZAAO tarifi
LVL/m3

Strenču kom.
nod. tarifi LVL/m3

Strenčos

10,71

8,16

Sedā

10,71

8,98

Jērcēnos, Plāņos, Trikātā

10.71

9,79

Administratīvās vienības

13. Nolēma uzsākt 2010.gadā iepirkuma procedūru
valsts autoceļa uzturēšanas darbiem Strenču un Sedas pilsētā.
Paredzētā iepirkuma summa LVL 14152,90 (četrpadsmit
tūkstoši viens simts piecdesmit divi lati 90 santīmi) bez PVN.
Summa paredzēta kā mērķdotācija no Satiksmes ministrijas
līdzekļiem.
/Ar pieņemtajiem lēmumiem, apstiprinātajiem dokumentiem iedzīvotāji var iepazīties Strenču novada domes kancelejā
un Sedas pilsētas, Jērcēnu un Plāņu pagastu pārvaldēs, kā arī
mājaslapā www.strencunovads.lv/
Informāciju sagatavoja
Strenču novada domes kancelejas vadītāja Silvija Biša
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ATKLĀTA JAUNĀ NOVADA DOMES ĒKA
7. decembrī pēc remonta tika atklāta jaunā Strenču
novada domes ēka Valkas ielā 16. Klātesot novada domes
deputātiem un domes darbiniekiem tika pārgriezta simboliskā atklāšanas lenta. Pēc iepazīšanās ar telpām izskanēja
apsveikumi un laba vēlējumi. Nama saimniekiem muzikālu
apsveikumu dziesmās izteica folkloras kopa “Mežābele”.
Jaunajā ēkā ir iekārtoti kabineti novada domes priekšsēdētājam J.Pētersonam, personāla vadības speciālistei un
lietvedei I.Ēķei, izpilddirektoram A.Auniņam, kancelejas
vadītājai S.Bišai, juristei V.Lācei, grāmatvedības un finanšu
departamenta vadītājai Z.Muižniecei un vadītājas vietniecei
V.Zanderei. Drīzumā uz jaunajām telpām pārcelsies arī
grāmatvedības un finanšu departaments. Ēkā ir aprīkota arī
zāle, kurā notiks novada domes sēdes.
Novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un izpilddirektors
Aivars Auniņš saņem apsveikumus un laba vēlējumus

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBAS
STRENČU NODAĻAS INFORMĀCIJA
• Aicinām pieteikties interesentus, kuri vēlas apmeklēt VDT izrādes!
6.janvārī – A. Čehovs ĶIRŠU DĀRZS.
Martā - A.Kristi PEĻU SLAZDS.
Informācija pa mob.tālruni: 29361073 /Dzintra/ vai tālruni: 64731338 /Ārija/.
• 9. janvārī plkst. 12.00
“Pluķos” Ziemassvētku eglīte un Likteņdārza videofilmas skatīšanās.
• Latvijas Politiski represēto apvienības Strenču nodaļa ir saņēmusi Pateicības rakstu no
Kokneses fonda par piedalīšanos talkās Likteņdārzā. Paldies visiem, kas piedalījās talkās!
• Represētajām personām ir iespēja apmeklēt speciālistus Biķernieku medicīnas centrā bez
ģimenes ārsta nosūtījuma. Maksa Ls 1,- Informācija pa tālruni: 67038123
Dienas stacionārs Jaunķemeros, tālrunis: 67038263
Sirsnīgi sveicieni Ziemassvētkos un veselību Jaunajā gadā!
Strenču nodaļas priekšsēdētāja Dzintra Lezdiņa

Mirdzumu acīs un siltumu
dvēselē. Apņēmību izpildīt
dotos solījumus un drosmi
sev noticēt. Mazus brīnumus
ikdienā un lielus brīnumus
sirdī. Enģeli uz pleca un
mīļus cilvēkus cieši blakus.
Mīlestību pret sevi pašu un
mīlestību pret pasauli aiz
loga.
Klusus un mīļus Ziemassvētkus!
piepildījumu Jaunajā gadā!

Cerību

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes
vārdā- vadītāja Sandra Āķere
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Seminārs
21. decembrī plkst. 12:00 Plāņu tautas namā
seminārs par Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.- 2013.gadam atbalsta pasākumiem.
Darba kārtība:
1. Aktualitātes un izmaiņas Lauku attīstības
programmas pasākumos.
2. Diskusijas, jautājumi un atbildes.
Laipni gaidīti visi interesenti.
Strenču novada lauku attīstības speciāliste
Gunita Kainaize
mob. 29452908

Piemiņas zīmes barikāžu dalībniekiem
Pirmdien, 30.novembrī, 93 Latvijas neatkarības aizstāvjiem vai viņu tuviniekiem Strenčos pasniedza 1991.gada
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Daļai apbalvojuma
saņēmēju tas tika piešķirts pēc nāves. Pasākumā Strenčos
apbalvojumu saņēma barikāžu dalībnieki no Strenču, Valkas
un Burtnieku novadiem. Apbalvojumus pasniedza rakstniece
un žurnāliste Marina Kosteņecka.
Apbalvojumu piešķir piemiņas zīmes valde, kuru vada
Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze un viņa aicināti četri
valdes locekļi – 1991.gada barikāžu muzeja direktors Renārs
Zaļais, rakstniece un žurnāliste Marina Kosteņecka, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un
Saeimas Kancelejas direktors Māris Steins.
1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas
Republikas valsts apbalvojums, kas izveidots, lai godinātu
aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus par 1991.gada janvārī
un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu,
par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī
tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja barikāžu
dalībniekus.
Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996.gada 20.janvārī,
un līdz šim apbalvoti vairāk nekā 24 tūkstoši barikāžu
dalībnieku.
Piemiņas zīmei 1999.gadā ar īpašu likumu piešķirts valsts
apbalvojuma statuss.

Pasākums Strenču kultūras namā bija svinīgs un
aizkustinošs. Prieks, ka šo cilvēku toreizējā drošsirdība un
varonība ir novērtēta ar valsts apbalvojumu. Emocionālus
mirkļus pasākumā sagādāja Strenču mūzikas skolas audzēkņu
muzikālie priekšnesumi.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte

STRENČU NOVADA SOCIĀLAIS
DIENESTS INFORMĒ

Rūpes par mūsu
uzticamiem draugiem

Strenču novada domes Sociālais dienests piedalās “Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā labdarības akcijā, vairāk informācijas pēc 16. decembra būs
iespējams saņemt pie savas dzīvesvietas sociālā darbinieka.

Mūsu mīļie mājdzīvnieki- suņi un kaķi ir pelnījuši ne
tikai mīlestību no saimnieku puses, bet arī ārstniecisku
aprūpi. Diemžēl, Strenčos kādu laiku nebija pieejama
mājdzīvnieku veterinārā aprūpe. Varam iepriecināt Strenču
novada iedzīvotājus, kuriem ir mazie mīļumi, jo turpmāk
būs iespēja regulāri saņemt vetārsta pakalpojumus
Strenču pilsētas Zoo veikalā, Rīgas ielā 3.
Konsultācijas par dažādu sugu dzīvniekiem, vakcinācijas,
attārpošanas un cita veida pakalpojumus veiks sertificēta
vetārste Vija Lāce. Strenčos pieņemšanas laiki būs katru
trešdienu no pl.13.00- 15.00, Zoo veikala telpās. Vetārstes
privātprakse ir Valkā, Semināra ielā 12. Par mājas vizītēm
iespējams vienoties, zvanot pa tālruni- 26320193.
Ne katrā mājā ir vajadzīgs suns vai kaķis, bet katram
sunim un kaķim ir vajadzīgas mājas un saimnieks.
Aicinām pārskatīt savu mīļumu pases un ierakstus tajās.
Pirmā konsultācija 9.decembrī no pl.13.00- 15.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 29219913.

Akcijā, ko katru gadu rīko Latvijas samariešu apvienība
kopīgi ar CSDD – Strenču novada iedzīvotājiem tiks piešķirtas jakas un vestes ar atstarotājiem. Par personām, kurām
piešķirt jakas un vestes, lems sociālie darbinieki.
Sociālā dienesta sociālais darbinieks iedzīvotājus pieņem
Rīgas ielā 7, Strenčos – pirmdienās un otrdienās no 9:00 līdz
12:00 un trešdienās un ceturtdienās no 13:00 līdz 16:00.
Sociālā dienesta vadītājas tālruņa numuri – 27822379,
64707539.
Sociālā dienesta vadītāja
Agnese Valdēna

DZĪVOKĻA IZSOLE
Strenču novada dome atklātā izsolē pārdod neizīrētu dzīvokli Strenčos, Kārļa ielā 5-6. Trīs istabas, kopējā platība
42.7m2 . Izsoles sākuma cena LVL 300. Izsole notiks 2010. gada 19. janvārī plkst. 10.00 Strenču novada pašvaldības
telpās, Strenčos, Rīgas ielā 7. saņemt izsoles noteikumus un iesniegt pieteikumus izsolei var Strenču novada pašvaldībā,
Strenčos, Rīgas ielā 7, tālruņi uzziņām: 64707542, 26495752, 26114866. Pieteikumus izsolei pieņem līdz 2010. gada
18. janvārim plkst. 14.00.
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Sveicam decembra
nozīmīgo gadu jubilārus!
Strenčos
90 gadu jubilejā –
VALENTĪNU KUZŅECOVU
80 gadu jubilejā –
BROŅISLAVU BUŽINSKU
RITU PELCI
JĀNI VOITČONOKU
Un novembra jubilāru
JĀNI KAIMIŅU
75 gadu jubilejā –
IMANTU SPRIŽU
Sedā
85 gadu jubilejā –
MARIJU HODOSOVU
80 gadu jubilejā –
VASILIJU GODOVAŅECU
75 gadu jubilejā –
PRANASU MICKUS
Jērcēnos
85 gadu jubilejā –
MARTU BĒRZIŅU
75 gadu jubilejā –
SMAIDU RĀĶI
70 gadu jubilejā –
VIKTORIJU LIMANI
Plāņos
80 gadu jubilejā –
HERMINI RIEKSTIŅU

APSVEIKUMS
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī Tavējā mirdz.
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds...
Sveicam jaundzimušo
Sofiju Magdalēnu Doščinsku 11.11.2009.
un viņu vecākus!

ATGĀDINĀJUMS
Latviešu tautas paruna māca, ka parāds nav brālis,
tāpēc aicinu nekustamā īpašuma nodokļa parādniekus –
neatstāt nenomaksātus parādus uz Jauno gadu!
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators
Kārlis Kārkliņš

Aizdedz sveci klusu,
Ļauj, lai liesma plīvo,
Atsauc gaismas lokā
Mirušo un dzīvo.
...Stars no tavas gaismas,
Pilnas domu siltu,
Varbūt šomakt pārlauž
Smago tumsas tiltu...
/V.Mora/
Mūžībā aizgājuši:
Jadviga Krutkeviča 20.02.1927 . – 23.11.2009.
Mihails Pisakovs 01.06.1935. – 18.11.2009.
Viktors Kaikovs 21.03.1925. – 16.11.2009.
Ilga Ķaukule 12.09.1927. – 13.11.2009.
Aivars Zigurds Skroderis 09.04.1937. – 07.11.2009.

Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārgakmeņu,
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē.
(M. Oša)
Lai Ziemassvētkos izlolotās domas
un izsapņotie sapņi rod piepildījumu
Jaunajā – 2010 .gadā !
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inese Zvirbule

Milda Velde 11.05.1915. – 08.11.2009.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBA
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Skumju brīdī esam kopā ar JAROSLAVU BIKOVU
tēti zemes klēpī guldot.
Sedas PII kolektīvs

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.

