
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Augusts 2010 Nr.11

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

no plkst. 9.00 – 10.00 Bērnu labdarības sporta olimpiādes dalībnieku reģistrācija;
konkurss “Mana ziedošā pilsēta”;
no plkst. 10.00 – darbosies gadatirgus;
plkst. 10.00 – Sedas pilsētas svētku atklāšana;

Bērnu labdarības sporta olimpiādes atklāšana;
plkst. 11.00 – darbosies piepūšamā atrakcija “Dino parks”;
plkst. 12.00 – radošā darbnīca bērniem;
plkst. 13.00 – bērnu labdarības sporta olimpiādes noslēgums – apbalvošana;
plkst. 14.00 – Sedas pilsētas sporta sacensību atklāšana
                        - individuālie sporta veidi
                        - dvieļu bols
                        - plkst. 16.00 starpnovadu mini futbols (7:7)
plkst. 17.00 – Sedas pilsētas sporta sacensību noslēgums, uzvarētāju apbalvošana;
plkst. 17.30 – Strenču Jaunais teātris “Jokdaris” 
                        A. Upīts – komēdija “Dzimšanas dienas rītā”;
plkst. 18.30 – Koncerts – uzstājas tautas deju ansamblis no Rīgas “Ivuška”;
no plkst. 20.00 – 22.00 – diskotēka bērniem;
plkst. 22.00 – zaļumballe – spēlē grupa “Bums”.
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21. AUGUSTĀ SAVĀ PILSĒTĀ CIEMOS IELŪDZ SEDA, 
LAI  KOPĀ SVINĒTU PILSĒTAS SVĒTKUS

“Pasaulē ir maza pilsētiņa Seda, kur tik skaisti naktī mirdz zvaigžņotās
 debesis, kur gaiss ir spirgts un tīrs, kur ūdens ir dzidrs kā avotā, kur
 ābolus var raut un ēst tieši no koka, kur sēnes un ogas aug pat parkā.”

Tik tēlaini un skaisti par savu pilsētu saka ārste Olga Ribkina.
 Lai pārliecinātos par to, brauciet ciemos! Svinēsim svētkus kopā!

SEDAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA
Sedas pilsētas stadionā

21.08.2010.

Sedas pilsētas svētkos 2007. gadā, K.Kārkliņa foto.
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Strenču novada bērnu labdarības sporta olimpiādes
NOLIKUMS

Vieta un laiks – Strenču novads, Sedas pilsētas stadions - 
2010.gada 21.augustā.
Sacensību sākums – plkst. 10:00.
Noslēgums, apbalvošana – plkst. 13:00.
Vadība – bērnu olimpiādi organizē un vada Strenču novada 
Sedas pilsētas pārvaldes darbinieki, uzaicinātie tiesneši un 
speciālisti no novada.

Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Brjuņins
Galvenā sekretāre: Gunta Ungure

Programma:
• Krokets;
• Riņķa likšana uz mērķi;
• Metāla bumbu mešana mērķī;
• Tenisa bumbiņu mešana aplī;
• Staigāšana ar koka kājām;
• Boulings;
• Baļķa ripināšana;
• Skriešana pāri dēlim;
• Velosipēdu figurālā vadīšana;
• Pils būvēšana.

Dalībnieki – piedalās visu novadu un pilsētu bērni no 7-10
gadu vecumam, sadaloties grupās zēni un meitenes, pa 
vecumiem no 7-8 gadiem un 9-10 gadiem.
Olimpiādes mērķis – radīt bērnos līdzjūtību pret līdzcil-
vēkiem, aktivizēt Strenču novada sporta dzīvi, veicināt 
starpnovadu sadarbību.
Vērtēšana – Visi dalībnieki var piedalīties visos sporta 
veidos. Katram dalībniekam tiek aizpildīta spēlētāja kartiņa, 
kurā iekļauti visi 10 sporta veidi. Šajā kartiņā tiek atzīmēti 
dalībnieka rezultāti. Olimpiādes beigās šī kartiņa tiek 
iesniegta sekretariātā rezultātu apkopošanai. Šo kartiņu 
var  saņemt atpakaļ kā  piemiņu par labi pavadīto dienu un 
paveikto darbu.
Apbalvošana – olimpiādes noslēgumā apbalvo 1.-3. vietu 
ieguvējus ar diplomu.
Katrs dalībnieks saņem diplomu par piedalīšanos.
Pieteikumi – Sedas pilsētas pārvaldē, Skolas laukums 1, 
Seda, Strenču novads, tālr. 64781455, 
e-pasts: seda@strencunovads.lv līdz 17.08.2010.

OLIMPIĀDES PROGRAMMA ATSEVIŠĶOS SPORTA 
VEIDOS
1. Krokets - uz laukuma atrodas 7 vārti un 2 divkāršie vārti. 
Spēles uzdevums, ar kroketa āmuru sitot pa bumbiņu, ar 
mazāko skaitu sitienu izspēlēt visus vārtus. Sitienu drīkst 
turpināt tikai tad, kad bumbiņa ir apstājusies. Labākais rezul-
tāts tam, kas ar vismazāk sitieniem izspēlējis visus vārtus.
2. Riņķu  likšana uz mērķi - dalībniekam priekšā atrodas 
piecas dažāda veida plastmasas pudeles. Dalībnieks atrodas 
2 metru attālumā no pudelēm, un ar kārts palīdzību visus 

piecus riņķus pēc iespējas īsākā  laikā uzliek uz pudelēm. 
Labāko rezultātu iegūst tas, kuram ir vismazākais laiks.
3. Metāla bumbu mešana mērķī - dalībnieks atrodas 7 
metru attālumā no mērķa, katrs dalībnieks met 2 bumbiņas. 
Labāko rezultātu iegūst tas, kurš vienu no abām bumbām 
aizmetis vistuvāk mērķa centram.
4. Tenisa bumbu mešana aplī - dalībnieki atrodas 3 un 5 
metru attāluma no apļa. Dalībniekam jāmet 10 tenisa bumbas 
vertikālā aplī. Labākais rezultāts lielākā skaita bumbiņu 
metējam mērķī.
5. Staigāšana ar koka kājām - dalībnieks uzkāpjot uz koka 
kājām sāk ceļu, labākais rezultāts tam, kas nostaigā vislielāko 
ceļa gabalu.
6. Boulings - 15 boulinga ķegļi atrodas 10 metru attālumā 
no starta līnijas. Ķegļus apgāž ar futbola bumbas palīdzību. 
Katrs dalībnieks met 3 reizes. Labākais rezultāts tam, kas 
apgāzis visvairāk ķegļu.
7. Baļķa ripināšana - Uz 6 m laukuma atrodas 2 baļķi, kur 
viens baļķis jāripina ar roku palīdzību (turp un atpakaļ), bet 
otrs ar kāju palīdzību (turp un atpakaļ). Labāko rezultātu 
nosaka pēc īsākā laika.
8. Skriešana pāri dēlim - 6 baļķi atrodas 2 metru attālumā 
viens no otra. Uz pirmā baļķa atrodas slīpi novietoti 2 dēļi, 
kas ir 2,5 metru garumā. Dalībnieks skrienot pāri šiem 
dēļiem nokļūst līdz dēļa beigām, pārceļ dēļus uz priekšu uz 
nākamo baļķi. Tā skrien visu trasi (turp un atpakaļ). Labāko 
rezultātu nosaka  pēc īsākā  laika.
9. Velosipēdu figurālā vadīšana - dalībniekiem nepiecie-
šams ar velosipēdu izbraukt 6 figūras visīsākajā laikā 
(startēšanai velosipēdi būs uz vietas, dalībnieks var startēt ar 
savu velosipēdu). 

• Dalībniekam ir jābrauc pa dēli, kas ir 15 cm platumā 
un 3 metru garumā. Ja dalībnieks nobrauc no dēļa - sods 
4 sekundes.

• Čūska - laukumā novietoti 6 konusi, 1,5 m attālumā. 
Ja nogāž vai izlaiž kādu konusu -sods 3 sekundes.

• Aplis- celiņa platums 30 cm, diametrs 5 m. Dalībniekam 
ir jābrauc pa šo celiņu. Celiņa malas apzīmētas ar 
kvadrātiem. Aizskarot kvadrātu - sods 1 sekunde.

• Šūpoles - platums 25 cm, un garums 2,5 m. Dalībniekam 
jābrauc pāri dēlim, kas šūpojas. Nobrauc no dēļa - sods 
5 sekundes.

• Vārti- dalībniekam ir jābrauc caur vārtiem, kur no riteņa 
stūres abās pusēs ir 3 cm attālums. Pieskaroties vārtiem 
-sods 5 sekundes.

10. Pils būvēšana - Katram dalībniekam no 12 detaļām 
jāuzbūvē  pils. Labākais rezultāts-īsākais laiks. 

Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons

APSTIPRINĀTS
Ar Strenču novada domes 2010. gada 21. jūlija

sēdes lēmumu, protokols Nr.11.46.§
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1. Jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu par lūgumu atļaut 
pieslēgt īpašumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem.
2. Pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus, pamatojoties
uz kuriem jāizstrādā tehniskā shēma trijos eksemplāros.
3. Tehniskajai shēmai ir sekojošas daļas: 

- Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (zemes 
grāmatas akts);

- Zemes robežu plāns;
- Inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums situācijas 

plānā vai topogrāfiskajā plānā;
- Iekšējo inženiertīklu izvietojums būves inventarizācijas 

plānā;

- Tehnisko shēmu projektētājs saskaņo ar:
a) pašvaldību
Valkas novada Būvvaldi
b) A/S “Latvenergo” Sadales tīkli
c) SIA “Citrus Solutions” (sakaru operators)

4. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pašvaldībā jāizņem 
veidlapa rakšanas darbu saskaņošanai un jāveic attiecīgie 
saskaņojumi.
5. Pēc pieslēgumu izbūves un nodošanas ekspluatācijā un 
ūdens skaitītāja uzstādīšanas tiek slēgts līgums ar pašvaldību 
par pakalpojuma sniegšanu.
Kontakttālrunis 64707540 – Gita Siliņa

Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments

Par kārtību, kādā veidojami pieslēgumi projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā” ietvaros 

izbūvētajam centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam

Lai atbalstītu bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka 
pabalstu un palikuši bez iztikas līdzekļiem, Strenču novada 
pašvaldība no 2009.gada 14. septembra iesaistījusies Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) līdzfinansētā pasākumā “Apmācība darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir paš-
valdība” jeb darba praktizēšana ar 100 Ls stipendiju.

Bezdarbnieki, kas tiek iesaistīti pasākumā, par pilna laika 
darba praksi sabiedriskā labuma darbos (40 stundas nedēļā) 
ik mēnesi saņem stipendiju 100 latu apmērā. Bezdarbnieka 
statuss tiek saglabāts, bet nodokļu maksājumi, kā arī 
sociālās apdrošināšanas iemaksas no stipendijas summas 
netiek veiktas. Bezdarbnieka kopējais dalības ilgums pasā-
kumā nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus gada laikā, taču gada 
laikā bezdarbnieks var rindas kārtībā piedalīties pasākumā 
arī atkārtoti. Darba prakses ir izveidotas pašvaldību teritorijā. 

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgākiem, reģistrēties NVA 
un iesaistīties šajā projektā.

NVA speciālists pieņem cilvēkus arī Strenču novada 
teritorijā:

Tuvāko 3 mēnešu grafiks:
                       Augusts             Septembris           Oktobris
Strenčos             12                         16                       14
Sedā                   10                         14                       12
Plāņos                ir bijis                     7                       12                    
Jērcēnos             12                         16                       14   

Darba - prakses vietas tiek piemērotas gan bērnudārzos, 
gan bibliotēkās, gan sabiedriskajos darbos, katram bez-
darbniekam mēģinot atrast tam piemērotāko darba-prakses 
vietu.

Strenču novada apzaļumošanas speciāliste
Zaiga Rožlapa (Tālr. 64707542)

Strenču novada Sociālā dienesta vadītāja 
Agnese Valdēna (Tālr. 64715617)

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Prasības:
1) 2.līmeņa augstākā profesionālā sociālā darbinieka 
     izglītība, (var pieteikties arī studējošie);
2) Labas saskarsmes spējas un komunikabilitāte;
3) Labas prasmes darbā ar datoru.

Piedāvājam:
1) Sociālās garantijas;
2) Darbu jaunā atbalstošā kolektīvā;
3) Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
Strenču novada Sociālais dienests, Valkas iela 16, 
Strenči, Strenču novads, LV – 4730 vai uz e-pastu: 
agnese.valdena@strencunovads.lv, vai arī personīgi 
ierodoties Strenču novada sociālajā dienestā.

Papildus informācija pa tālruni 64715617.

Dokumentu pieņemšana notiek līdz 2010.gada 
23.augustam.

Strenču novada pašvaldība izsludina konkursu 
uz vakantajām sociālo darbinieku amata vietām
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 21. jūlijā pieņemtie svarīgākie 
lēmumi:
1. Atzina Strenču novada domes dalību SIA “Ziemeļ-
vidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” par 
atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās 
daļas 1.,2.,5.un 6.punkta noteikumiem. Nolēma turpināt 
Strenču novada domes dalību SIA ZAAO, saglabājot 
pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas.
2. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.23/2010 
“Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 
Strenču novada teritorijā” jaunā redakcijā. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā. Atzīt par spēku zaudējušiem Strenču novada domes 
2010.gada 17.februāra saistošos noteikumus Nr.9/2010 
“Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 
Strenču novada teritorijās”.
3. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.24/2010 
“Par Strenču novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
ekspluatāciju” jaunā redakcijā. Saistošie noteikumi  stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. Atzīt 
par spēku zaudējušiem Strenču novada domes 2010.gada 
17.februāra saistošos noteikumus Nr.10/2010 “Par Strenču 
novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju.”
4. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.25/2010 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču 
novadā”. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

5. Nolēma iznomāt uz trim gadiem SIA “Tele2” ūdens-
torņa jumta daļas un telpas pie ūdenstorņa blakus esošajā 
ēkā, kas atrodas Sedas pilsētā Parka ielā 17, elektrisko sakaru 
tīkla bāzes stacijas un antenu izvietošanai, uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. 
6. Nolēma iznomāt biedrībai “Kāre” projekta realizācijai 
uz septiņiem gadiem telpas Plāņu tautas nama otrajā stāvā.
Piedalīties biedrības projekta “Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” realizācijā ar līdz-
finansējumu 10 % apmērā. (kopējā projekta summa LVL 
23242.99).
7. Izskatīja jautājumu par Strenču novada pirmsskolas 
izglītības iestādes un Mūzikas skolas bērnu vecāku parād-
saistībām, nolēma izsūtīt brīdinājumus bērnu vecākiem  
parādsaistību nokārtošanai. Atkārtoti izskatīt jautājumu par 
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes un Mūzikas 
skolas apmeklētāju parādiem septembra mēneša sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.
8. Izskatīja jautājumu par Sedas pilsētas katlumājas 
sagatavošanu 2010./2011.g apkures sezonai.
9. Piešķīra Strenču kultūras namam LVL 200,00 jaunu 
mūzikas instrumentu iegādei (akordeonam un vijoles 
lociņam). Naudas līdzekļi tika piešķirti no Strenču kultūras 
nama  budžeta līdzekļiem. 

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Attīstības komitejas sēde    katra mēneša otrajā 
otrdienā plkst.16.00 Valkas iela 16 Jānis Zvejnieks

Sociālo, izglītības, kultūras, un sporta komitejas sēde katra mēneša otrajā 
trešdienā plkst.14.00 Valkas iela 16 Guntis Jukāms

Finanšu komitejas sēde katra mēneša otrajā 
trešdienā plkst.15.30 Valkas iela 16 Jānis Pētersons

Komunālo jautājumu komitejas sēde katra mēneša otrajā 
ceturtdienā plkst.15.00 Rīgas iela 7 Aigars Leitis

DOMES  SĒDE katra mēneša trešajā 
trešdienā plkst.15.00 Valkas iela 16 Jānis Pētersons

10. Noteica Strenču novada domes un komiteju sēžu laikus:

Noteica Strenču novada domes  komiteju priekšsēdētāju pieņemšanas laikus:

Komitejas nosaukums Komitejas priekšsēdētājs Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Attīstības komiteja Jānis Zvejnieks ------- -------

Sociālā, izglītības, kultūras, un
sporta komiteja Guntis Jukāms

katra mēneša pirmā
trešdiena plkst. 14.00
(katru reizi savā vietā)

Valkas iela 16, Strenči,
Skolas laukums 1,Seda
Skolas iela 2, Plāņi
Jērcēnmuiža, Jērcēni

Finanšu komiteja Jānis Pētersons

Komunālo jautājumu komiteja Aigars Leitis

katra mēneša otrā
piektdiena no 
plkst. 08.00 - 09.00
(katru reizi savā vietā)

Valkas iela 16, Strenči 
Skolas laukums1, Seda
Jērcēnmuiža, Jērcēni 
Skolas iela 2, Plāņi
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16. Izsniedza atļauju Rundēles individuālam uzņē-
mumam “LĪNA E” ielu tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem 
un apaviem Strenču novada Sedas pilsētas tirgus laukumā, 
svētdienās no plkst. 8.00 – 14.00.
17. Atļāva  R/o “Pestīšanas armija” veikt pārbūves darbus, 
ierīkojot dušas telpas, pašvaldībai piederošās telpās Parka 
ielā 23, Sedā, kuras nodotas nomā. 
18. Nolēma piešķirt naudas līdzekļus 1000,00 latu apmērā 
remonta darbu veikšanai Strenču novada Sedas vidusskolas 
filiāles telpām.
19. Piešķīra finansējumu  līdz  LVL 505.00 Sedas  pilsētas 
komunālai nodaļai trimmera iegādei  pilsētas  teritorijas 
sakopšanai un labiekārtošanai. Finanšu līdzekļus piešķirt no 
autoceļu uzturēšanai paredzētajiem līdzekļiem.
20. Pieņēma zināšanai informāciju par Strenču novada 
vidusskolas Plāņu filiāles Ģimenes atbalsta un diennakts 
bērnu centra izveidi. Nolēma reorganizēt Plāņu pagasta 
Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru  un iekļaut kā 
struktūrvienību Strenču novada Sociālajā dienestā. Atklāt 
Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru 2010.gada 30.jūlijā.
21. Nolēma komandēt deputāti Velgu Graumani kā pār-
stāvi braucienam uz sadraudzības pilsētu Saidu no 2010.
gada 24.augusta līdz 30.augustam.
22. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.22/2010 “ 
Par Strenču novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošu zemes gabalu nomas maksas noteikšanu, lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai” jaunā redakcijā. Atzīt 
par spēku zaudējušiem Strenču novada domes 2010.gada 
21.aprīļa saistošos noteikumus Nr.13/2010 “Par pašvaldības 
zemes nomu Strenču novadā”, saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Noteica deputātiem  samaksu par iedzīvotāju pieņemšanu, 
divu stundu apmērā no deputātiem noteiktās darba samaksas 
stundu likmes. Noteica komiteju priekšsēdētājiem, par 
iedzīvotāju pieņemšanu novada pārvaldēs  samaksu vienas 
stundas apmērā no komiteju priekšsēdētāju noteiktās  darba 
samaksas stundu likmes.
11. Noteica iedzīvotāju pieņemšanas laikus Sedas pilsētas 
pārvaldē:

- nodokļu administratoram: katra mēneša pēdējā piekt- 
   diena no  plkst. 10.00-12.00 
- domes juristei: katra mēneša pēdējā piektdiena no 
   plkst. 09.00 -12.00

12. Nolēma komandēt Strenču novada domes deputātu 
Jāni Ķirsi braucienam uz sadraudzības pilsētu Saidu no 
24.08.2010. līdz 30.08.2010.
13. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības darba samak-
sas un sociālo garantiju nolikumu jaunā redakcijā. Darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikums stājas spēkā ar 
2010.gada 26.jūliju.
14. Izsniedza atļauju IK “Mirklis AF” ziedu, vainagu, 
sēru lentu, apbedīšanas un kapu piederumu-pakalpojumu 
sniegšanai Rīgas ielā 5, Strenčos.
15. Izsniedza atļauju individuālam komersantam 
“J.KĻAVIŅŠ” ielu  tirdzniecībai ar rūpniecības precēm 
Strenču novada teritorijā:

- katru trešdienu Strenčos - stāvlaukumā no plkst. 
    08.00 – 12.00 
-  katru pirmdienu, ceturtdienu Sedā -  tirgus laukumā no    
    plkst. 08.00 – 12.00
- katru piektdienu Jērcēnos - Jērcēnmuiža no plkst.
   09.00 – 13.00

Noteica Strenču novada domes deputātu pieņemšanas laikus:

Deputāta vārds, uzvārds Datums, laiks Telpa

Jānis Pētersons otrdienās plkst. 8.00-12.00
ceturtdienās plkst.13.00-17.00 Valkas iela 16, Strenči

Guntis Jukāms nepāra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst.13.00 Valkas iela 16, Strenči

Agita Boķe pāra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no plkst.17.00-18.00 Rīgas iela 7, Strenči

Imants Dukurs pāra mēneša otrās nedēļas ceturtdienā no plkst.14.00 Rīgas iela 7, Strenči

Jānis Ence pāra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst.14.30 Valkas iela 16, Strenči

Jekaterina Jeremejeva

katra mēneša 4.otrdiena
pāra mēneša 4. trešdiena
nepāra mēneša 4.trešdiena
septembrī – atvaļinājumā

Skolas laukums 1, Seda
Valkas iela 16, Strenči

Skolas iela 2, Plāņi

Velga Graumane mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst.18.00-19.00 Rīgas iela 7, Strenči

Jānis Ķirsis pāra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst.16.30 Valkas iela 16, Strenči

Aigars Leitis katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst.8.00-9.00 Rīgas iela 7, Strenči

Jekaterina Osipova mēneša pēdējā pirmdienā no plkst. 13.00-14.00 Skolas laukums 1, Seda

Ikars Vītiņš mēneša pirmajā piektdienā no plkst.10.00-11.00 Skolas iela 2, Plāņi

Tatjana Zavadska
katra mēneša 4.trešdiena no plkst. 17.00
katra mēneša 4.otrdiena no plkst. 17.00
pāra mēneša 4.trešdiena no plkst.17.00

Skolas iela 2, Plāņi 
Skolas laukums 1, Seda
Valkas iela 16 , Strenči

Jānis Zvejnieks pāra mēneša otrajā otrdienā no plkst.18.00-19.00 Rīgas iela 7, Strenči
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Ir pagājis jau gandrīz mēnesis kopš Strenču novada 
vidusskolas un Mūzikas skolas kolektīvi ir atgriezušies no 
10.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Lai 
gan atmiņas un emocijas par piedzīvoto ir “nogūlušās” 
pozitīvās pieredzes lādītē, lielākai daļai no mums šis tomēr 
bija un būs Dziesmu svētku gads ar tam raksturīgo sajūtu 
buķeti. Nereti vēl joprojām bērnu un jauniešu tikšanās brīžos 
dzirdams “vai atceries, dziesmīšos bija tā....”.

Cits tver grūtības kā problēmas, cits kā izaicinājumu, 
caur kuru gūstam pieredzi, kura nevar būt slikta, jo tā ir 
mūsējā. Bija karsti, bija ļoti intensīvs mēģinājumu grafiks, 
nebija daudz brīvā laika, bija sadzīves grūtības, bet sajūtas 
un emocijas, ko guvām radot svētkus sev un citiem ir 
spēcīgākas par dabas vai cilvēku pašu radītajām nebūšanām.

Visi kopā priecājamies par 5.-9.klašu kora augstajiem 
sasniegumiem koru fināla konkursā. Mūsu koris skolotājas 
Ineses Niklavičas vadībā konkursā žūrijas vērtējumā ieguva 
80 punktus un ierindojās 9.vietā starp 17 labākajiem Latvijas 
koriem šajā grupā. Kā lielāko atzinību vērtējam žūrijas 

VAI ATCERIES, DZIESMĪŠOS BIJA TĀ?

speciālo balvu ārpus konkursa nolikuma „par labāk izpildīto 
obligāto dziesmu l.t.dz. Caur sidraba birzi gāju”, kuru 
pasniedza žūrijas komisijas vadītājs un svētku virsdiriģents 
Arvīds Platpers.

Esam gandarīti, ka arī mūsu dejotāji un orķestranti visi ir 
veiksmīgi izturējuši svētku “karstumu” un kaļ plānus tālākai 
darbībai.

7.-9.klašu deju kolektīvs un jaunie mūziķi no Mūzikas 
skolas 24.augustā dosies ceļā uz sadraudzības pilsētu Vācijā 
Saidu, lai ar vairākiem koncertiem baznīcā, veco ļaužu 
pansionātos un pilsētas svētkos priecētu mūsu draugus 
tālienē.

Visu Dziesmu svētku dalībnieku vārdā vēlos teikt paldies 
Strenču novada domei par sniegto visa veida atbalstu mūsu 
dalībai svētkos. Paldies visiem kolēģiem, kuri ir ieguldījuši 
darbu un palīdzēja tapt šai lielajai dāvanai mūsu skolēniem! 
Paldies visu bērnu un jauniešu ģimenēm par sniegto atbalstu! 

Uz turpmāku sadarbību cerot,
Dace Gaigala Strenču novada vidusskolas direktore

• katru ceturtdienu Strenčos - stāvlaukumā no 09.00 – 13.00;
• katru otrdienu un svētdienu Sedā - tirgus laukumā no 
  09.00 – 13.00.
28. Izsniedza atļauju “Cēsu pilsētas Jansones indivi-
duālam uzņēmumam” ielu tirdzniecībai ar rūpniecības 
precēm divas reizes mēnesī Strenču novadā:
• otrā un ceturtā piektdienā Sedā - tirgus laukumā no 
    09.00 – 13.00;
• otrā un ceturtā piektdienā Strenčos - stāvlaukumā no 
   13.00 – 16.00.
29. Apstiprināja Strenču novada bērnu labdarības olimpi-
ādes, kas notiks Sedas pilsētā 21. augustā, nolikumu.
30. /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

23. Izsniedza atļauju “Valmieras pilsētas L.Dzenes 
individuālam uzņēmumam” ielu tirdzniecībai ar lietotām 
precēm Strenču novada Sedas pilsētas tirgus laukumā 
katru ceturtdienu no plkst. 08.00 – 13.00.
24. Izskatīja jautājumus par zemes nomas līgumu slēg-
šanu, par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
25. Izskatīja jautājumus par dzīvokļu maiņu, dzīvojamās 
platības piešķiršanu, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
26. Izsniedza atļauju “A.Rimšas individuālam uzņē-
mumam “BINGO” ielu tirdzniecībai ar lietotām precēm 
Strenču novadā:
• katru sestdienu Strenčos - stāvlaukumā  no 09.00 – 15.00;
• katru trešdienu Sedā - tirgus laukumā no 09.00 – 15.00;
• katru ceturtdienu Plāņos - Skolas iela 2, no 09.00 – 15.00;
• katru piektdienu Jērcēnos - Jērcēnmuiža no 09.00 – 15.00.
27. Izsniedza atļauju “Svensona individuālam uzņē-
mumam “LAIKS” ielu tirdzniecībai ar lietotām precēm 
Strenču novadā:
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Atskats uz Strenču pilsētas svētkiem



Mūžībā aizgājuši:

Osipovs Vasilijs  18.04. 1932. – 30.06.2010.
Akmentiņa Elvīra  08.10.1920. – 05.07.2010.
Jansone Ērika  07.09.1972. – 06.07.2010.
Makarova Aina  31.05.1929. – 08.07.2010.
Ločmelis Broņislavs  08.07.1934. – 10.07.2010.
Blaua Anna  02.12.1941. – 15.07.2010.
Orlovs  Ipatijs  20.04.1936. – 15.07.2010.
Zaķis Jānis  28.07.1937. – 18.07.2010.
Vindava Rasma  08.06.1926. – 20.07.2010.
Šjaudinis Eduards  21.07. 1978 – 26.07.2010.
Vasiļjeva Julija  01.02.1930. – 29.07.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Vienalga, kāds cilvēks bijis,-
Trīsreiz viņš patiess dabā-
Kad viņš dzimst, kad viņš mirst
Un kad viņš jāapglabā. /V.Ļūdēns/

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

Es piedzimu bez naudiņas,
Bez gudrā padomiņa,
Mūžiņš man naudu deva,
Laima gudru padomiņu.
                      /Tautas dziesma/

Ilonu Andrējevu un Māri Ābelīti ar meitas  
Keitijas Kerolas 14.07.2010. piedzimšanu.

Diānu Avanesjanu un Genādiju Ribakovu ar 
meitas Milanas 26.07.2010. piedzimšanu.

Čaritu Ilzi un Jevgeniju Tuļinovus ar 
meitas Renātes 27.07.2010. piedzimšanu

SVEICAM

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM

Ir pabeigti remontdarbi energoefektivitātes paaugstinā-
šanai Strenču novada pašvaldības ēkās Valkas ielā 16 un 
Rīgas ielā 7. Strenču novada domes izpilddirektors skaidro, 
ka fi nansējums šiem darbiem tika iegūts īstenojot projektu, 
sadarbībā ar Vides ministriju un Klimata pārmaiņu fi nanšu 
instrumenta (KPFI) līdzfi nansējumu, un izlietojams tas bija 
tikai un vienīgi pašvaldības administrācijas ēku energo-
efektivitātes uzlabošanas mērķiem (logu, durvju, jumta 
seguma nomaiņai, sienu siltināšanai, bēniņu siltināšanai). 
Ēkas arī ārēji ir ieguvušas jaunu izskatu un tas ir ieguvums 
ne tikai novada pašvaldības darbiniekiem, bet arī visiem 
novada iedzīvotājiem.

Ginta Gailīte
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Strenču novada izpilddirektors A.Auniņš

Strenču novada dome informē
Sakarā ar jaunā mācību gada tuvošanos, 

bērniem, kuri šajā mācību gadā uzsāks mācības 
Strenču novada vidusskolas (arī Plāņu un 

Sedas fi liālēs) 1.klasē, piešķirs dāvanu karti 
Ls 10.00 vērtībā, kancelejas preču veikalā 

SIA “Vidzemes papīrs”, Valmierā.

Latvijas Politiski represēto apvienības
Strenču nodaļa organizē braucienu 

uz koku stādīšanas talku 
LIKTEŅDĀRZĀ

28. augustā plkst. 9:00 /izbraukšana/
Lūdzam pieteikties pie Dzintras Lezdiņas 

Mob. tālr. 29361073
Dalības maksa Ls 5,- no personas.

Lūdzam pieteikties pie Dzintras Lezdiņas 


