
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Janvāris 2010 Nr.4

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Nomainot Vērša gadu, jaunais 2010.gads tiks aizvadīts baltā Tīģera zīmē, kas sola veiksmi dažādās dzīves 
jomās. Nākamais gads solās būt veiksmīgs visam, kas saistīts ar celtniecību un peļņu ilgtermiņā. Veiksmes sola arī 
tūrisma jomai. Baltā tīģera gads solās būt veiksmīgs tiem, kas uzdrīkstēsies.

Astrologs Andris Račs atzīst, ka nākamais gads salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem būs nesalīdzi
nāmi aktīvāks gads. “2010.gadā un 2011.gadā daudzviet vēl būs jūtams piesardzīgums ar finanšu līdzekļiem, bet 
progress un attīstība sāksies visā pasaulē jau pašā 2010.gada sākumā. Atšķirībā no aizgājušajiem “treknajiem” 
gadiem, kad piesardzības fenomens bija izzudis, jaunajā gadā piesardzība atgriezīsies un saglabāsies vēl ilgi,” 
saka astrologs. “Nākamais gads pēc ķīniešu filozofijas būs ļoti labs gads, taču tas būs arī nemierīgs un jaunu 
interešu konfliktu pilns. Tīģera gadā atkal veiksme uzsmaidīs veiksminiekiem, kuriem pēdējos gados īpaši neveicās. 
Veiksme it sevišķi atgriezīsies pie cilvēkiem, kuri dzimuši Tīģera, Cūkas un Suņa gadā”, saka A.Račs. 

Tāpēc nebaidīsimies uzdrīkstēties, būsim tie, kas esam, smaidīsim nelaimei acīs, līdz tā atkāpjas, rūpīgi 
iezīmēsim savu ceļu, lai nepazaudētu virzienu, mācīsimies un strādāsim tā, lai paši būtu noteicēji par savu likteni.

Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Gads atnācis – pavisam jauns.
Ko tas no dzīves jēdz.
Tik apjukušu, vecaisgads
To mūsu vidū iestumt mēdz.
Nav laika bijis vecajam
Ar jauno noņemties,
to skolot.
Cik ticīgi tam acis mirdz,
Kad sev un viņam kaut ko solām. 
Gads atnācis – pavisam jauns.
Ko tas no dzīves zin.
Un visus mūsu solījumus
Kā svētkus lielākos viņš svin.
Cik viņš ir jauns un nesamaitāts.
Un mūsos skatās apskaidroti.
Ak, soli, soli viņam draugs,
Kurš cits vēl ticēs tev tik ļoti...
                                 /Māra Zālīte/

STRENČU NOVADA 
IEDZĪVOTĀJ!!!

Strenču novada Sociālais dienests lūdz Tevi būt 
atsaucīgam un lietas (apģērbu, sadzīves tehniku, traukus
un citus sadzīvei nepieciešamos priekšmetus), ko Tu 
vairs neizmanto, LŪDZU, atdod sociālajam dienestam, 
kas tās tālāk nodos personām, kurām šīs lietas noderēs. 
Adreses, kur vari nodot šīs lietas un tālruņi informācijai:  

• Strenči – Valkas ielā 16 (64715617) un 
                  Rīgas ielā 7 (64707541);
• Jērcēnu pagastā - “Jērcēnmuižā” (64729539);
• Sedā – Skolas laukumā 1 (64781436);
• Plāņos – Skolas ielā 2 (64729586).

Cerot uz atsaucību – PALDIES!

PAR PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU 
ALGU AIZKAVĒŠANOS

Strenču novada pašvaldībā ir grūtības ar finanšu 
līdzekļiem, jo teritoriālajās pārvaldēs ir uzkrājušās 
parādsaistības. Ir problēmas ar Valsts Kasi, kas laikā 
neieskaita valsts budžeta līdzekļus. Šīs lietas ir par 
iemeslu algu izmaksu kavējumiem. Izņemot pedagogu 
algas, kuras tiek ieskaitītas no valsts budžeta savlai-
cīgi, visiem pārējiem pašvaldības un iestāžu darbi-
niekiem ir algu aizkavējumi. Tas, protams, rada 
neapmierinātību un neērtības, bet, diemžēl, ar to 
jārēķinās arī turpmāk, kamēr nostabilizēsies situācija 
valstī. Visām Strenču novada teritoriālajās pārvaldēs 
esošajām iestādēm algas tiek pārskaitītas vienlaicīgi, 
šādu principu ievērosim arī turpmāk.
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 16. decembrī pieņemtie 

svarīgākie lēmumi:
1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12 “Par kārtību, 
kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas 
darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un 
avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma 
uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas 
pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecī-
bas un remontdarbu laikā”. Ar saistošo noteikumu Nr.12 
spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Strenču pilsētas domes 
2007.gada 14.marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par rakšanas 
darbu veikšanu Strenču pilsētā”.
2. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13. “Par pašvaldības 
nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās un domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšanu”. Ar apstiprināto 
saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi, zaudē spēku Strenču 
pilsētas domes, Sedas pilsētas domes, Plāņu pagasta padomes, 
Jērcēnu pagasta padomes apstiprinātie saistošie noteikumi 
“Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās un domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”. 
3. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14. “Par tirdzniecību 
gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukuma 
tirdzniecību”. Noteica maksas pakalpojumus, ja realizē šādas 
preces:

1. pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās 
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus – 2,00 LVL/
dienā;

2. ziedus; pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus 
un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām –
1,00 LVL /dienā;

3. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus saskaņā ar 
likumu “Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu” –
1,00 LVL/dienā;

4. kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu, 
bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas (piemēram, 
pīrādziņi) no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām 
un higiēnas normām – 2,00 LVL/dienā;

5. grāmatas – 2,00 LVL/ dienā; 
6. preses izdevumus – 2,00 LVL/dienā;
7. Gadatirgos zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, 

zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā 
darba veicēji un fiziskās personas, kuras realizē pašu ražoto 
vai iegūto produkciju, ir tiesīgas tirgoties, ja samaksāta 
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās – 
2,00 LVL/dienā.

8. Individuālā darba veicēji un juridiskās personas, 
kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā arī 
Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces, 
ir tiesīgas tirgoties, ja samaksāta pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās – 3,00 LVL/dienā vai 10,00 
LVL/mēnesī. Ar apstiprināto saistošo noteikumu spēkā stāša-
nos brīdi, zaudē spēku  Strenču pilsētas domes, Sedas pilsētas 
domes, Plāņu pagasta padomes, Jērcēnu  pagasta padomes 
apstiprinātie saistošie noteikumi “Par tirdzniecību gadatirgos, 
ielu tirdzniecības vietās un izbraukuma tirdzniecību”.

4. Nolēma izdarīt grozījumus Strenču novada domes 2009.
gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Strenču 
novada pašvaldības nolikums”:
1. Saistošo noteikumu 5.punkta 5.12. apakšpunktu izteikt 
šādā redakcijā:
“5.Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

5.12. Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu 
rehabilitācijas centrs”
2. Saistošo noteikumu 12.punkta 12.5. apakšpunktu izteikt 
šādā redakcijā:
“12. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no 
deputātiem un Strenču novada iedzīvotājiem ir izveidojusi:

12.5.Strenču novada Civilās aizsardzības komisiju”.
5. Nolēma precizēt saistošos noteikumus Nr.11 “Kapsētu 
uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Strenču novadā.
6. Nolēma veikt grozījumus domes 29.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par Strenču novada domes 2009.gada 
pamatbudžetu.
7. Nolēma veikt grozījumus domes 29.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Par Strenču novada domes 2009.gada 
speciālo budžetu.
8. Nolēma veikt grozījumus domes 29.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par Strenču novada domes 2009.gada 
ziedojumu un dāvinājuma budžetu.
9. Apstiprināja Nolikumu par grāmatvedības organizāciju 
un kārtošanu Strenču novada domē.
10. Apstiprināja Instrukciju par budžeta veidošanu 
pašvaldībā.
11. Apstiprināja Kases operāciju uzskaites noteikumus 
Strenču novada domē.
12. Apstiprināja “Norēķinu kārtību komandējumu 
izdevumiem un prasībām pret personālu Strenču novada 
domē un tās izveidotajās struktūrvienībās”.
13. Nolēma ņemt 2010.gadā aizdevumu no Valsts kases 
ilgtermiņa kredītam ar ES līdzdalību finansēto projektu 
būvdarbu priekšfinansēšanai 733188,00 LVL, ar atmaksas 
termiņu – 30.gadi. 

1. ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 2 etaps –
     512133.00 LVL
2. Strenču kultūras nama rekonstrukcija – 55595.00 LVL
3. Saieta nama būvniecība Plāņu pagasta Jaunklidža 
     ciemā – 105000.00 LVL
4. Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču novada 

pašvaldības ēkā – 60460.00 LVL
Kopā nepieciešamā naudas summa – 733188.00 LVL
No tās pašvaldības līdzekļi – 162508.41 LVL

14. Apstiprināja Nolikumu “Par dokumentu apriti 
Strenču novada pašvaldībā”.
15. Apstiprināja Strenču novada domes arhīva nolikumu.
16. Apstiprināja Strenču novada domes dokumentu 
Ekspertu komisijas nolikumu.
17. Apstiprināja Strenču novada Civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu.
18. Izveidoja Strenču novada Civilās aizsardzības komisiju 
sekojošā sastāvā:

Jānis Pētersons- Strenču novada domes priekšsēdētājs, 
komisijas priekšsēdētājs;
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Aleksejs Jefimovs- VUGD Vidzemes reģiona Strenču 
posteņa komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

Juris Norkus- AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona 
Smiltenes nodaļas vadītājs, Jura Norkusa prombūtnes laikā 
Ivars Pavārnieks- AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona 
Smiltenes nodaļas meistars, komisijas loceklis;

Guntis Jukāms- ārsts, domes priekšsēdētāja vietnieks;
Edgars Celmiņš- Ziemeļu  reģiona Valmieras nodaļas 

elektrotehniķis;
Juris Mihailovs- pašvaldības policists;
Aigars Ancveriņš- Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes 

virsmežniecības Valmieras mežniecības Strenču apgaitas 
mežsargs.

Aivars Auniņš- izpilddirektors;
Gunta Ungure- Strenču novada Saimnieciskās darbības 

nodrošināšanas departamenta Sedas Sedas komunālās nodaļas 
vadītāja;

Dzintra Stomere- Strenču novada Sociālā dienesta Plāņu 
pagasta sociālā darbiniece.
Iecēla Strenču novada domes lietvedi/personāla vadības 
speciālisti Ināru Ēķi par CA komisijas sekretāri.
19. Nolēma pārņemt ar 2009.gada 1.decembri no Valkas 
rajona padomes Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un 
invalīdu rehabilitācijas centru.
20. Nolēma veikt grozījumus novada domes 16.09.2009. 
sēdes lēmumā “Par darba samaksu un sociālajām garantijām 
Strenču novada domē un tai pakļautajās institūcijās”
21. Apstiprināja Strenču pilsētas un Sedas pilsētas ielu 
apgaismojuma ieslēgšanas un atslēgšanas grafiku 2010.
gadam. Ielu apgaismojumu atslēgt naktī no plkst.23.30 
līdz 5.20 (jo pirmais vilciens no Sedas atiet 5.52, bet no 
Strenčiem 5.58). Piektdienās, sestdienās un svētku dienās 
apgaismojumu izslēgt naktī pulksten 2.00.Valstī pārejot uz 
vasaras un ziemas laiku, attiecīgi veikt korekcijas.
22. Nolēma piemaksāt novada grāmatvežiem, kas veiks 
projektu grāmatvedību. 
23. Piešķīra  naudas līdzekļus 130,00 LVL apmērā 
Ziemassvētku dāvanu iegādei Strenču novada 52 vientuļajiem 
pensionāriem.
24. Nolēma ieplānot 2010.gada budžetā naudas līdzekļus 
dalībai akcijā “Apceļosim Latvijas pilis!-2010”, kopējā 
summa 250,00 LVL, un noteikt darba samaksu gida darba 
veikšanai, akcijas laikā no 06.06.2010.-03.10.2010.
25. Nolēma atbalstīt Politiski represēto apvienības Strenču 
nodaļas priekšnieces Dzintras Lezdiņas iesniegumā lūgtos 
naudas līdzekļus LVL 700 apmērā. Sastādot 2010.gada 
budžetu, konkrēto summu ieplānot, ņemot vērā Strenču 
novada domes budžeta iespējas.
26. Nolēma izsniegt SIA “Mācību un Konsultāciju 
Centrs ABC” Strenču novada domes atļauju par tiesībām 
organizēt Strenču novada pašvaldības teritorijā pie-
augušo neformālās izglītības apmācības pēc šādām 
programmām: 

1.Angļu valoda bez priekšzināšanām (120 st.);
2.Angļu valoda nodrošinot profesionālās leksikas 
   minimumu ar priekšzināšanām (150 st.);
3.Datorzinības bez priekšzināšanām (120 st.);
4.Datorzinības ar priekšzināšanām (120 st.);
5.Projektu vadība  bez priekšzināšanām (120 st.);
6.Projektu vadība ar  priekšzināšanām (120 st.);

7.Praktiskais mārketings(pārdošanas prasmes) (120 st.);
8.Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu piedāvājums 
   (150 st.);
9.Vadības pamati (120 st.).

Mācības notiks Strenču novada vidusskolā un Strenču 
novada vidusskolas Sedas filiālē.
27. Izskatīja jautājumus par Strenču novada STRENČU 
pilsētas zemes piederību un piekritību.
28.  Izskatīja jautājumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz 
Strenču pilsētas zemi.
29.  Izskatīja jautājumu par Strenču novada SEDAS pilsētas
zemes piederību un piekritību.
30.  Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17. “Par pašvaldī-
bas zemes nomu Strenču novadā”.
31. Nolēma piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansēto 
Strenču novada domes iesniegto projektu 

1. Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas 
pilsētā” īstenošanai 431 487.58 LVL (četri simti trīsdesmit 
viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi lati un piec-
desmit astoņi santīmi), no kuriem 351 402.00LVL (trīs simti 
piecdesmit viens tūkstotis četri simti divi lati) ir attiecināmās 
izmaksas 80 085.58LVL (astoņdesmit tūkstoši astoņdesmit 
pieci lati un piecdesmit astoņi santīmi) ir neattiecināmās 
izmaksas.

2. “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jērcēnu 
pagasta Jērcēnu ciemā” īstenošanai 421 072.99LVL (četri 
simti divdesmit viens tūkstotis septiņdesmit divi lati un 
deviņdesmit deviņi santīmi), no kuriem 351 402.00LVL 
(trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti divi lati) 
ir attiecināmās izmaksas 73 078.79LVL (septiņdesmit trīs 
tūkstoši septiņdesmit astoņi lati un septiņdesmit deviņi 
santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.

Pašvaldības finansējums tiks nodrošināts, ņemot 
aizņēmumu no Valsts Kases, kā arī no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 
32. Nolēma apstiprināt SIA „Global Partners” aktualizētos 
un pēc Vides ministrijas atzinuma saņemšanas precizētos 
Tehniski ekonomiskos pamatojumus: “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā”, 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu 
pagasta Plāņu ciematā” un “Ūdenssaimniecības attīstība – 
rekonstrukcija Sedas pilsētā”, apstiprināja investīciju projektu 
finanšu plānus.
33. Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.21 “Pašvaldības 
nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.
34. Apstiprināja ar 01.01.2010. gāzes piegādes maksu 2,19 
LVL/m3 +PVN
un. gāzes apgādes tīklu apkalpošanas maksu 0,50 LVL/ 
mēnesī +PVN par skaitītāju Sedas pilsētā.
35. Izskatīja iesniegumus par trūcīgās ģimenes statusa 
piešķiršanu, par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu 
segšanai trūcīgo ģimeņu bērniem, par dzīvojamās platības 
maiņu un piešķiršanu u.c. jautājumiem.

/Ar dokumentiem, saistošajiem noteikumiem iedzīvotāji 
var iepazīties Strenču novada domē,  teritoriālajās pārvaldēs 
un mājas lapā www.strencunovads.lv/

Informāciju sagatavoja 
Silvija Biša Strenču novada domes kancelejas vadītāja
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STRENČU NOVADA DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
● Līdz šā gada martam Sociālajā dienestā garantētā 

minimālā ienākuma pabalsta saņēmēji un trūcīgās ģimenes 
ar bērniem var saņemt elektrības norēķinu kartes. Ar šo 
karti ģimene varēs norēķināties par patērētām 500 
kilovatstundām.

Karti varēs saņemt, ierodoties Strenču novada domē pie
Sociālā dienesta vadītājas, Valkas ielā 16, pirmajā stāvā –
līdzi ņemot “Latvenergo” elektroenerģijas piegādes līgumu 
vai kvīšu grāmatiņu, trūcīgas ģimenes izziņu un personu 
apliecinošu dokumentu.

Uz vienu mājsaimniecību pienāks viena šāda karte, 
šo karti var izmantot tikai sava elektroenerģijas patēriņa 
kompensēšanai. Trūcīgajam jābūt noslēgtam līgumam ar 
“Latvenergo”, kā arī viņam jādzīvo adresē, kurā reģistrēts 
šis līgums. Apmaksātos 500 kilovatstundas var iztērēt 
neierobežotā laika periodā. Karte arī izmantojama, ja radies 
elektroenerģijas parāds. 

Jautājumos, kas rodas par kartes izmantošanu var no-
skaidrot, zvanot uz bezmaksas diennakts tālruni 802000402.

● Atgādinām, ka personām, kurām ir bezdarbnieka statuss,
ir iespējams reģistrēties dalībai Eiropas Sociālā fonda 
projektā “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kas 
paredz 100 latu stipendiju personām, kuras veic pienākumus 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai.

Reģistrēties var Rīgas ielā 7, Strenčos. Tālrunis informā-
cijai 64707541, sociālā darbiniece Anita Krūmiņa.

● Turpmāk Strenču novada domes Sociālā dienesta 
vadītāja Agnese Valdēna apmeklētājus pieņems Valkas ielā 
16, Strenčos, otrdienās no 10:00 līdz 12:00 un trešdienās 
no 14:00 līdz 16:00.

INFORMĀCIJA ZINĀŠANAI
Sakarā ar Strenču novada domes pārcelšanos uz ēku 

Valkas ielā 16, ir mainīti administrācijas, departamentu 
vadītāju un speciālistu tālruņu numuri. Turpmāk lūdzam 
sazināties pa šādiem kontakttālruņiem.

♦ Jānis Pētersons domes priekšsēdētājs – 64715611
♦ Aivars Auniņš domes izpilddirektors – 64715616
♦ Strenču novada domes fakss – 64715619
♦ Ināra Ēķe personāla daļas vadītāja/lietvede – 64715610
♦ Silvija Biša kancelejas vadītāja – 64715614
♦ Viola Lāce domes juriste – 64715615
♦ Zaiga Muižniece grāmatvedības un finanšu departa-
    menta vadītāja – 64715613
♦ Vineta Zandere grāmatvedības un finanšu departa-
    menta vadītājas vietniece  - 64715613

♦ Mudīte Gustava grāmatvedības un finanšu departa-
    menta vecākā grāmatvede – 64715612
♦ Agnese Valdēna sociālā dienesta vadītāja – 64715617
♦ Ina Neimane  bāriņtiesas priekšsēdētāja – 64715618
♦ Jānis Lezdiņš pašvaldības policijas priekšnieks –  

29100433
♦ Līga Sovere attīstības un plānošanas departamenta 
   vadītāja – 64707544
♦ Alīna Ločmele attīstības un plānošanas departamenta
   speciāliste /zemes un teritorijas plānošanas jautājumos/ 
    – 64707545
♦ Gita Siliņa – saimnieciskās darbības nodrošināšanas 
   departamenta vadītāja – 64707540
♦ Inese Zvirbule – dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – 
    64707538

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMIEM 
POLITISKI  REPRESĒTĀM PERSONĀM

Strenču novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 
administrators ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski 
represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo 
māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu, bez 
zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai 
valdījumā vismaz piecus gadus, piemērojama nekustamā 
īpašuma nodokļu atlaide 50% apmērā.

Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām 
personām līdz šā gada 

1. februārim sava pagasta pārvaldē, vai novada domē 
jāiesniedz:

• politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu), 

• iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar 
apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā 
darbība. 

Kārlis Kārkliņš, 
Strenču novada nekustamā īpašuma nodokļa administrators, 

tālr.: 26114866
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PAR APKURES PROBLĒMĀM SEDĀ
Novada domei jāuzklausa daudz pretenziju un sūdzību 

no Sedas pilsētas iedzīvotājiem par apkures problēmām 
pilsētā. Tāpēc mēģināsim skaidrot radušos situāciju.

Skaidro SIA Bek – Konsult valdes loceklis, Dr.sc.ing. 
Ivars Bekmanis: “SIA Bek – Konsult izstrādāja tehnisko pro-
jektu siltumtrašu un siltummezglu rekonstrukcijai Sedā, kas 
tika realizēts 2008. gadā. Pirms projekta realizācijas, Seda 
no siltumtehniskā viedokļa bija “bēdu ieleja” – katlu mājā 
nepietika jaudas, ar kūdru kurināmie apkures katli bija morāli 
un fiziski novecojuši un neekonomiski, siltumtrases ar ļoti 
lieliem siltuma zudumiem, regulāras avārijas trasēs, ēkās bija, 
tā sauktā, atklātā karstā ūdens apgādes sistēma, tas ir – tas 
pats ūdens, kas plūda pa radiatoriem, tika izmantots dušā. 
Pilsētas vadība pieņēma pareizu lēmumu sakārtot siltum-
apgādes sistēmu. Projekts tika izstrādāts, balstoties uz tā 
brīža faktu, kuras ēkas un dzīvokļi ir pievienoti centralizētajai 
apkurei, kuras nav. Atbilstoši tam arī aprēķinātas iekārtas 
siltummezglos un siltumtrašu diametri. Šobrīd sistēma ir 
sakārtota un funkcionē.”

Tomēr daļa pilsētas iedzīvotāju ir neapmierināti, – 
novada domē tiek saņemtas sūdzības par nepietiekamu 
siltumu atsevišķos dzīvokļos. Lai novērstu nepilnības Sedas 
siltumapgādes sistēmā, novada dome jau no apkures sezo-
nas sākuma veic sekojošus pasākumus, kam nākošajā sezonā 
būtu jānodrošina laba siltumapgāde visos dzīvokļos ar 
centralizēto siltumapgādi:

• Rudenī tika novērstas nepilnības, kas bija pieļautas 
jaunā ogļu katla uzstādīšanā, tā nodrošinot katla 
normālu ekspluatāciju,

• Ir nodrošināta katla tehniskajām prasībām atbilstošu 
ogļu piegāde,

• Tiek vākta dokumentācija, uzsākti darbi, lai rakstītu 
projektu un iegūtu finansējumu otra apkures katla 
uzstādīšanai, katlumājas kopējās aprēķinātās jaudas 
nodrošināšanai,

• Tiek veikti organizatoriski pasākumi daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas programmas pasākumu realizēšanai,

• Pakāpeniski tiek uzstādīti apkures radiatori dzīvokļos un 
daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās, kur tie bez tehniska 
un juridiska pamatojuma noņemti iepriekšējos gados, 

• Tiek veikta konkrētu dzīvokļu apsekošana apkures 
problēmu noteikšanai un, iespēju robežās, tās 
novērstas.

Apsekojot dzīvokļus, vairumā gadījumu, tiek konstatēts, 
ka dzīvokļos temperatūru ir iespējams paaugstināt efektīvāk 
izmantojot esošo siltumapgādes sistēmu, nosiltinot dzīvokļu 

logus, durvis. Aicinām iedzīvotājus, pirms rakstīt sūdzību 
domes komunālai daļai par vēso dzīvokli, vēlreiz pārliecinā-
ties, vai apkures radiatori nav aizklāti ar drēbēm, apaviem, 
aizkariem, vai tie ir tīri, pārbaudīt, vai pa logu un durvju 
spraugām dzīvoklī neiekļūst aukstums. 

Problēmas rada arī tas, ka atsevišķi dzīvokļi ir atslēgti 
no kopējās apkures sistēmas. Ivars Bekmanis skaidro: “Spēkā 
esošais enerģētikas likums neparedz atsevišķu dzīvokļu 
atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Likuma
50.pantā ir noteikts: “Ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības 
izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu.” Dzīvokļa īpaš-
nieks privatizētā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā nav ēkas, bet 
gan tās daļas īpašnieks, jo saskaņā ar likumu “Par dzīvokļa 
īpašumu”: “1. pants.(1). Dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu 
mājā, kurā dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem, ir katra 
īpašnieka atsevišķais īpašums kopā ar attiecīgo kopīpašuma 
domājamo daļu.” “3. pants.(1). Pie dzīvokļa īpašumiem pie-
derošā kopīpašumā esošā daļa ir daudzdzīvokļu mājas daļa, 
kas sastāv no ārsienām, dzīvokli, neapdzīvojamo telpu vai 
mākslinieku darbnīcu atdalošām sienām, jumta, bēniņiem, 
kāpņu telpām, pagrabtelpām, kā arī logiem, durvīm, 
komunikācijām, iekārtām un citiem ar mājas ekspluatāciju 
funkcionāli nedalāmi saistītiem elementiem, kas nepieder 
pie dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieku darb-
nīcas, kā arī zemes gabals, ja tas nav citas fiziskās vai 
juridiskās personas.” “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
apkure projektēta un realizēta kā vienota siltumapgādes 
sistēma, kas nodrošina visas mājas normālu ekspluatāciju. 
Izmaiņas šajā sistēmā, tai skaitā siltumapgādes veida 
maiņa ir pieļaujamas vienīgi izstrādājot jaunu būvprojektu 
siltumapgādes sistēmai visai mājai kopumā, kā to nosaka 
LBN 211 – 98 prasības. Nevar atslēgt atsevišķu dzīvokli, 
neizjaucot pārējo sistēmu. Pirmkārt, mainās ūdens un siltuma
plūsmas, bet, otrkārt, šis pilsonis grib dzīvot uz kaimiņu 
rēķina, viņa dzīvoklis atrodas vidū, tātad siltumu caur sienām 
saņems no kaimiņiem. Ēka tērēs to pašu siltuma daudzumu, ko 
iepriekš, bet būs par vienu maksātāju mazāk. Tātad pārējiem 
būs jāmaksā viņa apkures daļa, ”skaidro I.Bekmanis.

Aicinām daudzdzīvokļu māju iemītniekus domāt par 
siltumenerģijas samazināšanu, veicot kolektīvu mājas siltinā-
šanu. Iesaistoties ēku siltināšanas programmā, piesaistot ES 
fondu finansējumu, iedzīvotāji būtu ieguvēji, jo par to pašu 
samaksu, ko viņi maksā šobrīd, saņemtu papildus siltumu.

Informē Aivars Auniņš, Strenču novada izpilddirektors

ATGĀDINĀJUMS
Novada reforma nav mainījusi iespējas iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus savās teritoriālajās pārvaldēs. Ne 

vienmēr savu jautājumu kārtošanai jādodas uz novada centru. Protams, mēs neatteiksim palīdzēt, bet šis atgādinājums 
ir izteikts iedzīvotāju ērtībai. Visi teritoriālajās pārvaldēs iesniegtie dokumenti (iesniegumi u.c.) tiek nogādāti novada 
centrā jautājumu atrisināšanai.

Jānis Pētersons, Strenču novada domes priekšsēdētājs
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STRENČU NOVADA DELEGĀCIJAS VIZĪTE
SADRAUDZĪBAS PILSĒTĀ SAIDĀ

Mazā kalnu pilsētiņa Saida atrodas Vācijas dienvid-
austrumos, Saksijas federālajā zemē pie Čehijas robežas, 
680 metrus virs jūras līmeņa. Tajā dzīvo apmēram 2300 
iedzīvotāju. 2007. gadā Saida nosvinēja 800 gadu jubileju. 
Šobrīd pilsēta veidojas kā kalnrūpniecības, amatniecības un 
tirdzniecības pilsēta. Pateicoties atrašanās vietai vēstures 
tradīcijām bagātajos Rūdu kalnos un skaistajām apkārtnes 
ainavām, aizvien lielāku nozīmi iegūst tūrisms. Īpaši daudz 
viesus pilsētiņa uzņem Adventes un Ziemassvētku laikā.

Pēc Saidas birģermeistara Volkert Kronert uzaicinājuma 
trīs dienas no 19. līdz 21. decembrim Saidā darba vizītē 
ciemojās Strenču novada “birģermeistars” Jānis Pētersons, 
sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Jukāms un finanšu un grāmatvedības departamenta 
vadītāja Zaiga Muižniece, kas pildīja arī tulka pienākumus. 

Vizītes mērķis bija savstarpēja iepazīšanās un sarunas 
par sadarbības iespējām. Visus uzturēšanās izdevumus sedza 
Saidas pašvaldība. Ceļa izdevumi 50% apmērā pēc domes 
sēdes lēmuma tika segti no domes budžeta līdzekļiem, 50% no 
personīgajiem līdzekļiem. Naudas izteiksmē tas bija 50 lati. 
“Uzskatu, ka tā nav liela nauda pret to ieguvumu, ko mums 
deva šī vizīte”, atzīst domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

“Saidā tikāmies ar iepriekšējo pilsētas vadību un jaunās 
domes deputātiem un vadību, ar pansionāta vadību, sabie-
drisko organizāciju pārstāvjiem un skolu pārstāvjiem. Pār-
runājām pārvaldes jautājumus un apmainījāmies pieredzē. 
Mūsu ieguvumi no šīs vizītes – esam saņēmuši uzaicinājumu 
un vienojāmies par iespēju augusta beigās Strenču novada 
kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu draudzības 
koncertam Saidas pilsētas svētkos, tādējādi attīstot draudzības 
saites kultūras jomā. Ja viss notiks kā plānots un izdosies 
iegūt finansējumu no ES fondiem, tad šis brauciens notiks,
pretējā gadījumā  - budžeta līdzekļus tērēt nevarēsim atļau-
ties. Vienojāmies arī par vācu jauniešu vizīti Latvijā un 
sadraudzības iespējām starp skolām”, pastāstīja J. Pētersons.

Vizītes laikā tika saņemts vēl viens vērtīgs piedāvājums. 
Novada cilvēkiem, ar medicīnisko izglītību un vācu valodas
zināšanām, tiek piedāvāta iespēja strādāt Saidas un tās 
apkārtnes pansionātos, saņemot pilnas sociālās garantijas un 
labu atalgojumu. Šobrīd jau tiek piedāvātas 4 darba vietas. Ja 
kādam ir radusies interese, lūdzam jautāt novada domē vai 
vērsties pie sociālās, kultūras, izglītības un sporta komitejas 
priekšsēdētāja G. Jukāma. 

Z.Muižniece pastāstīja, ka veco ļaužu aprūpe Saidas 
pansionātos ir ļoti augstā līmenī, un šīs iestādes ir gatavas 
sadarboties ar mūsu novadu. Tiek gatavota humānās palī-
dzības krava Sedas veco ļaužu aprūpes centram, kurā būs 
mēbeles, virtuves iekārtas, elektropreces u.c. 

Tika saņemts uzaicinājums piedalīties darba vizītē Saidā 
arī šā gada nogalē un piedāvājums mūsu tirgotājiem ar 
Latvijā ražotajām precēm piedalīties Ziemassvētku tirdziņā 
Saidā.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

BĒRNU ŽŪRIJA 2009
Jau astoto gadu, no 2002.gada, ar Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu notiek
konkurss bērnu bibliotēku lasītājiem “Bērnu žūrija”. 
Jērcēnu pagasta bibliotēka šajā konkursā piedalās no pašiem 
pirmsākumiem . Lasīšanas programmas galvenais uzdevums 
ir dot iespēju izlasīt jaunāko un vērtīgāko lasāmvielu, attīstīt 
savu gaumi, domāšanu un emocijas, iepazīstot interesantāko 
mūsdienu latviešu un populārāko ārzemju autoru darbus. 
Programma piedāvā lasīt un vērtēt grāmatas 4 vecuma grupās 
no 1. līdz 9. klasei. Lasīšanas programmas autori uzklausa 
un ciena literatūras ekspertu viedokli, tas ir noteicošais kritē-
rijs rakstnieku, tulkotāju, ilustrētāju un izdevēju izvirzīšanai 
šokolādes balvai, ko pasniedz Lielajos lasīšanas svētkos. Visi 
Bērnu žūrijas ekspertu vērtējumi glabājas Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā, tos rūpīgi analizē literatūras pētnieki, rakst-
nieki, grāmatu izdevēji, studenti. Tiesa 2009.gada projektā 
saņēmām vien piecas grāmatas, pārējās bija jāgādā pašiem. 

Jērcēnu pagasta bibliotēkā lasīšanas aktivitātēs iesaistījās 
20 bērni no 39 potenciālajiem lasītājiem. Paldies visiem 
bērniem un tie, kas piedalījās, anketas vēl iespējams aizpildīt 
līdz 1. februārim, bērnu žūrijas dalībnieki tiksies noslēguma 
pasākumā pavasara brīvdienās. Nepacietīgi visi gaida jauno 
2010. gada “Bērnu žūriju”.

2010.gadā pieejamie jaunumi bibliotēkā ir tikai nedaudzie 
preses izdevumi: Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Liesma, 
Ziemeļlatvija, Ieva, Ievas Stāsti, Praktiskais Latvietis. Ja 
iedzīvotāji pērk jaunos žurnālus un nevēlas tos saglabāt, 
tad lūdzu tos ziedot bibliotēkai, lai būtu iespēja paplašināt 
bibliotēkas preses izdevumu piedāvājumu. Pateicos par 
jau līdzšinējiem grāmatu un preses izdevumu ziedojumiem 
Jērcēnu pagasta bibliotēkai –informācijas centram.

Ilvija Ķimse, 
Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja
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Sociālais rehabilitētājs Sandra Vorpe

Plāņos sākas darbs pie ģimenes atbalsta un 
diennakts bērnu centra izveides

Pagājušajā gadā Sorosa fonds – Latvija (SFL) 
izsludināja projektu  konkursu Latvijas pašvaldībām 
programmas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. 
Kopumā konkursam tika uzrakstīti 323 iesniegumi. No 
tiem apstiprināti 53, tostarp arī Strenču novada domes 
iesniegtais projekts – “Ģimenes atbalsta un diennakts 
bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu 
filiālē. 

Projekta īstenošana aizsākās šā gada 1. janvārī un turpi-
nāsies līdz 30. novembrim. Tā kopējais budžets ir 17491,32 
lati.

Projekta  mērķis ir pārveidot Strenču vidusskolas Plāņu 
filiāli par daudzfunkcionālu izglītības iestādi ar Ģimenes 
atbalsta un diennakts bērnu centru pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem. 

Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveides iet-
varos plānots sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, konsultēt, 
izglītot tās, un organizēt nodarbības vecākiem, kā arī radīt 

iespēju skolēniem atrasties drošā un atbilstošā vidē, īpaši 
situācijās, kad ģimene to nespēj pilnībā nodrošināt. Tāpat 
plānots palielināt iespējas pilnvērtīgai brīvā laika pavadīša-
nai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. 

Paredzēts, ka pateicoties projektam, ģimenēm ar bērniem 
tiks nodrošināts sociālais un psiholoģiskais atbalsts, celsies 
skolēnu izglītības līmenis, palielināsies mācību motivācija, 
būs apzināta nepieciešamība veidot speciālās izglītības 
programmas vai individuālos mācību plānus bērniem ar 
mācīšanās traucējumiem vai īpašām vajadzībām, kā arī 
paplašināsies bērnu interešu loks, u.c. nozīmīgi aspekti. 

Projektu „Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra 
izveidi Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē” finansiāli 
atbalsta Sorosa fonds – Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja 
skolām,” Ārkārtas palīdzības fonda ietvaros.

Ingrīda Apsīte, 
projekta vadītāja

AKTIVITĀTES PACIENTU KLUBĀ
Jau sesto gadu Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā 

darbojas Pacientu klubs. Tā ir vieta, kur ikviens var atnākt gan 
atpūsties, gan padarboties sev interesējošās jomās. Pacientu
klubā ikvienu laipni sagaida sociālais rehabilitētājs – Sandra
Vorpe. Viņa šeit darbojas ikdienā un svētkos. Ikdienā 
pacienti nāk uz dažādām nodarbībām, uz bibliotēku, bet 
svētku reizēs kopīgi atpūšas. Pacientu klubā iegriežas arī 
slimnīcas personāls – gan izmantojot bibliotēkas pakalpo-
jumus, gan piedaloties pasākumos. Bibliotēkā atrodams ne 
tikai bagātīgs  daiļliteratūras klāsts, bet arī  literatūra par 
medicīnu, ko izmanto slimnīcas darbinieki, kas turpina 
mācības. 

Vairāki pacienti ir dzejas mīļotāji. Viņi ne tikai lasa, bet arī 
paši raksta dzeju un ir izdevuši pat mazas dzejas grāmatiņas. 
Tie ir autori Inga Siliņa, Daiga Lapiņa, Viesturs Siliņš, 
Kaspars Kazušs. Slimnīcai kādreiz iznākusi sava avīzīte 
“Parks”, pie kuras izdošanas atkal ir nolemts strādāt.

Sandrai ir sastādīts pasākumu plāns 2010. gadam un tajā 
paredzēti visdažādākie pasākumi visa gada garumā. Viņa 
stāsta, ka ļoti iecienītas ir balles un atpūtas vakari. Tuvākā 
balle paredzēta 28. janvārī, uz kuru apmeklētāji ieradīsies 
maskās, bet pirms balles būs Jaunajam gadam un Raimonda 
Paula dziesmām veltīts koncerts. Pacientu klubā vienmēr 
gaidīti ir arī ciemiņi – Strenču mūzikas skolas audzēkņi un 
citi pašdarbības kolektīvi, kas ar labdarības koncertiem 
priecē slimnīcas pacientus un darbiniekus.

Slimnīcas pacienti ir lieli rokdarbnieki un pirms 
Ziemassvētkiem bija aplūkojama viņu veidoto keramikas 
sveču trauku izstāde. Šobrīd Pacientu klubā ir aplūkojama 
Valmieras kultūras centra Tautas tēlotājas mākslas studijas 
gleznu izstāde. 

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Pacientu dzejas grāmatas



Mūžībā aizgājuši:

Gunārs Peka 02.05.1934. – 01.12.2009.
Jurijs Krivonoss  03.01.1983.- 02.12.2009.
Aleksandrs Sičevs   15.08.1929.- 06.12.2009.
Saļvina Antoņenkova  12.08.1931.- 10.12.2009.
Vladimirs Čerezovs  04.01.1959. – 10.12.2009.
Valentīna Afanasjeva 10.01.1939.- 13.12.2009.
Kristīna Purgale 05.09.1915.- 11.12.2009.
Ņina Kuranova  10.10.1930.- 15.12.2009.
Aleksandrs Vlasovs  22.11.1948.- 14.12.2009.
Marija Dmitrijeva   27.07.1914.- 21.12.2009.
Guntars  Peka  29.07.1963.- 22.12.2009.
Hermīne Riekstiņa 16.12.1929.- 26.12.2009.
Anna  Piļavska 18.08.1928.- 26.12.2009. 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

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.

SVEICAM
Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt!
Darot gaišas mūsu dienas,
Visu saviem smaidiem vīt,
Augot lielākam, bez ēnām,
Lai tavs ceļš ir, mazulīt!

Santu Prauliņu  un  Jāni Prauliņu ar 
dēla Mārča 17.12.2009. piedzimšanu!

Gunu Ruzankinu un Juriju Baņņikovu 
ar dēla Adriana 16.12.2009. piedzimšanu!

Vēsmu Zuti  un  Jorenu  Zuti  ar meitas 
Rasas  Marijas 23.12.2009. piedzimšanu!

Agitu Nadziņu un  Reini  Zeibartu  ar meitas 
Samantas  28.12.2009. piedzimšanu!

SVEICAM JANVĀRA 
NOZĪMĪGO GADU 

JUBILĀRUS!
Jālūdz pavasarim, lai tas spārnus aizdod,
Jālūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc,
Jālūdz paša sirdij, tā vislabāk zinās, 
Kā tos gadus atpakaļ lai sauc.

INFORMĀCIJA SEDAS 
IEDZĪVOTĀJIEM

Sakarā ar to, ka Sedas teritoriālās pārvaldes grāmatvedība 
tiek iekļauta novada grāmatvedības centralizētajā uzskaites 
sistēmā, Sedas iedzīvotājiem maksājumu veikšanai lūdzam 
izmantot Strenču novada kontu: 
A/S Swedbank, konts LV 44HABA0551025830131
A/S SEB Banka, konts LV 81UNLA0050014319309

Zaiga Muižniece, 
grāmatvedības un finanšu departamenta vadītāja

Strenčos
75 gadu jubilejā –

ŅINU STAMBOĻUKU

Sedā 
85 gadu jubilejā – 

MARIJU ŅIKONOVU
75 gadu jubilejā –

OLGU KUZŅECOVU
70 gadu jubilejā –

INĀRU HARTMANI

PATEICĪBA
Strenču evanģēliski luteriskā draudze izsaka 

pateicību Z/S Veckūkuri un A/S Valmieras piens par 
sniegto atbalstu Ziemassvētku paciņu sagatavošanā 
Strenču evanģēliski luteriskās draudzes Svētdienas 
skolas bērniem.

Jērcēnos 
80 gadu jubilejā –

LAIMONU KRĪPĒNU

Plāņos
85 gadu jubilejā – 

MIRDZU LEJASVĀRDAVU
75 gadu jubilejā –

IVANU SĻESARJONOKU


