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24. APRĪLĪ VISLATVIJAS LIELĀ TALKA
2010. gada Lielā Talka notiks 24. aprīlī no plkst.

9.00 – 14.00. Lielajā talkā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība 
un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. 

2010. gada Lielās talkas akcents ir talkošanas daudz-
veidība. Šogad Lielajā talkā aicina ne tikai vākt atkritumus, 
bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas 
puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, 
tiltiņus...

Šogad notiks jau trešā Lielā talka. Talkas projekta mērķis 
ir 10 gadu laikā padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par 
tīrāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, 
to attīrot no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām 
krāsu bundžām un citiem atkritumiem.

Par Lielās Talkas norises vietām Strenču novadā informē 
saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītāja 
Gita Siliņa: 

Strenčos talciniekus lūgts pulcēties plkst. 9.00 pie 
novada domes ēkas Valkas ielā 16, kur turpināsim iepriekšē-
jos gados iesākto teritorijas sakopšanu, līdzi jāņem grābekļi, 
zāģīši, slotas. 

Latvijas Politiski represēto apvienības Strenču nodaļas 
biedriem pulcēšanās uz talku plkst. 9.00 pie Strenču stacijas, 
līdzi ņemot darbarīkus.

Jērcēnos talcinieki pulcēsies plkst. 9.00 pie pārvaldes 
ēkas un dosies purva virzienā kopt ceļa malas un izcirst 
krūmus grāvjos. Līdzi jāņem cirvji, zāģi, grābekļi.

Plāņos talkas vieta būs pārvaldes ēkas apkārtne, kur sa-
kops ceļa malas, veidos apstādījumus. Līdzi jāņem grābekļi, 
lāpstas, slotas.

Jaunklidzī talcinieki tiek gaidīti pie vecās krejotavas 
drupām, kur sakops jaunbūvējamā saieta nama apkārtni. 
Līdzi jāņem grābekļi.

Sedā talka notiks pie Sporta un Dārza ielas garāžām. 
Talciniekiem jāpulcējas pie pārvaldes ēkas plkst. 9.00. Līdzi 
jāņem grābekļi, darba cimdi.

Visiem talciniekiem lūgums līdzi ņemt darba cimdus, 
savukārt atkritumu maisus izsniegs. Talcinieki tiks cienāti 
ar tēju, cepumiem un konfektēm.

Lai mums visiem kopā izdodas!
Ginta Gailīte,

Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Bargā ziema nu ir projām. Šogad varējām izbaudīt 
visu, kas kārtīgai ziemai pienākas - gan salu, gan bagātīgas 
sniega kupenas, gan balti sarmotus rītus. Aizgājušā ziema 
bija labvēlīga arī ziemas sporta cienītājiem. Patīk vai nepatīk, 
bet dabas mūžīgo ritējumu ietekmēt nav mūsu spēkos. Viena 
no mūsu zemes bagātībām ir četri gadalaiki, katrs ar savu 
skaistumu vai skarbumu.

Klāt ir aprīlis – tīrības, sakoptības un talku mēnesis. 
Latvieša tikums ir sakopt savu sētu, veidot savu apkārtējo 
vidi pievilcīgu sev un citiem. Tāpēc aprīlis smaržo pēc 
degošu lapu dūmiem. Diemžēl, arī pēc degošas kūlas, kaut 
gan katru gadu tiek brīdināts to nedarīt, cilvēku vieglprātība 
ir prātam neaptverama. Strenču novada dome aicina iedzīvo-
tājus būt piesardzīgiem un nededzināt pērno zāli, padomājot 
par bīstamajām sekām, ko var ierosināt šāda vieglprātīga 
rīcība. Atbildīgie dienesti kontrolēs situāciju, un kūlas dedzi-
nātājiem sodi būs bargi.

Gauja šopavasar pārsteidza Strenču iedzīvotājus ar 
neparasti bagātīgiem ūdens paliem. Pamazām tā nokāpj 
atpakaļ krastos, taču palikušas sekas, ko izraisījuši šie pava-
sara plūdi. Atjaunošanas darbi būs nepieciešami Strenču 
brīvdabas estrādei, lai 15. maijā varētu svinēt 13. Gaujas 
plostnieku svētkus.

24. aprīlī visi novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties 
Lielajā talkā, un ar savu darbu dot kaut nelielu artavu mūsu 
kopīgo māju – Latvijas sapošanā. Pavasarim pa pēdām sekos 
vasara. Sakopsim apkārtni, lai mums visiem tā atnāk zaļa, 
silta un saulaina!

Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste
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NOVADA DOMES ZIŅAS

Strenču novada domes sēdē 17. martā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:

1.Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr.11/2010 
“Strenču novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldī-
bām”noteiktajā kārtībā.
2. Apstiprināja Jērcēnu pagasta Ģimenes atbalsta centra  
“Liepugatves” nolikumu un maksas pakalpojumus.
3. Apstiprināja Jērcēnu pagasta bibliotēkas-informācijas 
centra maksas pakalpojumus Akcijas laikā “Apceļosim 
Latvijas pilis2010”. Ekskursija ar gidu LVL 0,50 no per-
sonas. Akcijas bukleta pārdošanas cena LVL 1,00.
4. Noteica maksu par Strenču novada domes un pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem. (skat. mājas lapā 
www.strencunovads.lv sadaļā Pašvaldības pakalpojumi)
5. Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību sav-
starpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, noteica šādas izmaksas 
par vienu izglītojamo mēnesī Strenču novada vispārējās 
izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs:

Strenču novada vidusskolā - LVL 26.39
Strenču novada vidusskolas Sedas filiālē – LVL 32.23
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē – LVL 56.03
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes Sedas 
filiālē – LVL 52.24

6. Nolēma pieņemt ar 01.04.2010. pašvaldības policijas 
priekšnieku Jāni Lezdiņu darbā uz pilnu slodzi. Papildināt  
štatu sarakstu – nosakot amatu ar 01.04.2010. Datortīklu 
administrators.
7. Piešķīra finansējumu LVL 97,00 par dalību Smiltenes 
apriņķa  deju kolektīvu skates izdevumu segšanai. 
8. Nolēma pārņemt Strenču novada īpašumā valsts vietējā 
autoceļa V239 “Sedas stacija-Strenči” (ceļš uz bitumbāzi) 
posma 2,842 – 3,845 km  bez atlīdzības. Piešķirt ceļa posmam 
nosaukumu Mežmalas iela.
9. Nolēma slēgt sadarbības līgumu starp Valsts akcijas 
sabiedrību “Ceļu satiksmes direkcija” un Strenču novada 
pašvaldību un apstiprināt autorizēto lietotāju sarakstu:
Informācijas ievadīšanai un anulēšanai: Jānis Lezdiņš.
Vadītāju sodīšanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu veiks: Andis Zvejnieks, Jānis Lezdiņš.
Pašvaldības pārstāvji, kas izskata strīdus par naudas soda 
samaksu: Jānis Pētersons, Guntis Jukāms, Aivars Auniņš.
10. Nolēma piedalīties “VAS Strenču psihoneiroloģiskā 
slimnīca”, nevalstiskās organizācijas “VARIĀCIJA” dibinā-
šanā, kuras mērķis ir mazināt sociālo atstumtību personām 
ar īpašām vajadzībām un veicināt vides pieejamību, un 
sociālo integrāciju sabiedrībā Vidzemes reģionā. Izvirzīt 
Strenču novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti 
Jukāmu, kā pārstāvi plānotās Biedrības valdē. Piešķirt 
Biedrībai biedru maksu LVL 10,00 gadā. 

11.Nolēma pieņemt zināšanai SIA “Baltijas energoefekts” 
piedāvāto energoefektivitātes programmu Sedas pilsētas 
dzīvojamam fondam. Piekrist nodot apsaimniekošanai 
daudzdzīvokļu mājas, kurās atrodas pašvaldības īpašumā 
esošie dzīvokļi. Pilnvarot domes vārdā izpilddirektoru 
Aivaru Auniņu, kā pašvaldības dzīvojamā fonda pārstāvi 
piedalīties un balsot daudzdzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs.
12. Piešķirt vienreizēju finansējumu LVL 100,00 apmērā 
Valmieras peldbaseina īres nodrošināšanai desmit peldēt-
apmācības nodarbībām, kas plānotas laikā no 13.03.2010. 
līdz 24.03.2010. Piedāvāt peldētapmācības iespēju Strenču 
novada vidusskolas Sedas filiāles un Plāņu filiāles skolēniem.
13. Nolēma atbrīvot Irinu Andrejevu no iepirkuma komi-
sijas sastāva un apstiprināja Inesi Zvirbuli par iepirkuma 
komisijas locekli ar 18.03.2010.
14. Izskatīja jautājumu par Strenču novada vidusskolas un 
Sedas filiāles 10. klases komplektēšanu.
15. Nolēma izstrādāt Strenču novada teritorijas plānojuma 
2011. – 2023.gadam atbilstoši MK noteikumiem Nr.1148 
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Ievietot sludinājumus par Strenču novada teritorijas 
plānojuma izstrādi Strenču novada mājas lapā - 
www.strencunovads.lv., laikrakstā “Ziemeļlatvija” un laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”, un nosūtīt Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijai.
Apstiprināt Strenču novada teritorijas plānojuma 2011. – 
2023.gadam darba uzdevumu.
16. Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 3.2.1.2.aktivitātes “Tranzītielu 
sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros, iesniedzot projekta 
“Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar 
Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču 
pilsētā” .
Projektu apstiprināšanas gadījumā īstenot projektu un 
nodrošināt nepieciešamo finansējumu – 650 013.75 LVL, tai 
skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 97 502.06 LVL. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā ņemt kredītu no Valsts kases – 
643 048.99 LVL atmaksas termiņš 30 gadi.
17. Izskatot deputāta Vladimira Antoņenko iesniegumu, ar 
lūgumu atbrīvot no Strenču novada deputātu pienākumu 
pildīšanas, nolēma izbeigt deputāta Vladimira Antoņenko 
deputāta pilnvaras ar 2010.gada 18.martu.
18.Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par ēdināšanas pabalstu 
piešķiršanu 8 ģimenēm, dzīvokļa pabalstu piešķiršanu 16 
ģimenēm, dzīvojamās platības piešķiršanu, koku zāģēšanas 
atļauju piešķiršanu, par nekustamo īpašumu nosaukumu 
maiņu un atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām u.c. 
jautājumiem.
/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 
Strenču novada domes kancelejas vadītāja
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Atverot ģerboņa aptaujas kastītes, tika saskaitītas 418 
balsotāju lapiņas:
Pret nobalsojuši - 5 balsotāji
Sabojāta lapiņa (neskaidra) - 1 balsotājs

Par 1. ģerboņa skici nobalsojuši – 173 balsotāji
Par 2. ģerboņa skici nobalsojuši – 184 balsotāji
Par 3. ģerboņa skici nobalsojuši – 45 balsotāji
Par 4. ģerboņa skici nobalsojuši – 10 balsotāji

Strenču novada mājas lapā kopā nobalsojuši 181 balsotājs:
Par 1. ģerboņa skici nobalsojuši – 98 balsotāji
Par 2. ģerboņa skici nobalsojuši – 58 balsotāji
Par 3. ģerboņa skici nobalsojuši – 24 balsotāji
Par 4. ģerboņa skici nobalsojuši – 1 balsotājs

Kopā par Strenču novada ģerboņa skici nobalsojuši 599
balsotāji.

Kopā par 1. ģerboņa skici nobalsojuši – 271 balsotāji
Kopā par 2. ģerboņa skici nobalsojuši – 242 balsotāji
Kopā par 3. ģerboņa skici nobalsojuši – 69 balsotāji
Kopā par 4. ģerboņa skici nobalsojuši – 11 balsotāji

Turpinājumā notiks darbs pie A.Dzilnas skices pilnvei-
došanas. Pēc skices apstiprināšanas Strenču novada domes 
sēdē, tā tiks iesniegta Heraldikas komisijai.

NOSLĒGUSIES APTAUJA 
PAR STRENČU NOVADA ĢERBOŅA SKICI

Pavasarīgs prieks Sedas pirmsskolā!

Skolēnu brīvdienu nedēļa mūsu bērnudārzā bija ļoti 
darbīga. 

Tika gatavoti jauni, pavasarim atbilstoši dekorējumi. 
Bērnudārzs kļuva saulaināks, gaišāks. 

Lielu sajūsmu izpelnījās 1. aprīļa svētki. Visi bērni bija 
gatavojušies svētkiem, iepriekš iemācījušies joku dzejoļus, 
jocīgās dziesmas, skečus, jautras dejas. No rīta lielās grupas
bērni vēl zīmēja to, kas nevar būt! Uz svētkiem visi ieradās 
īpaši saposušies, sakrāsojušies, uz vaigiem “vasaras raibu-
miņi”, bija “ačgārni’ saģērbušies un pat mazie bērni aktīvi 
iesaistījās šajā pasākumā.

Katru gadu, mūsu bērnudārzā notiek Lieldienu svinē-
šana. Arī šoreiz neiztika bez olu ripināšanas, olu kaujām, 
jautrām dejām, dziesmām un rotaļām.

Paldies vecākiem un pirmsskolas darbiniekiem par 
jaukajiem pasākumiem!

Ulla Grīnberga,
Sedas pirmsskolas muzikālā audzinātāja.
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INFORMĀCIJA PAR PROJEKTIEM

Turpinās projekta “Strenču kultūras nama rekonstruk-
cija I kārta” īstenošana

Aizvadīts gads, kopš pašvaldība un Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde noslēgusi 
līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Strenču kultūras 
nama rekonstrukcija I kārta” īstenošanai. Projekts tiek īstenots 
Eiropas Lauksamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 
Projekta kopējais finansējums ir 152 564,46 lati, tā īstenošanai 
apstiprinātais finansējums no Eiropas Lauksamniecības fonda 
lauku attīstībai ir 96 968.93LVL, bet pārējo summu 55 595.53 
LVL sedz Strenču novada dome. 

Kultūras nama rekonstrukcijas tehnisko projektu no 2009.
gada maija līdz septembrim izstrādāja uzņēmums SIA “Agro-
projekts”. Būvdarbi uzsākti 2009.gada novembrī. Iepirkuma 
rezultātā būvdarbu veikšanai izraudzīti divi uzņēmumi: logus 
un durvis maina SIA “Siltums NJ”, bet pārējos rekonstrukcijas 
darbus veic SIA “Vidzemes energoceltnieks”. Darbu pabeig-
šanas plānotais termiņš ir 2010. gada aprīlis. 

Rekonstrukcijas laikā tiek atjaunotas kultūras nama jumta 
konstrukcijas un mainīts jumta segums, nostiprināti pamati, 
siltinātas ārsienas, nomainīti logi un durvis, izbūvēta jauna
elektroinstalācija. Malkas krāšņu vietā, kas bija kļuvušas 
ugunsnedrošas, izbūvēta centrālapkure, kas pieslēgta pilsētas 
siltumtīkliem. Ir nojaukta kultūras nama vecā piebūve, kas bija 
avārijas stāvoklī un tās vietā uzcelta jauna. Tiek pārbūvēts ēkas 
ieejas mezgls.

Lai pilnībā pabeigtu Strenču kultūras nama rekonstrukciju, 
Strenču novada dome šī gada februārī iesniedza Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldē 
projekta iesniegumu “Strenču kultūras nama rekonstrukcija II 
kārtā”.

Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču novada 
pašvaldības ēkās

Strenču novada dome 2009.gada 16.novembrī ir noslēgusi 
vienošanos ar Vides ministriju par projekta “Energoefektivi-
tātes paaugstināšana Strenču novada pašvaldības ēkās” īsteno-
šanu. Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, 
samazinot siltumenerģijas patēriņu Strenču novada domes 
administratīvajās ēkās Rīgas ielā 7 un Valkas ielā 16. Projekta 
īstenošanai piešķirts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) līdzfinansējums. 

Lai sagatavotu projekta iesniegumu, 2009.gada vasarā abām
ēkām tika veikts energoaudits un sagatavotas ēku fasāžu vien-
kāršotās renovācijas kartes. Būvdarbu iepirkums noslēdzās 
šā gada martā un 7.aprīlī tika parakstīts līgums starp Strenču 
novada domi un SIA “Renesanse” par būvdarbu veikšanu. 
Būvdarbus plānots uzsākt aprīļa beigās.  

Lai paaugstinātu ēku energoefektivitāti, projekta ietvaros 
ēkai Valkas ielā 16 paredzēta ēkas fasādes un gala sienu siltinā-
šana, atjaunojot koka dēlīšu apšuvumu, cokola daļas siltināšana 
un ēkas apmales izveidošana, bēniņu siltināšana, jumta seguma 
nomaiņa, savācējreņu un notekcauruļu sakārtošana, durvju 
nomaiņa un ieejas mezglu renovācija, ventilācijas sistēmas 
renovācija. 

Savukārt ēkai Rīgas ielā 7 paredzēta ēkas fasādes un gala 
sienu (t.sk. cokola) siltināšana un apdare, bēniņu pārseguma 
siltināšana, jumta remonts, savācējreņu, notekcauruļu sakārto-
šana, koka logu, durvju nomaiņa, ieejas mezglu renovācija un 
ventilācijas sistēmas sakārtošana. 

Strenčos turpinās darbs ūdenssaimniecības projekta 
īstenošanai

Strenču novada dome 2009. gada 29.oktobrī ir noslē-
gusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
2.etaps” īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) aktivitātes “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Tehnisko projektu 2009.gada otrajā pusē izstrādāja SIA 
REM PRO. Šā gada aprīlī Strenču novada domes iepir-
kumu komisija ir izsludinājusi iepirkumus būvdarbiem un 

būvuzraudzībai. Paredzam, ka būvdarbi tik uzsākti šā gada 
maija mēnesī un pabeigti vasaras sezonā. Projekta attieci-
nāmās izmaksas, no kurām tiek aprēķināts Eiropas struktūr-
fondu līdzfinansējums,  ir 351 402 lati, no tām 85% finansē 
Eiropas reģionālās attīstības fonds, 10% - valsts budžets un 
5% sedz pašvaldība. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas 
tik noskaidrotas pēc būvdarbu un būvuzraudzības iepir-
kumiem. 

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot dzeramā ūdens 
kvalitāti un piegādi pilsētas iedzīvotājiem, rekonstruējot 
ūdens sagatavošanas iekārtas un izbūvējot pazemes ūdens 
rezervuāru, kā arī paplašināt ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus. Jauna ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pare-
dzēta Pulkveža Zemitāna ielas posmā no Baznīcas ielas līdz 
dzelzceļa sliedēm, Baznīcas ielā, Stacijas ielā, Raiņa ielā, 
Trikātas ielā no Stacijas ielas līdz Slimnīcas ielai, Slimnīcas 
ielā, Beverīnas ielas posmā līdz Rīgas ielai un Ozola ielā. 

Sagatavoja: L.Čukure un L. Sovere,
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departaments
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RETRO BALLE JĒRCĒNMUIŽĀ
Jērcēnu pagasta cienījamākie ļaudis ik gadus aprīlī pul-

cējās savā atpūtas pēcpusdienā. Pēdējos gados šis pasākums 
tika apvienots ar Tautas muzikantu saietu. Šogad Tautas 
muzikantiem būtu jāpulcējas jubilejas pasākumā – 5. Tautas 
muzikantu saietā. Pagājušogad tika norunāts, ka šis saiets 
notiks Strenčos, taču šobrīd, kad Strenču pilsētas kultūras 
namā notiek rekonstrukcijas darbi, pasākumu nākas pārcelt 
uz laiku, kad Tautas muzikantu saieta dalībniekus varēs 
uzņemt izremontētajās kultūras nama telpās. Taču Jērcēnu 
pagasta cienījamo gadu ļaudis – gan pensionāri, gan tie, kam 
pāri 50 tiek laipni aicināti tikties RETRO BALLĒ 2. maijā 

plkst. 14.00. Retro ballē skanēs retro dziesmas un dejas, būs 
priekšnesumi un iespēja noskatīties filmu.Uz šo pasākumu 
laipni tiek aicināti arī pārējie Strenču novada iedzīvotāji. 
Pasākums notiks pie galdiņiem, tāpēc paredzēta dalības 
maksa Ls 2,- Pasākuma dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 
26. aprīlim pie Gintas Jērcēnu tautas namā (tālr.: 26312250), 
Ilvijas Jērcēnu pagasta bibliotēkā (tālr.: 64729499) vai 
Līvijas ģimenes atbalsta centrā “Liepugatves” (tālr.: 
28766917)

Ginta Gailīte,
Jērcēnu tautas nama vadītāja

LIELDIENU PASĀKUMI STRENČU NOVADĀ
Plāņu pagastā Lieldienās notika Zaķiskas izdarības 

Darbojās Zaķu biedrība, kas palīdzēja bērniem krāsot olas, 
bija olu izstāde, ripināšana, šūpošanās, olu kaujas, zaķiski 
sportiskas atrakcijas, par kurām varēja iegūt arī balviņas. 
Pasākumā piedalījās Plāņu tautas nama un skolas kolektīvi.

Strenčos Lieldienu pasākums notika laukumā pie Strenču 
novada pirmsskolas izglītības iestādes. Pasākumā piedalījās 
folkloras kopa “Mežābele”, Strenču bērnu un jauniešu deju
kolektīvi. Notika rotaļas, atrakcijas, olu ripināšana un 
šūpošanās.

Jērcēnu pagastā notika pasākums Lieldienas Jērcēn-
muižā. Lieldienu svinēšana pēc seno latviešu paražām –
gavilēšana, olu krāsošana, ripināšana, šūpošanās, pēršanās, 
pankūku ēšana u.c. izdarības.
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Dzīvot Sedā- pasaulei īpaši nozīmīgā vietā
Dabas liegums “Sedas purvs” un tā apkārtne jau kopš 

2004.gada bijusi iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) un Pasaules Vides fonda projektā “Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-
vātā”, kopš 1997. gada Sedas purvs iekļauts Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā un šī teritorija atzīta 
par “Putniem starptautiski nozīmīgu vietu”, Sedas purva 
apkārtne pieder perspektīvajām Ramsāres konvencijas 
mitrāju vietām. Ramsāres konvenciju par starptautiskas
nozīmes mitrājiem kā īpaši nozīmīgām ūdensputnu dzīves-
vietām pieņēma 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē. Lat-
vija parakstījusi šo konvenciju 1995. gadā un apņēmusies 
aizsargāt mitrājus, kas atbilst šīs konvencijas kritērijiem. 

Mitrāji - purvi, upes, ezeri, applūstošas pļavas un meži, jūras 
piekrastes teritorija - ir viena no apdraudētākajām ekosistēmām 
pasaulē.

Mitrājiem ir nozīmīga ekonomiskā, zinātniskā, kultūrvēs-
turiskā un rekreācijas vērtība. Mitrāji nodrošina pasaules ūdens
sistēmas līdzsvaru.  Mitrājiem ir liela nozīme noteces regulēšanā, 
tie regulē ūdens režīmu, palīdz samazināt plūdus, veic ūdeņu 
attīrīšanu un papildina ar ūdeni gruntsūdeņus. Mitrāji ir arī 
nozīmīgi klimata pārmaiņu samazināšanā, jo tie piesaista ievē-
rojamu daudzumu (pat līdz 40%) no pasaules sauszemes oglekļa 
krājumiem. Mitrājus iznīcinot, tajos uzkrātais ogleklis atbrīvojas 
un atgriežas atmosfērā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu veidā. 
Mitrāji ir dzīvesvieta neskaitāmām augu un dzīvnieku sugām. 
Cilvēki no mitrājiem iegūst dažādus materiālus (piemēram, 
niedres, kūdru) un pārtiku (sēnes, ogas, ārstniecības augus, 
piemēram). Tādēļ mitrājiem ir nozīmīga loma gan dabā, gan 
cilvēka dzīvē. Mitrāju samazināšanās vai to iznīcināšana izraisa 
būtiskas negatīvas un dažkārt neatgriezeniskas sekas dabā, kam 
ir tieša ietekme arī uz cilvēku dzīvi un labklājību.

Kādi pasākumi, Jūsuprāt, Sedā un tās apkārtnē būtu 
jāveic, lai cilvēki ar nopietnāku attieksmi aizsargātu dabu?

Dzintra Zvejniece, brīvmāksliniece: “Skolēniem var stāstīt 
un mācīt par dabas aizsardzību, iesaistīt viņus talkās kopā ar 
bezdarbniekiem. Ar pieaugušajiem tas jau ir grūti – nihilisms 
cilvēku vidē pieaug. Sedas dārzos vajadzīgi atkritumu kontei-
neri. Arī pie garāžām Sedā tos jānovieto.”

Žanna Vaviļina, medmāsa: “Rīkot talkas, apzaļumot pilsētu.”
Katrīna Leimane, pensionāre: “Jāsniedz informācija.”
Mēs dzīvojam īpaši nozīmīgā vietā – nozīmīgai gan cilvēka 

izdzīvošanas mērogā, gan augu un dzīvnieku valsts izdzīvo-
šanas mērogā. Dabas zona, kurā dzīvojam, palīdz uzturēt 

pasaules ekosistēmu – attīra un līdzsvaro to, ir dzīvošanas un 
vairošanās vieta daudzām dzīvnieku sugām. Kādas darbības 
ikdienā vajadzētu ievērot Sedas un apkārtnes iedzīvotājiem, 
lai sargātu šo dabas zonu, kas svarīga ne tikai Sedas 
iedzīvotājiem, bet arī visai Latvijai un Eiropai?

Dzintra Zvejniece: “Pirmkārt. Vienkārši: negāzt atkritumus 
mežā un pie Gaujas. Otrkārt. Arī cilvēki pieder mūsu ekosistē-
mai, arī tie pelnījuši palīdzību. Pašvaldība varētu satrādāt zemi, 
uzart, sakultivēt, izdzīt vagas, lai trūcīgie cilvēki un ģimenes 
var izaudzēt kartupeļus un dārzeņus sev uzturam. Dzirdēju, ka 
tā pagājušā gadā pašvaldība darījusi Vaivē, Cēsu novadā.”

Žanna Vaviļina: “Mest atkritumus tikai tam paredzētās 
vietās, pavasarī nededzināt zāli, automašīnas novietot tikai 
autostāvvietās, bet ne zālē.”

Katrīna Leimane: “Ievērot tīrību, kārtību, meža dzīvnieku 
aizsardzību.”

Neviens dzīvnieks nepiesārņo dabu. Ko darīt ar cilvē-
kiem, kas posta dabu, tā graujot arī pasaules ekosistēmu? 
Drīz sāksies ogošanas laiks. Kā izsekot neapzinīgo ļaužu 
likumpārkāpumiem dabas nesaudzēšanā?

Dzintra Zvejniece: “Ogotāji nemaz tā nepiesārņo dabu. 
Daļa no tiem ir dabas draugi un līdzpaņemto ūdenspudeli iztukšo 
un atnes atpakaļ mājās. Bīstamākie dabas piesārņotāji atbrauc 
ar automašīnu un izgāž mežā vairākus maisus atkritumu. Tas 
ir bēdīgi. Noķert jau viņus var – jārīko policijas reidi pa meža 
ceļiem.”

Žanna Vaviļina: “Uzlikt naudas sodu.”
Katrīna Leimane: “Meža sargiem jābūt.”
26.05.2009. MK noteikumi Nr.478 “Dabas lieguma “Sedas 

purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
9.pants: “Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts: 9.1. ierīkot jau-
nus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar 
atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās; 
9.7. dedzināt sauso zāli.”; 20.panta 9.sadaļa: “ Kurināt ugunsku-
rus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām, izņemot 
ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža 
apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 
ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot 
kokus un krūmus pļavu atjaunošanā, un ugunskurus palu ūdeņu 
atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem”.

Sanita Vecmane-Briede,
Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles skolotāja

Pavisam nesen Sedas pilsētas bibliotēkā notika pensio-
nāru tikšanās, bet 16.martā bija organizēta tikšanās ar 
Swedbankas pārstāvi Daci Zelmani, kura informēja apmek-
lētājus par to, kā samaksāt rēķinus, kā sekot savam konta 
atlikumam, kā uzsākt internetbankas lietošanu un atbildēja 
uz dažādiem jautājumiem. Pasākuma turpinājumā notika
koncerts, kurā piedalījās Sedas pilsētas ansamblis 
“SUDARUŠKA” un ģitāru spēles pulciņa iesācēja Samanta 
Vērdiņa ar pasniedzēju Jeļenu Tēraudkalnu. Jaukā atmos-

fērā, malkojot tēju, izskanēja daudz dziesmas. Ansambļa 
sievietes dzied ar tādu sirsnību un aizrautību, ka brīžiem 
asaras saskrien acīs. Izspēlējām daudz jautras spēles, ļoti 
aktīvi visi piedalījās konkursos. Gribu pateikties visiem, kas 
piedalījās sarīkojumā un atbalstīja to. 20. martā ansamblis
“SUDARUŠKA” ar nelielu koncertu piedalījās firmas 
Zepter 15.gadu jubilejas prezentācijā Valmieras 2. vidusskolā. 
Tā bija pirmā uzstāšanās ārpus mūsu novada.

Nadežda Rudzīte, Sedas pilsētas bibliotēkas vadītāja

PASĀKUMI SEDAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
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LAD UZSĀK IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU PLATĪBU 
MAKSĀJUMIEM 2010. GADĀ

Lauksaimnieki, kuri apsaimnieko lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi (LIZ), Lauku atbalsta dienestā (LAD) 
atkal var iesniegt iesniegumus platību atbalsta maksājumu 
saņemšanai. Pretendējot uz platību maksājumiem 2010. 
gadā, lauksaimniekam līdz 17. maijam LAD RLP jāiesniedz 
aizpildīts iesniegums Platību maksājumu iesniegums 2010.
gadā un lauku bloku kartes. LAD vēlreiz atgādina, ka 17. 
maijs ir pēdējā diena, kad jāiesniedz aizpildīts iesniegums 
platību maksājumu saņemšanai. Gadījumā, ja lauksaimnieks 
nepagūs iesniegumu iesniegt līdz 17. maijam, to varēs izdarīt 
vēl līdz 11. jūnijam. Taču tad par katru nokavēto darba dienu 
atbalsta apjoms tiks samazināts par 1%. Iesniedzot platību 
maksājumu iesniegumu, LAD lūdz aktualizēt personīgā 
e-pasta adresi, kā arī tālruņa numuru, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu sazināties. Lai atvieglotu sev darbu, arī 
šogad LAD aicina izmantot iespēju platību maksājumiem 

pieteikties elektroniski. Lai to izdarītu, jānoslēdz līgums ar 
LAD - jāreģistrējas kā Elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
(EPS) lietotājam un jāsaņem lietotāja identifikators un parole. 
Piesakoties elektroniski, turpmāk būs iespējams sekot līdz 
iesnieguma apstrādes procesam un naudas izmaksām. Līguma 
veidlapa atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā 
Elektroniskā pieteikšanās sistēma. Aizpildīts līgums jāsūta uz 
LAD. Uz līgumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts lietotāja 
vārds un parole.

Tie lauksaimnieki, kuri vēlas, lai Elektroniskās pieteik-
šanās līgumu aizved uz Valmieru un atved no Valmieras lauku 
bloku kartes un iesniegumu veidlapas, lūdzu zvanīt novada 
lauku attīstības speciālistei. Palīdzēšu tās aizpildīt. Aicinu 
neatlikt aizpildīšanu uz pēdējo brīdi.

Gunita Kainaize,
novada lauku attīstības speciāliste, tālr. 29452908

2010. gada aprīlī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 
Latvijā uzsāk lauksaimniecības skaitīšanu, kuras laikā 

ir jāapseko gandrīz 90 000 lauku saimniecību
Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Lauku atbal-

sta dienestu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 
un Zemkopības ministrijas atbalstu šī gada aprīlī ir uzsākusi 
Lauksaimniecības skaitīšanu un lauksaimnieciskās ražošanas 
metožu apsekojumu.

Lauksaimniecības skaitīšana tiek veikta reizi desmit 
gados visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ar mērķi iegūt 
detalizētu informāciju par situāciju lauksaimniecībā. 

Aicinām saimniecības piedalīties lauksaimniecības skaitī-
šanā jums ērtākajā veidā, jo iegūtie rezultāti tiks izmantoti
situācijas analīzei Latvijā un Kopējās lauksaimniecības 
politikas plānošanai.

Sīkāku informāciju var iegūt CSP mājaslapā - 
www.csb.gov.lv vai pa tālruņiem CSP:
28637804, 28631645, 67366896.

Vēl informāciju varat iegūt arī LLKC mājaslapā - 
www.llkc.lv vai pa tālruni 63050220, kā arī griezties pie 
Jums tuvākā novada lauku attīstības speciālista vai lauku 
attīstības speciālista birojos.

Būsim atsaucīgi un iesaistīsimies 2010. gada Lauksaim-
niecības skaitīšanā!

Gunita Kainaize,
novada lauku attīstības speciāliste

ATVĒRTA JAUNA KAFEJNĪCA
Strenču iedzīvotāju un viesu ērtībām DUS “Ziemeļu 

nafta” atvērta jauna kafejnīca. Kafejnīcas darba laiks katru 
dienu no plkst. 10.00 - 22.00 Apmeklētājiem tiek piedāvātas 
dažādas maltītes visas dienas garumā, sākot no brokastīm 
līdz vakariņām. Iespējams nobaudīt kafiju vai tēju kopā ar 
gardām un svaigām “Liepkalnu” maizītēm un kūkām, paēst 
siltas pusdienas vai vakariņas, nobaudīt atspirdzinošus 
dzērienus un gardus saldējuma kokteiļus. Kafejnīcas vadītāja 
Ē.Grāpēna sola, ka drīzumā varēs iegādāties arī alu un citus
alkoholiskos dzērienus. Vasarā darbosies āra terase. 
Kafejnīca piedāvā uzklāt galdus nelielām viesībām - līdz 20 
cilvēkiem. Šeit var pasūtīt arī “Liepkalnu” produkciju, sāļās 
plates un mājas tortes.

Atnāciet, nobaudiet – aicina jaunā kafejnīca DUS 
“Ziemeļu nafta” Strenčos!



Mūžībā aizgājuši:

Antoņina  Seļezņeva  26.11.1928 – 06.02.2010.
Lūcija Šakare -   09.12.1915- 27.02.2010.
Olga Grišukeviča -  30.06.1926. – 09.03.2010.
Pāvels Drozdovs -  23.03.1921. – 09.03.2010.
Jaroslavs Ševčenko -  19.06.1976. – 15.03.2010.
Maiga Balode -  16.05.1928. – 16.03.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Pāri sirmām kapu priedēm 
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

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, 

mob. tel.: 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

SVEICAM APRĪĻA 
NOZĪMĪGO GADU 

JUBILĀRUS!
 Caur gadu daudzkrāsainiem toņiem,
Caur laika steigas trakiem joņiem,
Lai Tevī vienmēr plaukst kāds zieds,
Un tiem, ko pazīsti un mīli,
Caur sevi saulē vērties liec!

Strenčos
85 gadu jubilejā – VAIRU ĀĶERI
80 gadu jubilejā – IMANTU ZIRNI
75 gadu jubilejā – ELZU BOĶI
75 gadu jubilejā – DZINTRU BUKBĀRDI
70 gadu jubilejā – NIKOLAJU IPATOVU
70 gadu jubilejā – SKAIDRĪTI MARKUSI
70 gadu jubilejā – MIRTU MEMĻUKU

Sedā
80 gadu jubilejā – AUSMU DRACMANI
80gadu jubilejā – OLIMPIADU SVERČKOVU
75 gadu jubilejā – ZINAIDU ALEKSEJEVU
75 gadu jubilejā – GAĻINU JANTARJOVU
75 gadu jubilejā – RIMMU JERMAKOVU
75 gadu jubilejā – ALDI ZAIKOVSKI
70 gadu jubilejā – VASILIJU BUREIKO
70 gadu jubilejā – RAISU PANOVU
70 gadu jubilejā – VLADIMIRU SOROČINU

Plāņos
75 gadu jubilejā – ALEKSANDRU PETROVSKU
70 gadu jubilejā – ĀDOLFU JEŽOVU

Nez no kurienes uzradies tas- 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Kristinu Smiltēnu ar dēla 
Maksima 12.03.2010. piedzimšanu.

Ilzi un Raivi Bičevskus  ar meitas 
Laumas Emīlijas 20.03.2010. piedzimšanu. 

Mārīti Fedotovu un Arvi Bartkeviču ar dēla  
Markusa Dana 24.03.2010. piedzimšanu! 

SVEICAM
Plāņu pagasta Jaunklidža 

iedzīvotāju zināšanai!
Katra mēneša trešajā ceturtdienā Jaunklidža bibliotēkas 

telpās no plkst. 11.00 – 14.00 būs iespēja apmaksāt komunālos 
rēķinus, samaksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Iedzīvotājus pieņems Plāņu pagasta pārvaldes darbiniece 
Gunita Kainaize.

LŪDZAM ATSAUKTIES!
Plāņu kultūras darbinieki atkārtoti aicina pieteikties 

visus Plāņu pagasta dziedošos, dejojošos, muzicējošos un 
talantīgos ļaudis, kuri varētu piedalīties kopīgā koncertā 
Plāņu tautas namā maijā. Lūdzam pieteikties pa tālruņiem: 
64729590 (Gunita) vai 26141869 (Sarmīte).

KĻŪDAS LABOJUMS
Atvainojamies par neprecizitāti iepriekšējās Strenču

novada vēstīs Nr. 6 informācijā “Mūsu laika varoņi” – puiši, 
kuri izglāba sirmgalvi Veltu Sviķi bija Dainis Zvaigznons 
un Jānis Cekulis, nevis Gvido Cekulis.

Strenču novada vēstis

PATEICĪBA
Latvijas Politiski represēto apvienības Strenču 

nodaļas biedri saka mīļu paldies par ATMIŅU 
PĒCPUSDIENU 25. martā - Strenču novada domei, 
Jērcēnu Dzejas teātra muzikantiem, SIA SANVIK 
un visiem, kas organizēja šo jauko pasākumu.

* * * * * 

* * * * * 


