
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Februāris 2010 Nr.5

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Februāris nepazīst šaubu. Viņš skatās uz priekšu. Viņš ir pavērsis seju pret 
gaismu. Viņš skatās gaismai acīs. Paļāvīgi. Ar katru dienu drošāk un drošāk.

Februāris nepazīst žēluma. Viņš pārbauda izturību. Viņš gurdumu nicina. Bet 
man galu galā – ko liegties – sāk apnikt šī ziema, šis jāizturamais spriegums. 
Cimdi man padiluši, bet nu vairs jaunus gādāt nav vērts. Gan jau – kuru katru 
brīdi salam un ziemai sagaidāms gals.

Jā, beidzot Februāris sāk pats sev apnikt, ar plaukstu izberž leduspuķes sev 
no plakstiem un saka: ”Pietiek!” Pagrābj sniegu no jumtiem, pagrābj sniegu no 
zemes un, iesēcis vējā sviež gājējiem sejās... Tik aizrautīgi, savas kustības sasildīts, 
bez mitas, bez rimas Februāris nu raujas un ārdās. Izrādās – viņš tomēr ir 
nepacietīgs. Tāda mēneša mūžs būs īss. Divdesmit četri, divdesmit pieci... Tāds 
līdz trīsdesmit nenoskaitīs. Divdesmit seši, divdesmit septiņi. Tas brīdis būs 
pienācis drīz. Bet vai kādu no mums baida šī mēneša gals? Liekas, tieši to gaidām.

                                             /J.Baltvilks/

STRENČU SKOLAI – 100

Š.g. 12. jūnijā Strenču vidusskolā svinēs simto dzimšanas dienu. 
Gatavojoties absolventu salidojumam, aicinām ikvienu, kurš vēlas pastāstīt ko interesantu par piedzīvojumiem skolā, 

dalīties atmiņās. Jūs labprāt uzklausīs laikā no 22.-25. februārim, kad skolā risināsies projektu nedēļa.
Tāpat, bagātinot skolas vēsturi, lūdzam dalīties ar agrāko gadu fotogrāfijām par dzīvi skolā. Atnesot uz skolu, tās ieskenēs 

datorā, un jūs uzreiz tās saņemsiet atpakaļ.  
Cerot uz atsaucību – skolēni un skolotāji.



2

NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 20. janvārī pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:
1. Nolēma uzsākt iepirkuma procedūru būvdarbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta
vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/049/020
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 2.etaps” 
īstenošanai.
Paredzamās būvdarbu izmaksas, ieskaitot PVN (21%), ir līdz 
482 513.03 LVL (četri simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci 
simti trīspadsmit lati un 03 santīmi), ko sastāda būvdarbu 
izmaksas bez PVN 398 771.10 (trīs simti deviņdesmit astoņi 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens lats un 10 santīmi) 
un PVN (21%) 83 741.93 LVL (astoņdesmit trīs tūkstoši 
septiņi simti četrdesmit viens lats un 93 santīmi).
Paredzamās būvuzraudzības izmaksas, ieskaitot PVN (21%), 
ir līdz 6433.51 LVL (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs lati 
un 51 santīms), ko sastāda būvuzraudzības izmaksas 
bez PVN 5316.95 LVL (pieci tūkstoši trīs simti sešpadsmit lati 
un 95 santīmi) un PVN (21%) 1116.56 (viens tūkstotis viens 
simts sešpadsmit lati un 56 santīmi).
Paredzamās autoruzraudzības izmaksas, ieskaitot PVN (21%), 
ir līdz 4595.36 LVL (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit 
pieci lati un 36 santīmi), ko sastāda autoruzraudzības izmaksas 
bez PVN 3797.82 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 
septiņi lati un 82 santīmi) un PVN (21%) 797.54 (septiņi simti 
deviņdesmit septiņi lati un 54 santīmi). 
2. Apstiprināja Strenču novada domes darba kārtības 
noteikumus.
3. Apstiprināja Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles 
Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra nolikumu.
Par ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra vadītāju ar 
21.01.2010. apstiprināja Strenču novada vidusskolas Plāņu 
filiāles skolotāju Ingrīdu Apsīti.
4. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības Nedzīvojamo 
telpu nomas maksas nolikumu.
5. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1/2010. “Par 
atļaujas izsniegšanu interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenošanai”.
6. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.2/2010. “Par 
atļaujas izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo 
taksometru Strenču novada administratīvajā teritorijā”.
8. Nolēma atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VTU
Valmiera” reģistrācijas Nr. 40003004220, nodarboties 
ar taksometra pakalpojumu sniegšanu Strenču novada 
administratīvajā teritorijā, no 01.01.2010. līdz 31.12.2010., 
nosakot maksu LVL 12,10 gadā.
9. Nolēma ieplānot 2010.gada budžetā biedrības “Gaujas 
plostnieki” atbalstam LVL 100,00; t.sk.- LVL 70,00 biedru 
naudas maksa par 2010. gadu Starptautiskai Plostnieku 
Asociācijai; 
- LVL 24,00 konta uzturēšanas maksa 2010.gadā (LVL 
2,00x12 mēn);

- LVL 6,00 telefonsarunu izmaksas Plostnieku svētku 
organizēšanas ietvaros maija mēnesī.
10. Piešķīra finansējumu LVL 35,00 Jērcēnu Dzejas 
teātrim, Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada 
izrāde 2009” dalības maksai.
11. Nolēma atbrīvot no valsts nodevas maksas par pilnvaras 
sagatavošanu LVL 3,00 Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes 
un invalīdu rehabilitācijas centra iemītniekus un Strenču 
novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes.
12. Atbrīvoja Juri Vaivadu ar 21.01.2010. no administratīvās 
komisijas sastāva. Apstiprināja Imantu Dukuru ar 21.01.2010. 
par administratīvās komisijas locekli.
13. Nolēma iekļaut 2010.gada budžetā līdzfinansējumu 
Strenču mūzikas skolas pedagogu darba algai 2,89 likmes.
14. Apstiprināja Strenču pilsētas kultūras nama nolikumu.
15. Atļāva VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
nozāģēt 75 kokus Valkas ielā 11, Strenčos, saskaņā ar būv-
projektu.
16. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3/2010. “Par 
pašvaldības nodevām Strenču novadā”. Ar saistošo notei-
kumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Strenču novada domes 
16.12.2009. sēdes, protokols Nr.13.2.§. Saistošie noteikumi 
Nr.13 “Par pašvaldības nodevām Strenču novadā”.
17. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2010. “Pašval-
dības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. Ar saistošo 
noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Strenču novada 
domes 16.12.2009. sēdes, protokols Nr.13.61.§. Saistošie 
noteikumi Nr.21 “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu”.
18. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5/2010. “Par 
tirdzniecību gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un 
izbraukuma tirdzniecību”. Ar saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos, spēku zaudē Strenču novada domes 16.12.2009. 
sēdes, protokols Nr.13.3.§. Saistošie noteikumi Nr.14 “Par 
tirdzniecību gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbrau-
kuma tirdzniecību”.
19. Noteica pašvaldībām ar 2010.gada 1.februāri maksu 
par katru Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu 
rehabilitācijas centrā ievietoto iemītnieku LVL 140,00 
mēnesī.
20. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvokļa pabalstu 
piešķiršanu, par pabalstu piešķiršanu ēdināšanas izdevumu 
segšanai bērniem, par vienreizēja pabalsta piešķiršanu, par 
dzīvokļu piešķiršanu un maiņu u.c. jautājumiem.

Strenču novada domes sēdē 3. februārī  pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:
1. Piešķīra stipendiju LVL 10,00 mēnesī, (5 mēnešiem t.i. 
kopā LVL 50,00), Strenču novada vidusskolas 11.klases 
skolēnam Edgaram Skrebem, jo vidējā atzīme 2009./2010.
m.g. I semestrī ir 7,5 balles un augstāka.
2. Nolēma ieplānot 2010.gada budžetā līdzfinansējumu LVL 
2100,00 (10 % no LVL 21000,00) Lauku atbalsta dienesta 
“Leader” programmas realizācijai.
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3. Apstiprināja ar 2010.gada 1. martu Sedas veco ļaužu 
sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centra štatu 
sarakstu. Apstiprināja viena iemītnieka izmaksas mēnesī 
LVL 274,17 (ja klientu skaits 45). Apstiprināja privāto 
klientu ievietošanas samaksas kārtību t.i. maksāt starpību 
starp apstiprinātajām viena iemītnieka uzturēšanas izmaksām 
mēnesī un 90 % no pensijas iemaksas.
4. Apstiprināja inventarizācijas norises kārtību Strenču 
novada domē.
5. Nolēma kā bezcerīgus norakstīt SIA Sedas Siltums
debitoru parādus LVL 48029.60. Pamatojums: LR Uzņēmuma 
Reģistra Valmieras reģionālās nodaļas 04.03.2009. Izziņa 
Nr.18-3-32163, par to, ka ar Vidzemes apgabaltiesas  lēmumu 
Lieta Nr.C08072704, reģistrēts UR 08.12.2008. ir pabeigta 
SIA “Sedas siltuma” bankrota procedūra un maksātnespējas 
procedūra. Kā bezcerīgus norakstīt debitoru parādus par 
komunālajiem maksājumiem LVL 1429.60. t.sk.: Sedas pil-
sētas teritoriālajā pārvaldē – LVL 1357.45; Strenču pilsētā
LVL 72.24 Pamatojums: parādnieki ir miruši un parādus nav 
iespējams piedzīt.
6. Apstiprināja brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu 
Strenču novada domes pamatbudžetā uz 01.01.2011. 
LVL 00,00.
• Apstiprināja Strenču novada domes 2010.gada pamat-

budžeta ieņēmumus LVL 2572016,00, ieskaitot naudas 
brīvo atlikumu gada sākumā LVL 324723,00.

• Apstiprināja nodokļu ieņēmumus LVL 921475,00 apmērā.
• Apstiprināja nenodokļu ieņēmumus LVL 57370,00 apmērā.
• Apstiprināja maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 

LVL 561250,00 apmērā.
• Apstiprināja transfertu ieņēmumus LVL 707198,00 apmērā  

tajā skaitā:
1. ieņēmumus no valsts budžeta ES struktūrfondu īsteno-

šanai LVL 52208,00 apmērā
2. ieņēmumus no citām pašvaldībām LVL 25500,00 apmērā
3.  ieņēmumus no valsts budžeta dotācijām LVL 629490,00 

apmērā
• Apstiprināja Strenču novada domes pamatbudžeta 

izdevumus LVL 2572016,00, saskaņā ar pielikumu pa 
funkcionālajām kategorijām:
1. Vispārējiem valdības dienestiem       LVL  630303,00 
    t.sk.procentu maksājumiem            LVL  92002,00
2. Transferti citām pašvaldībām           LVL  28000,00
3. Sabiedriskai kārtībai un drošībai      LVL  28495,00
4. Ekonomiskai darbībai           LVL  420519,00
5. Vides aizsardzībai                             LVL  19283,00
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai LVL  329303,00
7. Veselībai                                           LVL  5744,00
8. Atpūtai un kultūrai                            LVL  3 09319,00
9. Izglītībai                                            LVL  539409,00
10. Sociālai aizsardzībai                        LVL  404599,00

• Apstiprināja finansēšanas sadaļu LVL 198244,00 apmērā, 
t.sk.pamatsummas atmaksu LVL 93116,00, kredīta pie-
prasīšanu LVL 00,00.

• Nolēma pieņemt saistošo noteikumu Nr.6/2010 projektu
“Par Strenču novada domes 2010.gada pamat-
budžetu”.

Saistošie noteikumi Nr.6/2010 stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
7. Apstiprināja Strenču novada domes speciālā budžeta 
ieņēmumus LVL 78026,00, ieskaitot naudas brīvo atlikumu 
gada sākumā LVL 36026,00 un izdevumus LVL 66026,00.
• Apstiprināja brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu 

Strenču novada domes speciālajā budžetā uz 01.01.2011. 
LVL 12000,00.

• Nolēma pieņemt saistošo noteikumu Nr.7/2010 projektu 
“Par Strenču novada domes 2010.gada speciālo 
budžetu”.

Saistošie noteikumi Nr.7/2010 stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
8. Apstiprināja Strenču novada domes ziedojumu un 
dāvinājumu budžeta ieņēmumus LVL 5403,00, ieskaitot 
naudas brīvo atlikumu gada sākumā LVL 2903,00 un 
izdevumus LVL 5100,00.
• Apstiprināja brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu 

Strenču novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetā 
uz 01.01.2011. LVL 303,00.

• Nolēma pieņemt saistošo noteikumu Nr.8/2010 projektu 
“Par Strenču novada domes 2010.gada ziedojumu un 
dāvinājumu budžetu”.

Saistošie noteikumi Nr.8/2010 stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
9. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā pasākuma 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, 
projektu “Sedas pilsētas katlu mājas rekonstrukcija”
un “Strenču kultūras nama rekonstrukcija, II kārta”
īstenošanai.
• Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansē-

jumu:
1. Projektam “Sedas pilsētas katlu mājas rekonstrukcija” 

LVL 169400.00 (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši 
četri simti latu un 00 santīmu), tai skaitā pašvaldības 
līdzfinansējumu 64400.00LVL (sešdesmit četrus tūkstošus 
četrus simtus latu, 00 santīmu);

2. Projektam Strenču kultūras nama rekonstrukcija, II kārta” 
LVL 150211.16 (viens simts piecdesmit tūkstoši divi simti 
vienpadsmit latu un 16 santīmu), tai skaitā pašvaldības 
līdzfinansējumu 57105.07 LVL (piecdesmit septiņus 
tūkstošus simtu piecus latus un 07 santīmus);

• Ņemt kredītu no Valsts kases: 
1. Projektam “Sedas pilsētas katlu mājas rekonstrukcija” 

LVL 137770.00 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši 
septiņi simti septiņdesmit lati un 00 santīmi);

2. Projektam Strenču kultūras nama rekonstrukcija, II kārta” 
LVL 121873.87 (viens simts divdesmit viens tūkstotis 
astoņi simti septiņdesmit trīs lati un 87 santīmi). 

10. Pieņēma zināšanai Strenču novada domes 2009.gada 
budžeta izpildes rezultātus:

- Ieņēmumu daļā LVL 2174316.00 t.sk. iedzīvotāju 
  ienākuma nodokļa neizpilde 9% - LVL 89600.00; 
- Izdevumu daļā LVL 2427025.00;
- Finansēšanas daļā kredītu atgriešana LVL 81715.00;
- Procentu maksājumi LVL 60992.00;
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REKONSTRUKCIJAS DARBI STRENČU KULTŪRAS NAMĀ
Strenču kultūras dzīvē šobrīd manāms neliels pieklusums. 

Tas saistīts ar to, ka pilsētas kultūras namā notiek vērienīgi 
rekonstrukcijas darbi. Pašdarbības pulciņu darbība notiek 
Strenču novada vidusskolas un Mūzikas skolas telpās. 13. 
februārī Strenču vidusskolā Strenču pašdarbības kolektīvi 
tikās ikgadējā pašdarbnieku atpūtas vakarā. Katrs kolektīvs 
izrādīja priekšnesumu, kā arī vakara gaitā bija dažādas 
atrakcijas un izdarības. Ballē spēlēja “Hardijs un Co”.

Kultūras nama rekonstrukcijas darbus veic SIA “Vid-
zemes energoceltnieks” un SIA “Siltums NJ”. Šobrīd kultūras 
namā tiek īstenota rekonstrukcijas I kārta.

Par to, kas patlaban notiek kultūras namā, kas jau ir 
paveikts, un kas vēl tiks darīts, jautāju Strenču novada 
saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītā-
jai Gitai Siliņai. Viņa paskaidroja, ka šobrīd tiek būvētas 
piebūves – ieejas mezgls un aktieru ģērbtuves, tiek veikta 

ēkas ārsienu siltināšana, tiek izbūvēti iekšējie siltumtīkli un 
mainīts jumta segums. Kultūras namam ir izbūvēti ārējie 
siltumtīkli, veikta elektrības pievada izbūve un visas ēkas 
elektroinstalācijas pārbūve. Projekta pirmajā kārtā paredzēta 
arī ēkas pamatu stiprināšana un izolācija, kanalizācijas tīkla 
pārbūve un ēkas bēniņu siltināšana.

Novada domes sēdē 3. februārī tika pieņemts lēmums 
piedalīties atklātā projektu konkursā pasākuma “Pamatpak-
alpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, projekta 
“Strenču kultūras nama rekonstrukcija, II kārta” īstenošanai. 
Rekonstrukcijas II kārtā paredzēts kultūras nama zāles, foajē 
un citu telpu kosmētiskais remonts, ēkas fasādes atjaunošana 
un piegulošās teritorijas labiekārtošana.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

- Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 01.01.2010. 
LVL 324723.00, kas sastāv no teritoriālajai attīstībai 
saņemto neizlietoto naudu atlikumiem un avansa 

  maksājumiem ES projektu realizācijai.
- Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžetā uz 
  01.01.2010. LVL 36026.00;
- Naudas līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājuma  
   budžetā uz 01.01.2010. LVL 2903.00.

Ar 01.12.2009. Strenču novada domei tika pievienots 
Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs 
ar  šādiem budžeta izpildes rezultātiem:

- Ieņēmumu daļā LVL 191237.00;
- Izdevumu daļā  LVL  180202.00;
- Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. LVL 11379.00

11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvokļa pabalstu 
piešķiršanu, ēdināšanas pabalstu piešķiršanu bērniem, par 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu 
un citiem jautājumiem. Piešķīra ēdināšanas pabalstus 8 
ģimenēm, dzīvokļa pabalstus 6 personām.

/Ar dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, pēc to 
apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā, iedzīvotāji var iepazīties Strenču novada domē, 
teritoriālajās pārvaldēs un mājas lapā www.strencunovads.lv/

Informāciju sagatavoja 
Silvija Biša 

Strenču novada domes kancelejas vadītāja

SOCIĀLAIS DIENESTS
• Strenču novada iedzīvotāji, kuri atbilst trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam, lūdzu pirms trūcīgās izziņas derīguma 
beigām, 1 līdz 2 nedēļas, ierodieties pie saviem sociālajiem 
darbiniekiem, lai nokārtotu nepieciešamo dokumentāciju 
trūcīgas ģimenes (personas) statusa pagarināšanai, ja tas 
joprojām pienākas.

• Informējam, ka pašlaik A/S “Latvenergo” dāvinātās 
“Elektrības norēķinu kartes – 500kwh” var saņemt garan-
tētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēji un visas trūcīgās 
ģimenes un personas.

• Informējam, ka Strenču novada dome, ņemot vērā 2010.
gada budžeta iespējas un pasliktinoties sociāli ekonomis-
kajai situācijai valstī, nosaka prioritātes sociālā pabalsta 
veida izmaksām, nolemj izmaksāt šādus sociālās palīdzības 
pabalsta veidus:

• Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodroši-
nāšanai;

• Dzīvokļa pabalstu;
• Skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes bērniem ēdinā-

šanas izdevumu apmaksai (izvērtējot katru iesniegumu 
atsevišķi);

• Bērna piedzimšanas pabalstu;
• Apbedīšanas pabalstu.

Sīkāka informācija par to, vai Jums pienākas kāds no 
pabalstiem varat saņemt pie saviem sociālajiem darbinie-
kiem:

• Sedā, Terēza Vainblata, tālruņa numurs 64781436;
• Jērcēnos, Ņina Laurenoviča, tālruņa numurs 64729539;
• Plāņos, Dzintra Stomere, tālruņa numurs 64729586;
• Strenčos, Anita Krūmiņa, tālruņa numurs 64707541.

Agnese Valdēna, 
Strenču novada sociālā dienesta vadītāja



5

SNIEGAVĪRA KARNEVĀLS

Viena no noturīgākajām tradīcijām Strenčos ir ikgadējais 
bērnu karnevāls, ko rīko Latvijas organizācijas “Glābiet 
bērnus” Strenču nodaļa. Pasākums notiek kopš 1993. gada,  
un nav grūti izrēķināt, ka šogad tā dalībnieki pulcējās kopā 
17. reizi. 

Zīmīgs bija arī dalībnieku skaits – 77 bērni visdažādākajās 
maskās. Bērni bija ieradušies no visa Strenču novada. 
Karnevālā varēja satikt pasaku tēlus – princeses, fejas, ra-
ganas, velnus, pirātus un Sprīdīti. Bija ieradušies arī dažādi 
dzīvnieki – kaķi, zaķi, lapsas, vāveres, tīģeri un pat briedis 
Rūdolfs. Un, protams, neiztika bez sniegavīriem, jo ir taču 
ziema un uz karnevālu aicina Galvenais Sniegavīrs. 

Paldies bērniem un vecākiem par skaisti izveidotajām 
maskām teica karnevāla patronese organizācijas “Glābiet 
bērnus” Strenču nodaļas vadītāja Velga Graumane. Karnevālu 
atbalstīja organizācija “Glābiet bērnus”, tāpēc balviņas tika 
visiem dalībniekiem, taču īpašās balvas, ko sarūpēja biedrība 
“Lauku partnerība Ziemeļgauja”, saņēma tie, kas bija pielikuši 
lielāku darbu masku izgatavošanā. Paldies par sadarbību 
biedrībai “Lauku partnerība Ziemeļgauja”!

Pasākumu vadīja un bērnus rotaļās iesaistīja SIA 
“MĀRLĪVE” atraktīvie tēli Sniegavīrs un Kaķis. Galvenais 
sniegavīrs Līga Stebere, kurai ir liela pieredze bērnu pasākumu 
vadīšanā,  atzina, ka šāda bērnu karnevālu tradīcija ir saglabāta 
tikai Strenčos, citur tādi netiekot rīkoti. 

Žūrijas komisijai, kuras sastāvā darbojās Velga Grau-
mane, Līga Stebere un Strenču novada kultūras darbinieces 
- Strenču kultūras nama direktore Daiga Beitika, Plāņu tautas 
nama vadītāja Sarmīte Caune, Jērcēnu tautas nama vadītāja 

Ginta Gailīte, nebija viegli no  lielās masku parādes izvēlēties 
skaistākās, tomēr žūrija savā izvēlē bija diezgan vienota un 
izvēlējās tās maskas, kuru izgatavošanā bija ieguldīts lielāks 
darbs. 

Par skaistākajām maskām tika atzīti trīs sniegavīri, trak-
tors, pagājušā gadsimta skolotāja, bitīte, Sprīdītis, pirāts, 
tīģerēns, zaķēns, lapsiņa, briedis Rūdolfs, dvīņu kaķi, Rubika 
kubs, puķīte, mazais kaķītis, krokodils. 

Spriežot pēc vecāku smaidīgajām sejām un bērnu sārtajiem 
vaigiem, karnevāls bija izdevies. Uz tikšanos atkal nākošgad!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste
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PENSIONĀRU VAKARS
Kad beidzies pareizticīgo Vecais Jaunais gads aicinājām 

kopā Sedas pilsētas pensionārus uz kopēju vakaru. Jāsaka 
atsaucība bija liela. Pieteicās vairāk kā 45 cilvēki. Visi ar 
lielu nepacietību gaidīja koncertu, kurā piedalījās pašmāju 
ļaudis. Gribas uzslavēt ģitāras pulciņa visus dalībniekus, 
gan mazos, gan lielos. Tik īsā laika posmā bērni atbilstoši 
spējām bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus. Lielu pār-
steigumu sagādāja Valentīna Gorņaka, kura ar savu ģitār-
spēles uztāšanos, cerams, iedrošināja vairāk pieaugušo 
uzdrīkstēties apgūt ko jaunu. Valentīna ir tas cilvēks, ar kuru 
pirms vairākiem gadiem tiekoties Jērcēnu pagasta tautas 
muzikantu saietā runājām, ka Sedas pilsētā vajadzīgs krievu 
tautas ansamblis, kurā Valentīna varētu spēlēt. Toreiz tas 
bija sapnis, kurš šobrīd pārvērties par īstenību. Neticami, bet 
laikam jau domas materializējas un mūsu Strenču novads 
kļuvis bagātāks par vienu savdabīgu kolektīvu. Savās mājās 
koncertēt esot vissgrūtāk. Ziniet, tā nav tiesa. Meitenes tika 
sagaidītas ar lielu pārliecību, sirsnību. Un kur tad vakars 
bez častuškām... Kaut  arī Sedas pilsētā kultūras nams jau 
vairākus gadus slēgts, tomēr tradicionālo kultūru cilvēki  
nesuši sev līdz laikam ritot uz priekšu - un kurš gan Sedas 
pilsētas iedzīvotājs nepazīst Zinaīdu Smirnovu. Pērngad 
viņai apritēja 70.gadi. Bez viņas dziesmu pūra nav pagājuši 
nevieni pilsētā svinētie svētki. Kad dzied Zinaīda Fjodorovna 
ir jāpaklusē un jāklausās. Viņas izdziedātā cieņa dziesmai ir 
īpaša. Jūs sakāt - pensionāri kūtri, nav taisnība, lustes sita 
augstu vilni ar sadziedāšanos un sadancošanos. Vakaru 
kuplināja vēderdeju meitenes, kuras jau trešo gadu darbojas
Rajas Vasiļjevas vadībā. Liels paldies Taisijai Hodasai par 
skolēnu sagatavoto priekšnesumu. Pasākumā viesojās arī 

jaunieši no Strenčiem, rādot savu ģitārspēles prasmi. Paldies 
Kristīnei no Jērcēniem par dziedātām dziesmām. Man 
jaunībā tēvs teica, ja otrā dienā pēc balles tev sāp kājas, zini 
esi bijusi ballē. Satiekot cilvēkus pēc pasākuma uz ielas, 
vairāki teica - sāp kājas, laikam jau bija īsta ballīte....

Par aktivitāti, sirsnību un labiem vārdiem vēlos pateik-
ties visiem viesiem, dalībniekiem, pulciņu vadītājiem, pen-
sionāriem, kuri ieradās  uz pasākumu, un uzrunāt tos, kuri 
vēlējās, bet neatnāca. Jāsaka, ka pensionāri Sedas pilsētā ir 
pietiekami aktīvi un paši kopā ar bibliotekāri Nadeždu 
Rudzīti ik pa laikam  aicina satikties, bibliotēkas telpās, uz 
kādu jauku atkaltikšanos.

Arta Šomase, 
Sedas pilsētas kultūras dzīves organizatore

Sedas pilsētas krievu tautas ansamblis

DRĪZUMĀ
12. februārī Plāņos tika svinēti MĪLESTĪBAS SVĒTKI. 

Kā tad bez tiem, jo visi gribam mīlēt un būt mīlēti. Šajā 
dienā Plāņu skoliņā bija sarkanā diena. Kāpēc sarkanā 
diena? Nu izdomājiet paši. Bet tautas namā plkst 20.00 
viesojās slavenā māksliniece ALLALALLA PUGAČOVA ar 
savām skaistākajām mīlas dziesmām. Šajā vakarā muzicēja 
grupa “PAGRABS’’, bija iespēja nofotografēties pie mīlas 
fotogrāfa un darbosies AMORIŅŠ.

20. februārī Plāņu tautas nama moderno un sporta deju 
dejotāji piedalīsies sporta deju sacensībās “Ziemeļvalsis’’ 
Valkā. Ceram uz labiem rezultātiem. Šajās sacensībās 
piedalīsies seši dejotāju pāri. Novēlēsim viņiem veiksmi!

21. februārī plkst.15.00 Plāņu tautas namā viesosies 
Strenču tautas teātris.

Ir jauki jaunumi. Plāņu tautas nama dramatisko kolektīvu 
sākusi vadīt Nadīne. Viņa ir Smiltenes tautas teātra aktrise 
un ļoti radošs un interesants cilvēks. Viņa ir ķērusies klāt ļoti 
interesantam jaunumam, sākot darbu pie izrādes 9. klases 
POGU BALLEI. Tas būs jaunums Plāņos, bet ceru, ka inte-
resants un ieies vēsturē.

Sarmīte Caune, Plāņu tautas nama vadītāja

18. februārī Plāņu bibliotēkā notiks radošais pasākums 
par interneta drošību. Šo pasākumu organizē kopā ar Strenču 
novada Plāņu pamatskolas filiāli. Konkursa tēma- Padomā, 
pirms sevi ievieto internetā!

Kopā ar bērniem tiks izspēlēta spēle. Skolēni sadalās 
divās komandās pa divi un veido profilus- viltus un īstus no 
spēles vadītāju piedāvātajiem materiāliem. Skolēni iejutīsies 
profila varoņu lomā.

Spēles vidū iesaistās trešā persona, kurai ir ļauni nodomi. 
Ko šajā situācijā dara zēns vai meitene, kad saņem cita satura 
vēstuli?

Spēles beigās visi kopā izdarīsim secinājumus un pado-
māsim par to, kādu personīgu informāciju par sevi ievieto-
jam internetā un vai esam godīgi pret citiem, veidojot viltus 
profilus.

No kā izsargāties un kādas nepatikšanas var būt.
Notiks diskusija, kuru vadīs Strenču novada vidusskolas 

Plāņu filiāles skolotāja Guntra Dūle.
Daina Rezgale, 

Plāņu bibliotēkas vadītāja
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LŪDZU ATSAUKTIES
Meklēju dzimtas ciltskoka zarus un lūdzu atsauk-

ties cilvēkus, kuriem būtu informācija par Strenču 
Šmitiem.

Mans tēvs, aktieris Teodors (Luijs) Šmits (1907-
1985) savās atmiņās ir pieminējis, ka viņa tēvs Jānis 
Šmits (Šmidts) dzimis Strenčos, turpat bijušas viņa 
tēva mājas, ko, domājams, mantojis vecākais brālis. 
Iespējams, ka tās varētu būt bijušas “Klētnieku” 
mājas. Bijušas arī četras tēva māsas, sakarā ar viņām 
minētas mājas “Ķērpji” (tuvu nodegušajām dzimtajām 
mājām), arī “Liepas, “Krauči” un Lodes tuvumā 
“Bunkšķi”. 

Jānis Šmits ap 1909.gadu strādājis Strenčos par 
linu šķirotāju, bijis Saviesīgās biedrības priekš-
sēdētājs. Teodors (Luijs) Šmits Strenčos pabeidzis 
pamatskolu, pēc tam pārgājis uz Rīgu.

Būšu pateicīga par katru norādi, labprāt iepazīšos 
ar iespējamiem tāliem radiem.

Jau iepriekš pateicos.
Edvarda Šmite, līdz ar Teodors (Luija) Šmita 

mazbērniem un mazmazbērniem

Manas koordinātas:
Zvaigžņu ielā 30-7, Rīga, LV-1009; 
mob.tel. 25947015.

Strādāju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, 
Kr.Valdemāra ielā 10a, Rīga, LV-1010; 
tel. 67357411 

ATBALSTĪSIM AKCIJU!
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde 

piedalās ZAAO atkritumu šķirošanas akcijā, kuras 
laikā notiek makulatūras un PET pudeļu vākšana. 
Aicinām iedzīvotājus pārskatīt savu mājvietu 
bēniņus un atbrīvoties no nevajadzīgiem papīriem. 
Ja iespējams, tos var atgādāt uz pirmsskolas izglītības 
iestādi Strenčos, Rīgas ielā 8b vai zvanīt pa tālruni 
64731489 vadītājai Sandrai Āķerei.

STRENČU 
NOVADA ĢERBONIS

Noslēdzies konkurss par Strenču novada ģerboni, 
nobalsošanai Strenču novada domes ģerboņa komisija
izvirzījusi 4 skices, kuras atspoguļo mūsu novada 
raksturīgākās iezīmes.

Strenču novadā apvienojušās Strenču un Sedas 
pilsētas un Jērcēnu un Plāņu pagasti. Savi ģerboņi ir 
tikai pilsētām, taču šāds simbols vajadzīgs arī novadam 
kopumā.

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli, balsojot 
par vienu no piedāvātajām Strenču novada ģerboņu 
skicēm. Skices aplūkojamas un par tām var nobalsot  
Strenču novada domē visās novada bibliotēkās, kā 
arī mājas lapā www.strencunovads.lv no 17. februāra 
līdz 17. martam.

Daiga Kalniņa, 
Strenču novada māksliniece

INFORMĀCIJA
Materiālu apkopošana informatīvā izdevuma 

“Strenču novada vēstis” kārtējā mēneša izdevumam 
notiek līdz 10. datumam. Avīzīte iznāk katra mēneša 
20. datumā. Vienmēr laipni gaidu informāciju par 
visdažādākajām tēmām. 

Mans e- pasts: ggailite@inbox.lv

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

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.

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

IEVADRAKSTS

Dabā atkal ir pārmaiņu laiks, sācies ceļš uz rāmumu. 

Ir atnācis rudens. Harmonija ar dabu palīdz līdzsvarot 

cilvēka iekšējo pasauli, justies saskaņā ar laiku. Procesa 

nebeidzamība ir arī cilvēka dabiskais stāvoklis. Nākas atzīt, 

ka taisnība ir atziņai, ko Dievs ielicis pasaules pamatā: viss, 

kas notiek, ir uz labu.

Kopš 1. jūlija visi dzīvojam Strenču novadā, kurā 

apvienojušās Strenču un Sedas pilsētas, kā arī Jērcēnu un 

Plāņu pagasti. Pamazām jāpierod pie jaunā statusa, pār-

maiņām,  pie jaunām darbavietām, jauniem pienākumiem, 

darba kolēģiem. Šajā laikā bieži dzirdam teicienu “katrs 

sākums ir grūts”. Cilvēks, ja vien viņš ir elastīgs, radošs 

un atvērts, spēj pielāgoties visdažādākajām situācijām, un 

ikvienas pārmaiņas pieņemt kā iespēju. Lai mums visiem 

izdodas! 

Ceļu pie jums ir atradušas pirmās „Strenču novada 

vēstis”. Ļoti ceru, ka mūsu dialogs veidosies interesants, 

saistošs un vajadzīgs ikvienam novada iedzīvotājam. Lai 

veidotos mūsu sadarbība, gaidīšu vērtīgas domas un idejas 

no lasītājiem. Tās noteikti nonāks avīzes slejās. Mana 

elektroniskā adrese ir: ggailite@inbox.lv. Lai jums visiem 

gaišas domas šajā rudenī!

Ar cieņu un sveicieniem – Strenču novada sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ginta Gailīte
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SARUNA AR DOMES PRIEKŠĒDĒTĀJU JĀNI PĒTERSONU

Aizvadītas pirmās simts dienas Strenču novada 

domes priekšsēdētāja krēslā. Kā šajā laikā veicies, 

jautāju domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam.

- Kāds bija Jūsu ceļš līdz nokļūšanai šajā amatā?

- Līdz ievēlēšanai Strenču novada domes priekšsēdētāja 

amatā esmu veicis pedagoģisko darbību. 12 gadus strādāju 

Ēveles pamatskolā par skolotāju, pēc tam turpmākos 12 

gadus biju Strenču vidusskolas direktors. Šajā laikā esmu 

piedzīvojis daudzus gaišus mirkļus gan pedagoģiskajā 

darbībā, gan skolas vadīšanā. Esmu bijis arī domes deputāts 

gan Strenčos, gan Ēvelē. Esmu bijis diezgan aktīvs un sevi 

nenosauktu par malā stāvētāju. Varbūt tādēļ arī izvēlējos 

piedalīties vēlēšanu maratonā un pretendēju uz novada 

domes priekšsēdētāja amatu.

- Kādas ir pirmās atziņas, secinājumi, atskatoties uz šo 

nostrādāto laiku? 

- Praktiski jau aizritējuši 3 mēneši,  kopš izveidots Strenču 

novads. Esam ražīgi strādājuši, jau sagatavotas un novadītas 

9 domes sēdes, kurās kopā izskatīti un pieņemti lēmumi 

187 jautājumos.Tas ir liels daudzums 3 mēnešu laikā un ir 

prasījis daudzu virsstundu darbu gan domes darbiniekiem, 

gan deputātiem. Teritoriju apvienošana pirmajā brīdī, 

iespējams, radīja nelielas neskaidrības, taču tagad lietu 

kārtība stabilizējas.

- Kas jau ir paveikts un kas veicams tuvākajā laikā?

- Esam izveidojuši no jauna novada pārvaldes struktūru, 

kopējus dienestus. No jauna izveidots sociālās palīdzības 

dienests. Joprojām visiem iedzīvotājiem ir iespēja griezties 

savās pārvaldēs ar iesniegumiem pēc palīdzības un kārtot 

citus nepieciešamos jautājumus. Apvienošanās vienā 

novadā mums palīdz risināt kopējas problēmas, jautājumus 

vienlaicīgi, ekonomējot līdzekļus. Uz apvienošanās un 

algu samazināšanas rēķina no budžeta līdzekļiem esam 

ieekonomējuši ap 6000 Ls mēnesī. Gatavojamies apkures 

sezonai, visās pārvaldēs ir uzsākti iepirkumi kurināmā 

iegādei. Sedas katlumājā ir uzsākts  apkures tehnikas remonts, 

papildus katla ar kūdras kurināmo sagatavošana apkures 

sezonai, gadījumam ja galvenajam katlam pietrūks jauda 

aukstajos ziemas mēnešos. Esam atvēruši 2 jaunus maršrutus 

skolēnu pārvadāšanai uz Strenčiem. Līdztekus jau esošajam 

Jērcēnu maršrutam, ir sācis kursēt pašvaldības autobuss 

no Sedas un Plāņiem uz Strenču skolu. Tas izveidots, lai 

mazinātu izdevumus ģimenēm skolēnu nokļūšanai uz 

skolu. Kā zināms, pašvaldībām vairs nav jāsedz ceļa 

izdevumi skolēnu nokļūšanai uz skolu, un šis ir domes 

izveidots kompensācijas mehānisms. Aicinām arī novada 

iedzīvotājus izmantot šos bezmaksas transporta pakalpo-

jumus, ja autobusā ir brīvas vietas.

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons

Strenču novada vēstis iepriekšējie numuri



Mūžībā aizgājuši:

Valentīna Vonda   18.01.1933. – 13.01.2010.

Edgars Bormanis   23.02.1942. – 20.01.2010.

Gunta Tappo   03.05.1961. – 20.01.2010.

Melitina Koroļkova   08.03.1939. – 23.01.2010.

Jānis Sebris   03.03.1934. - 26.01.2010.

Tamāra Kelle   16.11.1944. – 21.01.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Tā jau katra gaita –
Vienmēr kaut kur stājas,
Zaļas, leknas velēnas pāri klājas...
Arī tās ir mājas – mūža mājas.
                                 (M. Čaklais)

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

Sakarā ar to, ka Strenču novada Dzimtsarakstu
nodaļa izveidota ar 2009. gada 7. septembri, 
šie bērni nav reģistrēti novada dzimtsarakstu 
nodaļā, bet Strenču pilsētas dzimtsarakstu 
nodaļā, Sedas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā un 
Plāņu pagasta dzimtsarakstu nodaļā.

           Pēc īpaša lūguma

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
lai kādreiz dzīvē spētu tālāk iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja 
šo mazo dvēselīti sargājiet!

Olgu Jegorovu  ar dēla Markusa Rodrigo  
piedzimšanu  08.07.2009.

Santu Lelli un Kārli Kondratjevu ar meitas 
Annijas piedzimšanu 15.07.2009. 

Ilzi Kalniņu un Arnoldu Delviņu ar meitas  
Alises  piedzimšanu 16.07.2009.

Diānu Avanesjanu un Genādiju Ribakovu ar 
meitas Sofijas piedzimšanu 13.08.2009.

Lieni Jegorovu ar dēla Roberta piedzimšanu 
31.08.2009.

SVEICAM FEBRUĀRA 
NOZĪMĪGO GADU 

JUBILĀRUS!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt kā ziedlapiņām, 
          kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt kā melodijai, 
          kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
          lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A.Āre/

PAZIŅOJUMS
6.martā plkst. 10.00 Strenču pilsētas pārvaldes 

telpās Rīgas ielā 7 notiks Latvijas politiski represēto 
apvienības Strenču nodaļas sanāksme.

Darba kārtībā:
1.   21. konferences materiālu apskats.
2.   Gatavošanās vēlēšanām.
3.   Par pasākumu 25. martā.

Strenčos
85 gadu jubilejā – 

ANTONU VENGRINU
70 gadu jubilejā –

IVARU STEIMĀRU

Sedā 
85 gadu jubilejā – 

LIDIJU HARKEVIČU
SOFIJU KOVAĻENKO
NIKOLAJU POTAPOVU
ALEKSEJU SEDINU

80 gadu jubilejā –
JULIJU VASIĻJEVU

75 gadu jubilejā –
NADEŽDU KONDRATENKO
TATJANU KUZMINU
STAŅISLAVU ŠALKOVSKI

70 gadu jubilejā –
GEĻENU IVĻEVU
ANTOŅINU KONOPĻEVU
MIHAILU GOLOVINU

Plāņos
80 gadu jubilejā – 

ZIGURDU RĀBANTU
70 gadu jubilejā –

AIJU GULBI


