
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Jūlijs 2010 Nr.10

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Pilnas vēl vasarai riekšavas.
Lapās čab priecīgi vēji.
Lielā puse vēl priekšā...

Bet jasmīns jau noziedējis.
Vēl vasaras simfonijā 
Rudenīgs akords nav skrējis.
Pa reizei gaišs lietus sijā.

Bet jasmīns jau noziedējis. 
                      /Lija Brīdaka/

Svētku programma
No plkst. 8.00 pilsētas centrā darbosies Gadatirgus;
Tradicionālā ziedošā iela “Mana dāvana pilsētai 
svētkos” – Rīgas un Valkas ielas garumā;
No plkst. 8.00 līdz 13.00 darbosies TIC (Rīgas ielā 7) –
tūrisma informācijas centrā būs iespējams iegādāties 
informatīvo izdevumu “Strenču novada vēstis”;
Plkst. 10.00 – Svētku atklāšana pilsētas parkā – Strenču 
novada domes priekšsēdētāja uzruna, pūtēju orķestra 
priekšnesumi, apsveikumi;
No plkst. 10.30 auto stāvlaukumā pilsētas centrā –
“Agarska triāla kluba” paraugdemonstrējumi un 
vokālās studijas “Solo” priekšnesumi;
No plkst. 10.30 līdz 13.00 pilsētas parkā radošās 
darbnīcas bērniem piedāvās Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības SIA “Motacilla”;
No plkst. 11.30 – basketbola turnīrs Strenču novada 
vidusskolas sporta laukumā;
No plkst. 12.00 – izjādes un vizināšanās zirga pajūgā;
Plkst. 13.00 – Atskats VUGD Strenču posteņa 100 
gadu vēsturē un ugunsdzēsēju paraugdemonstrējumi;
Plkst. 15.00 – Klasiskās mūzikas koncerts Strenču ev. 
lut. baznīcā. Muzicēs kvartets “RIX” – Reinis Birznieks 
(čells), Jānis Maļeckis (klavieres), Sandis Šteinbergs 
(vijole), Ilze Kļava (alts), Gunārs Upatnieks (kontrabass);
No plkst. 18.00 Stāšanās svētku gājienam un svētku 
gājiens uz Strenču brīvdabas estrādi;
Plkst. 19.00 – vakara koncertā estrādē uzstāsies “Putnu
balle”, gaidāms pārsteigums ar slavenību ierašanos un 
konkursa “Strenču pilsētas sakoptākā sēta” laureātu 
apbalvošana;
Plkst. 22.00 – uz Gaujas tilta nodibinājuma “FotoForma” 
sagatavoto attēlu programmas demonstrācija;
Plkst. 22.30 – neliels svētku salūts uz Gaujas un 
Vakara mūzika uz Gaujas gar Veco ozolu;
Plkst. 23.00 – zaļumballe estrādē kopā ar Dukuru 
ģimeni, ieeja Ls 2,-.

31. JŪLIJĀ IELŪDZ STRENČI -
PILSĒTA PIE GAUJAS.

JAU SEŠPADSMITO REIZI 
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI UN 

VIESI SVINĒS STRENČU 
PILSĒTAS SVĒTKUS.

Ierasti darbi, labi pazīstami cilvēki un zināmas ielas.
Šodien cits akcents ikdienas ritmā un ... IR!
Citādi uzplaukst puķe. Vējš atskrien no nezin 
kurienes...

Visiem Strenču iedzīvotājiem un pilsētas svētku 
viesiem vēlu: “Nemeklēt laimi lietās, kas ātri zūd. 
Kopā ar tām izzudīs arī laime, ko šīs lietas sniedza. 
Ja iemācīsies priecāties par sauli, kas ik rītu lec, 
jūru, kas pieglaužas kājām, vēju, kas sabužina matus 
un labiem cilvēkiem, kas ik dienas Tev apkārt, laime 
nekad nezudīs”. Priecīgus svētkus visiem un saulainu 
vasaras atpūtu!

Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons
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KONKURSA “STRENČU PILSĒTAS SAKOPTĀKĀ SĒTA” NOLIKUMS

1. Konkursa mērķi.
1.1. Veicināt Strenču pilsētas dārzu, sētu, ēku, mazo arhitek-
tūras formu, apstādījumu un citu teritoriju kārtību un 
sakoptību.
1.2. Noskaidrot sakoptāko ēku, teritoriju īpašniekus un 
apsaimniekotājus.
1.3. Par rezultātiem informēt strencēniešus ar preses starp-
niecību un Pilsētas svētku laikā. 

2. Vispārējie noteikumi.
Tiesības piedalīties konkursā ir visiem Strenču individuālo 
māju īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju īrniekiem, visām 
Strenču iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām.
Informācija par konkursu tiek izplatīta pilsētā, publicēta 
informatīvajā izdevumā “STRENČU NOVADA VĒSTIS”, 
domes mājas lapā www.strencunovads.lv, pieejama Strenču 
pilsētas pārvaldes ēkā Rīgas ielā 7, Strenčos.

3. Vērtēšanas kārtība.
Tiek izveidota konkursa “Strenču sakoptākā sēta” vērtēšanas 
komisija, kurā ietilpst iepriekšējā gada konkursa laureāti 
un domes pārstāvji, iespēju robežās pieaicinot ainavu 
arhitektus vai citas kompetentas personas.

Sakoptākās sētas vērtēšana notiek jūlija otrajā pusē.
Vērtēšana notiks atsevišķi pa sekojošām grupām:

- domes pakļautības iestādes;
- pilsētas iestādes, organizācijas, veikali, uzņēmējsabiedrības;
- daudzdzīvokļu mājas;
- individuālās mājas.

Komisija vērtēšanu veiks pēc 10 punktu sistēmas atsevišķi 
pa grupām. Ja objektiem ir vienāds vērtējums, komisijai ir 
tiesības piešķirt papildus 10 punktus pretendentam par blakus 
esošo objektu sakoptību (mežs, grāvis, ietve, upmala u.c.). 
Saskaitot visus piešķirtos punktus, iegūst punktu skaitu, ar 
kādu novērtēts objekts. 
Tuvāka informācija domē, tālrunis 64707542; 64707540.
Komisija apmeklēs visas pilsētā esošās iestādes, daudzdzī-
vokļu mājas un individuālās mājas. 
Jā kāds individuālo māju īpašnieks nevēlas, ka komisija 
apmeklē viņa īpašumu, par to līdz 23.jūlijam jāinformē 
Strenču novada domes saimnieciskās darbības nodrošinā-
šanas departaments pa augstāk minētajiem tālruņiem vai 
personīgi Rīgas ielā 7, Strenčos vai rakstiski uz e-pastu: 
gita.silina@strencunovads.lv.

Par konkursa uzvarētāju atzīstams objekts, kas novērtēts ar vislielāko punktu skaitu attiecīgajā grupā.
Vērtēšanas grupas

1. Iestāžu, organizāciju un uzņēmējsabiedrību grupā izvirza vienu uzvarētāju;
2. Domes pakļautības uzņēmumu grupās vienu uzvarētāju;
3. Daudzdzīvokļu namu grupā izvirzot vienu uzvarētāju;
4. Individuālo māju grupā, izvirzot vienu galvenās balvas ieguvēju, kuram tiek piešķirts nosaukums 

         “Sakoptākā sēta 2010.” (numerāciju turpinot, atbilstoši gadam) un vēl apbalvo 5 sakoptākās sētas. 
Uzvarētāji tiks apbalvoti Pilsētas svētku vakara koncerta laikā estrādē.

Strenču novada domes Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments

Konkurss “Strenču pilsētas sakoptākā sēta”

N.P.K. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais iegūstamo 
punktu skaits

1. Pirmais kopiespaids, vizuālā informācija par īpašumu 10

2. Piebraucamā ceļa, ielas malas un pieguļošā teritorijas sakoptība 10

3. Ēku fasāžu sakoptība 10

4. Zālienu, celiņu un laukuma plānojums, sakoptība 10

5. Dekoratīvie stādījumi, to plānojums un sakoptība 10

6. Savdabīgi akcentējoši elementi dārzā vai piemājas teritorijā 10

7. Darba ieguldījuma apjoms, kvalitāte 10

8. Videi draudzīga saimniekošana (ūdenssaimniecības, kanalizācijas un atkritumu 
saimniecības organizācija) 10

9. Augļaugi, sakņu dārzs 10

10. Individualitāte 10

Kopējais maksimālais iegūstamo punktu skaits 100
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Strauji attīstoties zinātnei un tehnoloģijām, kā arī maino-
ties ekonomiskajai situācijai, daudzas rūpniecības nozares no 
darbaspēka ietilpīgām kļūst par zinātņu ietilpīgām nozarēm. 
Pie mums, tāpat kā citviet pasaulē, pārmaiņas skārušas gan 
rūpniecību, gan enerģētiku, gan farmāciju, gan daudzas citas 
nozares. 

Situācija darba tirgū liecina, ka trūkst dabaszinātņu un 
matemātikas nozares profesiju pārstāvju- zinātnieku, inže-
nieru, tehnologu-, kuriem pienākumu veikšanai nepieciešami 
gan vidējā, gan augstākā izglītība. Jaunieši maz izvēlas 
studēt eksakto nozaru studiju programmās. 

Minēto problēmu risināšanai Strenču novadā tiek īstenots 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts 
“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Strenču vidusskolā”. Projekta vispā-
rīgais mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības sniegto prasmju 
līmeni matemātikā un dabaszinātnēs Strenču vidusskolā. Lai 
to paveiktu, projekta ietvaros dabaszinātņu un matemātikas 
kabineti tiek nodrošināti ar modernu, mūsdienīgu mācību 
aprīkojumu, kas veicinās skolēnu interesi par eksaktajām 
zinātņu nozarēm. 

Mūsdienīga mācību procesa īstenošanai klasē, līdztekus 
mācību metožu daudzveidošanai, kā prioritātes Strenču 
vidusskolā izvirzītas:

– Skolēnu praktiski pētnieciskā darbība; 
– Mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana. 

Tehnoloģiju ienākšana mācību procesā rada iespēju veikt 
eksperimentus - daudzpusīgus, uzskatāmus un interesantus. 
Strauja eksperimenta norisi var filmēt, izmantojot paātrinātas 
filmēšanas iespējas, kas ļauj filmētajā materiālā saskatīt to, 
ko cilvēka acs reālā laikā nespēj uztvert. Apstrādājot filmēto 
materiālu datorā (projekta ietvaros, katram vidusskolēnam 
darbam stundā tiks nodrošināts klēpjdators), var veikt 
papildus mērījumus, kuri nav iespējami eksperimenta laikā. 
Piemēram, pētot materiālu deformāciju, mērījumu iegūšanai 
un reģistrēšanai ērti izmantojami sensori kombinācijā ar 
datoru vai datu uzkrājēju. Ar spektrometru var analizēt un 
pētīt dažādu vielu ķīmisko sastāvu, noteikt piesārņojumu 
dabas vielās u.t.t. Ar modernu mikroskopu, attēlu pārveido-
tāju un video projektoru palīdzību ir iespējams padarīt 
mikroskopisku procesu uzskatāmu visai klasei. Šāds tehno-
loģiju lietojums ļaus visiem audzēkņiem iegūt precīzu un 
patiesu informāciju par sīkiem objektiem un procesiem. 

Līdz šim nebijušas iespējas matemātikas apguvē paver
interaktīvās tāfeles izmantošana kopā ar dinamiskās matemā-
tikas programmām. Tā piedāvā vizualizācijas iespējas, kādas
nevar tikt realizētas ar tradicionālajiem konstruēšanas 
līdzekļiem.

Raugoties no skolēnu un skolotāju sadarbības pozīcijām, 
mācību procesā tiks izmantoti vairāki sadarbības modeļi. 
Apgūstot dabaszinātnes un matemātiku, jāņem vērā, ka 
šodien zinātnē neko nevar paveikt viens zinātnieks, sadarbība 

norisinās starp zinātnes nozarēm, notiekot to saplūšanai. 
Skolēniem atvērtā mācību procesā, apgūstot pētnieciskās 
prasmes, vienlaikus tiek pilnveidotas sadarbības iemaņas. 
Skolēnu un skolotāju sadarbību raksturo skolēnu patstāvīgs, 
kognitīvi aktīvs darbs grupās vai pāros, kur skolotājs darbojas 
kā procesa vadītājs - konsultants. 

Strenču novada vidusskolā īstenotajā dabaszinātņu pro-
jekta ietvaros tiks iegādātas vairāk kā 600 vienības mācību 
līdzekļu, kurus var grupēt šādās nosacītās daļās:
1. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, 
fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu 
pētnieciskajai darbībai.
2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums 
eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā. 
3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums 
eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā. 
4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums 
eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, 
laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, 
kolekcijas un modeļi ķīmijā.
5. Modeļi matemātikas kabinetam. 
6. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.

Kopējās projektam apstiprinātās izmaksas ir 98 393LVL. 
Projekta ietvaros 2009.gadā ir veikta 4 mācību priekšmetu 
(ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un fizikas) kabinetu reno-
vācija un pielāgošana moderno tehnoloģiju izvietošanai, kā 
arī ūdensapgādes, kanalizācijas un specializētas piespiedu 
ventilācijas sistēmas pilnveidošana. 

Augstu vērtējot stabilitāti izglītībā, vienlaikus vēlos 
uzsvērt, ka līdz ar straujajām pārmaiņām apkārtējā pasaulē, 
likumsakarīga ir mērķtiecīga un sistēmiska izglītības 
sistēmas pilnveide un attīstība. Izglītības modernizācija 
vienmēr bijusi aktuāla, tā ir mūsu laika diktēta prasība un 
nepieciešamība, jo ne velti paruna saka – neierobežojiet 
savu bērnu mācībās ar to, ko jūs mācījāties, viņi ir dzimuši 
citā laikā.

Juris Vaivads, Strenču novada vidusskolas 
ķīmijas un bioloģijas skolotājs

Strenču vidusskolas aktivitātes 
kvalitatīvas dabaszinātņu apguves 

nodrošināšanai
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 16. jūnijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:
1. Apstiprināja Strenču novada domes 2009. gada publisko 
pārskatu.
2. Apstiprināja ar 2010. gada 1. jūliju pakalpojumu tarifus 
pašvaldībai piederošiem transporta līdzekļiem:

Samaksa par Samaksa par
stundu/LVL km/LVL

Autobuss Setra S210             4,20                           0,50
Autobuss MB-1120                3,70                           0,50
Automašīna
CRYSLER VOYAGER        2,70                           0,30
Mikroautobuss
Ford Transit                           4,80                           0,30
Traktors T-40                         5,60                             -
Traktors T-150                      15.00                            -
Traktors MTZ                       12.00                           -
3. Noraidīja SIA “Global Partners” aktualizēto tehniski 
ekonomisko pamatojumu projektam “Ūdenssaimniecības 
attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps”, sakarā ar izmaiņām 
finanšu sadaļā. Pēc precizējumu veikšanas organizēt 
tehniski ekonomiskā pamatojuma atkārtotu iesniegšanu 
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas 
komisijai.
4. Nolēma nodot nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3, Seda, 
Strenču novads, kas sastāv no piecu stāvu dzīvojamās ēkas 
(42 dzīvokļu īpašumi) un zemes gabala platībā 2312 kvm, 
kas atrodas Strenču novada domes valdījumā, pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu kopsapulcē ievēlē-
tajam SIA “JUMIS SP”, pamatojoties uz nodošanas – 
pieņemšanas aktu.
5. Nolēma nodot, pēc pilnvarojuma līguma noslēgšanas,  
nekustamā īpašuma Tirgus iela 3, Seda, Strenču novads, 
kas sastāv no piecu stāvu dzīvojamās ēkas (56 dzīvokļu 
īpašumi) un zemes gabala platībā 7216 kvm, kas atrodas 
Strenču novada domes valdījumā, pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu kopsapulcē ievēlētajai 
biedrībai “SEDAS CERĪBA”, pamatojoties uz nodošanas –
pieņemšanas aktu.
6. Nolēma nodot, pēc pilnvarojuma līguma noslēgšanas,  
nekustamā īpašuma Sporta iela 4, Seda, Strenču novads, 
kas sastāv no piecu stāvu dzīvojamās ēkas (42 dzīvokļu 
īpašumi) un zemes gabala platībā 7216 kvm, kas atrodas 
Strenču novada domes valdījumā, pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu kopsapulcē ievēlētajai 
biedrībai “SEDAS CERĪBA”, pamatojoties uz nodošanas –
pieņemšanas aktu.
7. Nolēma apstiprināt saistošo noteikumu projektu 
Nr.21/2010. “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Strenču novadā”, saistošie 
noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā.
8. Apstiprināja izdevumu tāmi Strenču pilsētas ielu 
apgaismojuma atjaunošanai LVL 24109.19 apmērā. Piešķirt 
LVL 10000,00 no 2010. gada pamatbudžetā ieplānotajiem 
līdzekļiem un LVL 14000.00 ieplānot 2011. gada pamat-
budžetā. 

9. Nolēma piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% 
apmērā Strenču novadā deklarētajiem LR pilsoņiem par 
paraksta īstuma apliecināšanu Strenču novada bāriņtiesā 
grozījumu ierosināšanai LR Satversmē.
10. Piešķīra biedrībai “Latvijas Politiski represēto 
apvienība” LVL 50.00 salidojuma organizēšanas izmaksu  
finansiālajam nodrošinājumam. Nolēma segt transporta 
izdevumus 50% apmērā Strenču novada represēto personu 
nokļūšanai 2010.gada 31. jūlijā uz politiski represēto personu 
12. salidojumu Ikšķilē.
11. Nolēma deleģēt domes deputāti Velgu Graumani  uz 
LPS Veselības un sociālo lietu komitejas sēdēm Rīgā.
12. Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājam J.Pētersonam 
kārtējo atvaļinājumu no 01.07.2010. līdz 21.07.2010. un 
no 02.08.2010. līdz 15.08.2010., par darba periodu no 
01.07.2009. līdz 01.07.2010. Domes priekšsēdētāja atvaļi-
nājuma laikā pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietnieks 
G.Jukāms.
13. Nolēma atbalstīt labdarības pasākumu bērniem, kas 
notiks Sedā 2010. gada 21. augustā. Piešķirt naudas līdzekļus 
LVL 50,00 pasākuma organizēšanai.
14. Nolēma uzsākt likuma noteiktā kārtībā iepirkuma 
procedūru par degvielas iepirkumu Strenču novada pašval-
dības iestāžu vajadzībām laika posmam 24 mēnešiem, 
nosakot paredzamo līgumcenu 120 000,00 LVL.
15. Nolēma uzsākt  iepirkuma procedūru  būvdarbu veik-
šanai projekta “Strenču kultūras nama rekonstrukcija, 
II kārta” īstenošanai. 
Paredzamās būvdarbu izmaksas ieskaitot PVN (21%) ir 
līdz LVL 141 136.16 (viens simts četrdesmit viens tūkstotis 
simtu trīsdesmit seši lati un 16 santīmi), ko sastāda būvdarbu 
izmaksas bez PVN  LVL 116 641.46 (viens simts sešpadsmit 
tūkstoši seši simti četrdesmit viens lats un 46 santīmi) un 
PVN (21%)  LVL 24 494.70 (divdesmit četri tūkstoši četri 
simti deviņdesmit četri lati un 70 santīmi).
16. Izskatīja sociālās, kultūras un sporta komitejas sēdes 
lēmumus par dzīvokļa pabalstu piešķiršanu un brīvpusdienu 
piešķiršanu.
17. Izskatīja attīstības komitejas sēdes lēmumus par zemes 
nomas līguma slēgšanu.
18. Izskatīja komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumus 
oar dzīvesvietas anulēšanu, par dazīvojamās platības 
piešķiršanu un dzīvokļu maiņu.
19. Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors informēja par 
iepriekšējā mēnesī aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 
darbiem.

Strenču novada domes ārkārtas sēdē 28. jūnijā pieņemtie 
svarīgākie lēmumi:
1. Apstiprināja SIA “Global Partners” aktualizēto un
precizēto Tehniski ekonomisko pamatojumu: “Ūdenssaim-
niecības attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps”.
2. Apstiprināja investīciju projektu finanšu plānu 
projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
3. etaps”.
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vai Luis. Ar vecajiem draugiem gan bija grūtāk, daži no 
tiem nevarēja tik viegli atradināties no Teodora. Taču teātra 
programmiņās jau visur rakstīja L.Šmidts pēc vecā rakstības 
veida. Vēlāk, kad 1935.gadā tiku pieņemts par štata aktieri 
Nacionālajā teātrī, direktors Artūrs Bērziņš radīja vēl vienu 
mana izmainītā vārda variantu – Ludviķis, jo par Teodoru 
es tiešām saukties nedrīkstot, un Ludviķis esot īsts karaļu 
vārds.

Liktenis teātrī un vispār tur, kur es esmu bijis ārpus 
sava šaurā, paša rokām veidotā dzīves loka, ir mani ļoti 
lutinājis, tāpat kā kādreiz tēva māsas un citi radi “Ķērpjos”, 
“Liepās”, “Bunkšķos”…

Tikai svārki novalkājušies, šajā gadījumā – mans 
apvalks, manas kājas.

Kas attiecas uz teātri, tad traks jau tas aktieris ir. Saka: 
“Teātris ir manas mājas. Mana dzīve.” Bet var taču būt arī 
tāda situācija, ka tu, cilvēks, vienā dienā pēkšņi paņem 
savu spieķi un aizej. Aizej prom pats no savām mājām 
tāpēc, ka negribi lēnām kļūt nederīgs. Tad jau labāk doties 
projām. Pašam...

P.S. Ja vēlaties izlasīt šo darbu un iepazīties ar izcilā 
aktiera Luija Šmita radošo darbu un dzīvi sīkāk, Strenču 
pilsētas bibliotēkā to ir iespējams izdarīt.

Ginta Gailīte, 
Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste.

NESLĒPŠU, KA MĪLU DZĪVI
/turpinājums no aktiera Luija Šmita atmiņu stāstījuma grāmatā “Tas notika tā”/

Ko tikai es neizmēģinājos! Vienu brīdi aizrāvos ar 
sportu. Iegādājos futbolbumbu, aizbraucu brīvdienās uz
Strenčiem un ar agrākajiem draugiem nodibināju futbol-
komandu. Piedalījāmies pat kaut kur sacensībās. Taču drīz 
šo aizraušanos atmetu.

... Pirmo latviešu kino filmu skatījos jau ar sapratni. 
Tas notika Strenčos, un tā bija filma “Es karā’i aiziedams”. 
Filma tik ļoti sasaucās ar pirms tam notikušo, ka es viņu tā 
arī uztvēru kā šīs īstenības daļu...

Bet nu gan ir pienācis pats pēdējais brīdis atzīties, ka 
patiesībā mani jau nemaz nesauc par Luiju Šmitu vai Luju, 
kā dažkārt mans priekšvārds ir ticis šur tur transkribēts. 
Manā pasē un visos oficiālajos dokumentos ir skaidri un 
gaiši rakstīts: Teodors Šmits. Tikai es jau agrā jaunībā no 
šī vārda “Teodors” pacentos atbrīvoties.

Maisījos pa Strenčiem, kad kādā avīzē izlasīju, ka 
noslīcis inženieris Teodors Šmits. Tas man pavisam 
nepatika. Jau tā vienmēr drusku sarāvos, kad kāds paskaļāk 
sauca: “Teo!” Laukos viena no manām radiniecēm, kurai 
arī šis vārds negāja pie sirds, teica, ka tas esot tāds kā 
suņa vārds: “Teo, Teo, nāc šurp!”

Nolēmu, ka man jāizvēlas kāds cits vārds. Atcerējos 
vienu no pirmajām astoņu, deviņu gadu vecumā izlasītajām 
lubenītēm par Parīzes laupītāju “Lujs Dominiks Kartušs”. 
No tā brīža iepazīstoties visiem teicu, ka mani sauc Lujs 

3. Nolēma akceptēt sagatavoto projekta iesniegumu “Ūdens-
saimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta 
Plāņu ciematā”, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu 
atbilstoši projektā iekļautajam finansēšanas plānam un 
projekta budžeta kopsavilkumam.
Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt ar ERAF līdzek-
ļiem līdzfinansētā Strenču novada domes iesniegtā projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu 
pagasta Plāņu ciematā” īstenošanai  LVL 267 971.53, no 
kuriem  LVL 221 464.08  ir attiecināmās izmaksas un  
LVL 46 507.45  ir neattiecināmās izmaksas.
Nodrošināt pašvaldības finansējumu (attiecināmo un 
neattiecināmo izmaksu priekšfinansēšanai), no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kā arī ņemot aizņēmumu  no Valsts 
kases vai no  Vides investīciju fonda LVL 10000.00 apmērā 
2010.gadā un LVL 257 022.00 apmērā 2011.gadā uz 10 
gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem.
4. Nolēma novirzīt Jērcēnu pagasta pašvaldībai piešķirtās 
valsts dotācijas atlikuma izlietojumu novada infrastruktūras 
attīstībai, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” noteiktām 
pašvaldības funkcijām un novada apvienojušos pašvaldību 
noteiktām prioritātēm:
■ prioritāte “Novada autonomo funkciju veikšanai” - 

Administrācijas ēkas “Jērcēnmuiža” telpu remonts
(ieejas kāpnes, logu aiļu apdare, kabineta remonts) –  
LVL 6658,06;

■ prioritāte “Novada autonomo funkciju veikšanai” –
Pašvaldībai piederošo telpu Trešā Māja dz.Nr.1 
(veselības punkts) un  Trešā Māja dz.Nr.2 (pasta telpas) 
logu maiņa – LVL 3492,97;

■ prioritāte 15.panta 5.punkts - “Kultūras funkciju veik-
šanai” - Pašvaldībai piederošo telpu “Liepugatves”
dz.Nr.6 (bibliotēka-Ģimenes atbalsta centrs) logu maiņa 
LVL 1715,65;

■  prioritāte 15.panta 2.punkts - “Administratīvās teritorijas 
labiekārtošanai” – Autostāvvietas izbūve pie adminis-
trācijas ēkas “Jērcēnmuiža” – LVL 4373,06;

■ 15.panta 5.punkts – “Kultūras funkciju veikšanai”- 
Strenču kultūras nama rekonstrukcijai 
LVL 4800.00;

■  15.panta 1.punkts – “Komunālo pakalpojumu organizē-
šanai” - Dokumentācijas sagatavošana Sedas pilsētas 
centrālās katlumājas un siltumtīklu nodošanai 
koncesijā LVL 8000.00.

Informāciju sagatavoja 
Strenču novada domes kancelejas vadītāja
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Projektu konkursa organizētāji – Hipotēku bankas 
Klientu klubs “Mēs paši”, konkursu finansē VAS “Latvijas 
Hipotēku un zemes banka”. Projektu konkursa mērķis – 
veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides 
kvalitātes uzlabošanā. Projektu pieteikumus varēja iesniegt 
gan fiziskas personas, gan iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 
3 cilvēki), nevalstiskas organizācijas un arī pašvaldību 
iestādes. Prioritārās jomas: 

1. Apkārtnes labiekārtošana, veidojot sakārtotu un drošu 
vidi.

2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
3. Projekti, kas saistīti ar teritorijas (novada, pilsētas, 

pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu 
iedzīvotājos.

4. Papildus sociālo pakalpojumu nodrošināšana iedzī-
votāju grupām.

5. Projekti, kas paredz izglītošanu, apmācības, kā rezul-
tātā tiek veicināta pašnodarbinātība, jauniešu pro-
fesionālā orientācija, karjeras izvēles iespējas.

6. Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana teritorijas 
attīstības plānā.

Viena projekta realizācijai plānotā naudas summa – 
līdz 400 Ls. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 
2010. gada 30. aprīlis. Saņemto projektu vērtēšana notika 
Vijciemā 2010. gada 19. maijā. Darbi tika iesūtīti no visas 
bijušā Valkas rajona teritorijas. Pavisam tika saņemti 37 pro-
jekti, no kuriem ekspertiem bija jāizvēlas 10-12 plānojumi. 

HIPOTĒKU BANKAS KLIENTU KLUBA 
“MĒS PAŠI” 2010. GADA PROJEKTU KONKURSS

Vispirms eksperti iepazinās ar visiem pieteikumiem un 
izvēlējās katrs desmit atbilstošākos, lietderīgākos. Pēc tam 
uz vērtēšanu tālāk tika virzīti tie projekti, kuri pēc pirmās 
vērtēšanas ieguva ne mazāk kā pusi no maksimālo punktu 
skaita, un tādi bija 23. Tad katrs eksperts piecu ballu sistēmā 
pēc pieciem kritērijiem novērtēja šos projektus, vēl pēc 
tam notika šo projektu kopējā apspriešana un balsošana, 
tā vēlreiz un vēlreiz vētījot, cik vajadzīga ir tā lieta, kam 
cilvēki lūdz naudu un ko vēlas paveikt. Hipotēku banka 
projektu īstenošanai bijušā Valkas rajona teritorijā atvēl 
3500 latus, katram atbalstītajam projektam paredzot ne 
vairāk kā 400 latus.

Ļoti patīkami, ka atbalstīti tika abi jērcēniešu projekti –
“Ģīgosim Jērcēnmuižā” – par seno tautas instrumentu 
(ģīgas, koka taures un ganu taures) iegādi folkloras kopai 
“Mežābele” un Jērcēnu dzejas teātra projekts “Es sadzirdu 
Tavu sirdi...”, kura īstenošanas rezultātā tiks iegādāta 
skaņu sistēma.

Vairāki it kā lietderīgi projekti nesaņēma ekspertu 
svētību, jo veicamie darbi ir pašvaldību kompetence un 
viņu dienas kārtībā, bet tur projekta iesniedzējs ar savu 
ideju un pēc palīdzības nebija vērsies. Bija arī projekti, 
kurus neatbalstīja, jo paši lūdzēji neko daudz nav darījuši, 
lai vēlamo darbu paveiktu pašu spēkiem.

Piebilde: Eksperti bijām pavisam 10 pārstāvji no 
Strenču, Smiltenes, Valkas novadiem, Smiltenes un Valkas 
pilsētām, kā arī bankas pārstāvis.

Klientu kluba “Mēs paši” 
Goda biedrs – eksperts Valda Timofejeva

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes 
nodaļa savu tradicionālo vasaras saietu – konferenci 
rīkoja 14. jūlijā Alūksnē, lauku tūrisma un atpūtas 
centrā “Jaunsētas”.

LBB Vidzemes nodaļa dibināta 1998.gada 21.aprīlī. 
Tajā apvienojušies vairāk kā 160 bibliotekāri no 8 rajoniem: 
Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Ogres, Madonas, 
Valkas un Valmieras. LBB Vidzemes nodaļa ir nevalstiska, 
profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata 
apvieno personas, kuras saistītas ar bibliotekārā darba 
praksi, teoriju, darba organizāciju, kā arī personas, kas 
strādā saskarnozarēs va\i citās jomās. 

Konferences programma tika veidota, uzklausot Vidzemes
bibliotekāru ieteikumus un atsaucoties uz aktualitātēm 
bibliotēku darbā. Ar katru dienu nozīmīgāks kļūst jautājums 
par autordarbu izvietošanu un izmantošanu internetā, tāpēc 
Semināru un konsultāciju centra LETIJA lektore Ingrīda 
Veikša pastāstīja par autortiesībām un darbu ievietošanu 
internetā. Psiholoģe Ieva Vaine konferences apmeklētājus 
iepazīstināja ar maz zināmu un praksē maz izmantotu 

SIRSNĪBĀ UN INTEREŠU KOPĪBĀ JAU 13. REIZI
terapijas veidu kā biblioterapija. Latvijas Nacionālās un citu 
Vidzemes bibliotēku pārstāvji informēja par aktualitātēm, 
dalījās pieredzē par sasniegumiem un interesantākajiem 
notikumiem savā darbā. Notika arī biedru pilnsapulce - 
valdes un revīzijas komisijas atskaites un pārvēlēšana. Par 
LBB Vidzemes nodaļas valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika 
ievēlēta Gunta Romanovska. Viņai tika veltīti vissirsnīgākie 
vārdi un pateicība par veiksmīgo darbību. 

Saieta-konferences dalībniekiem tika piedāvāta plaša 
Alūksnes novada kultūras programma: Dabas muzeja “Vides 
labirints” apskate, Pededzes folkloras kopas “Labā oma” 
koncerts, sadziedāšanās kopā ar dziedošo Eglīšu ģimeni.

Saiets  - konference notika brīnišķīgā vietā pie Alūksnes 
ezera un dalībniekiem bija iespēja veldzēties ezera ūdeņos 
un baudīt citus dabas jaukumus. Stafete tika nodota 
Gulbenes novadam un tika informēts, ka nākošgad saiets – 
konference notiks Gulbenes Baltajā pilī. Uz tikšanos!

Ginta Gailīte, 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste



7

ZAAO: izmaiņas konteinera tukšošanas grafikā 
jāpiesaka telefoniski

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija” (ZAAO) klientiem ir iespēja mainīt konteinera 
tukšošanas grafiku. Ja konteiners piepildījies ātrāk, 
nekā paredzēts, papildus konteinera tukšošana jāpiesaka 
telefoniski. Tāpat jārīkojas gadījumos, kad konteineru tukšot 
nav nepieciešams - lai konkrēto tukšošanas reizi izņemtu 
no grafika un par to nebūtu jāmaksā, ZAAO klientiem tas 
jāpaziņo telefoniski vienu dienu pirms paredzētās konteinera 
izvešanas.  

“Klientiem konteineru tukšošanu nodrošinām pēc 
savstarpēji saskaņota grafika un to mainām pēc klienta tele-
foniska pieteikuma vai rakstiska iesnieguma saņemšanas. 
Tādēļ gadījumos, kad klientam ir mainījies atkritumu 
apjoms un nepieciešama retāka vai biežāka konteineru 
tukšošana, par to nekavējoties aicinām informēt  ZAAO,” 
par konteineru tukšošanu stāsta Ieva Tabūne, ZAAO mārke-
tinga daļas vadītāja. 

Klientiem der iegaumēt, ka izmaiņas klientam lietošanā 
nodotā konteinera tukšošanas grafikā bez saskaņošanas ar 
klientu ZAAO neveic. 

“Pēdējā laikā vērojama situācija, ka klienti konteinera 
tukšošanu neatsaka, un konteineru tā tukšošanas dienā 
neizvelk uz ielas vai ceļa. Tādējādi viņi domā, ka ir devuši 
mums zīmi, ka konteineru tukšot nav nepieciešams un šī 
nenotikusī konteinera tukšošanas reize tiks izņemta no 
tukšošanas grafika. Taču šāda klientu rīcība neļauj mums 
skaidri noprast, ka konteineru tukšot nav nepieciešams. 
Atkritumu savākšanas transports piebrauc pie konkrētās 
mājas, ZAAO darbinieki staigā un meklē konteineru – tās ir 
gan liekas izmaksas ZAAO un klientam, gan lieki notērēts 
laiks,” problēmu skaidro Ieva Tabūne, ZAAO mārketinga 
daļas vadītāja.

Tā kā klientiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu 
tiek noteikta, balstoties uz grafikā noteiktajām konteinera 
tukšošanas reizēm, iepriekš atteikta tukšošanas reize tiek 

izņemta no tukšošanas grafika, kā arī atrēķināta no ZAAO 
sniegto pakalpojumu aprēķina. Savukārt klientus, kuriem 
faktiskā konteinera tukšošana atšķiras no iepriekš līgumā 
saskaņotā, tiek apzināti un ar tiem ZAAO līgumu nodaļas 
speciālisti sazinās (zvanot vai sūtot vēstules), lai noskaidrotu 
turpmākās sadarbības nepieciešamību.  

“Ja klients iepriekšējā dienā būtu piezvanījis uz ZAAO 
un atteicis konteinera tukšošanu, konkrētā adrese būtu 
izņemta no maršruta, ZAAO transports pie šīs mājas 
nepiestātu. Nerastos izmaksas un arī klientam tas būtu 
ietaupījums, jo atteiktā konteinera tukšošana tiktu atrēķināta 
no kopējā rēķina par atkritumu apsaimniekošanu,” pareizas 
klientu rīcības priekšrocības akcentē Ieva Tabūne.

Gadījumos, kad nepieciešams veikt izmaiņas konteinera 
tukšošanas grafikā, aicinām klientus iepriekšējā dienā 
zvanīt uz ZAAO pa tālruni 642 81250 un atteikt konteinera 
tukšošanu vai pieteikt papildus konteinera tukšošanu.

ZAAO darbinieki aicina klientus informēt par izmaiņām 
kontaktinformācijā, piemēram, sūtījumu saņemšanas adrese 
vai telefona numurs, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un 
nepieciešamības gadījumos būtu iespējams ar klientiem 
sazināties. 

Papildus informācija:
Ieva Tabūne

SIA ZAAO mārketinga daļas vadītāja    
Tālr. 642 81250 

Mob. tālr. 29160484
E-pasts: ieva@zaao.apollo.lv

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Pabērzs

SIA ZAAO attīstības daļas vadītājas vietnieks
Tālr. 642 81250 

Mob. tālr. 29121093
E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv

Strenču novada domes deputāti ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu par Strenču novada ģerboņa skici. Tika 
izstrādāts jauns nolikums. Ir iesniegtas četras skices, kuras  visa jūlija mēneša garumā ir nodotas iedzīvotāju vērtējumam. 
Skices var aplūkot un par sev tīkamo nobalsot visās Strenču novada bibliotēkās un Strenču novada mājas lapā 
www.strencunovads.lv

Ginta Gailīte, Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste  

ATKĀRTOTS KONKURSS 
PAR STRENČU NOVADA ĢERBOŅA SKICI



Mūžībā aizgājuši:

Murziča  Jeļena 10.07.1932. – 01.06.2010.
Konstantinova Klavdija 23.09.1926. – 05.06.2010.
Lārmanis  Vilis 30.08.1953. – 06.06. 2010.
Ābols  Uldis 04.02.1936. – 08.06.2010.
Bērziņš  Ernests 05.05.1921. – 08.06.2010.
Krilovs Jurijs 09.07.1949. – 10.06.2010.
Markovs  Anatolijs 14.07.1969. – 12.06.2010.  

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Jau klusas skan kokles un dziesmas,
Un nakts rasa pumpuros mirdz,
Bet zaļajā Dieva namā
Ar zvaigznēm dzied mana sirds.

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

Norūcās lāču māte
Meitiņai piedzimstot –
Tur būs meita, kad izaugs,
Puišiem ceļa negriezīs. 
                      /Tautas dziesma/

Veru un Andreju Bebčukus   
ar meitas Alīnas 31.05.2010. piedzimšanu.

Ingu un Valeriju Škodinus 
ar meitas Valērijas  07.06.2010. piedzimšanu.

Tatjanu Kajotu  
ar meitas Ksenijas 18.06.2010. piedzimšanu. 

SVEICAM
VALSTS POLICIJA INFORMĒ
Strenču novada Strenču un Sedas pilsētās, Sedas lauku 

teritorijā, Jērcēnu un Plāņu pagastos noteiktas sekojošas 
iecirkņu inspektoru apkalpojamās teritorijas, kā arī 
kontakttālruņi: 

•  Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas 
iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors kapteinis 
ARTIS KRASTIŅŠ - Sedas pilsēta, Plāņu un Jērcēnu 
pagasti. Mob. tālr. 25484614; 25484614.

•  Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas 
iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore AIGA 
CERBULE - Strenču pilsēta. Mob. tālr. 28628897

Jērcēnu pagasta bibliotēka –
informācijas centrs informē

Bibliotekāre no 2. līdz  27.augustam atvaļinājumā.
Grāmatas un presi varēs apmainīt katru darba dienu 

no plkst. 9.00-12.00

Bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse

24. jūlijā plkst. 14.00
Jērcēnmuižā

Tikšanās ar ekslibru kolekcionāri mūsu novadnieci
GAIDU ŠILINSKU

un Rīgas exlibristu kluba biedriem.
Sarunas par ekslibra tapšanu, kolekcionēšanu.

Līdz 3. oktobrim Jērcēnu tautas namā aplūkojama 
izstāde “Ekslibri – Pūces” 

no Gaidas Šilinskas kolekcijas.

JĒRCĒNU PAGASTA ĶEIŽU IEDZĪVOTĀJIEM

24. jūlijā plkst. 16.00 “Ziediņu” mājas pļavā
Visi tiek gaidīti uz gadskārtējo pasākumu

“ZIEDI, ZIEDI, RUDZU VĀRPA”
■  sportiskas aktivitātes
■  tradicionālais dēlu un tēvu futbola mačs
■  pie kopīgā ugunskura – danči un dziesmas,  
    zupa un pankūkas

Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu 
pēc saviem ieskatiem.

Šā gada 11. augustā no plkst. 9.00
Ģimenes centrā “Liepugatves”

Būs iespēja samaksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Kasiere I.Kārkliņa

PATEICĪBA
Valentīna Sisojeva un Valentīna Tarutina izsaka 

sirsnīgu pateicību Sedas kapu pārzinei un kopējai 
Anitai, kura ar lielu atbildību un mīlestību kopj šo 
ļaužu piemiņas vietu.

KAPU SVĒTKI
●   ĒVELES KAPOS – 25. jūlijā plkst. 11.00
●   STRENČU KAPOS – 1. augustā plkst. 15.00


