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Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Septembris met laipu no vasaras uz rudeni. Gan dabā, gan cilvēkos 
notiek pārkārtošanās uz rāmumu. Rīti miglā tīti. Bieži smidzina lietus. 
Tomēr arī tas ir uz labu, jo briedē šogad bagātīgo sēņu ražu. Vēl ir laiks 
godāt to, ko zeme devusi. Pamazām krāsojas koku lapas. Ikdienas steigā 
atvēlēsim mirkli pavērot, kā krīt lapas – viena, otra, trešā, kamēr zars kļūst 
kails. Lapas mūžs ir noslēdzies, tomēr koks turpina dzīvot. Procesa 
nebeidzamība ir arī cilvēka dabiskais stāvoklis. Rimti apcerīguma mirkļi ir 
nepieciešami ikdienas straujajā ritmā. Apstāsimies uz brīdi, vēršot skatu 
pret debesīm, pamanot lidojam dzērvju kāsi, jo šis mūžības ornaments 
debesīs atstāj nospiedumu dvēselē. Raugoties gājputnu aizlidošanā, varbūt ir 
derīgi izprātot, kāpēc dabas rakstītajos likumos atrasties priekšgalā nozīmē 
būt stiprākajam, gudrākajam, izturīgākajam un pašaizliedzīgākajam. Laiks 
katram pašam noskaidrot – kāds īsti esmu, pie reizes atceroties, ka īstākais 
mūsu cilvēciskās kvalitātes rādītājs ir to ļaužu attieksme, kas mums apkārt. 
Saulainu rudeni!

Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Vasara aiziet 
pīlādžu mākoņos sārtos.
Asteres krāšņākos toņus
Jauc dobēs un vāzēs kārto.
Rudens atdos
Šīs vasaras gleznu par velti tiem,
Kuri aizspārnos tālēs.
Gaidot atpakaļ tos,
Visu sirds piedos:
Pēc lapām kritušām – 
Sēklas būs ziedos.
                   /Marika Svīķe/

9. septembrī notika Dzejas dienu pasākumi Strenču 
novadā. Ciemos pie mums bija Madonas novada literāti –
Sarmīte Radiņa un Oļģerts Skuja. Kopā ar viņiem ieradās 
Madonas grāmatu draugu biedrības priekšsēdētāja Beāte 
Ozoliņa. Viņai līdzi bija gan Madonas dzejnieku, gan 
citu autoru grāmatas, kuras pasākumu apmeklētāji varēja 
iegādāties.

Savukārt, no Rīgas puses pie mums atbrauca dzejnieks 
un daudzu gan pieaugušo, gan bērnu grāmatu autors Uldis 
Auseklis. Kopskaitā tās jau ir vairāk kā 20. Arī šoreiz viņam 
līdzi bija tikko augustā iznākusī, jaunā dzejas grāmata 
“aizvien”. No Saldus pie mums atbrauca dziesminieks Uldis 
Fridrihsons, kurš sacerējis skaistas dziesmas ar Ulda Ausekļa 
un Sarmītes Radiņas vārdiem. Viņa uzstāšanās bija atraktīvas 
un sajūsmināja gan bērnus gan pieaugušos. Tikšanās ar 
dzejniekiem bija interesantas un sirsnīgas, jo visi šie cilvēki ir 
ļoti  radošas personības. 

Pirmā tikšanās plkst. 12.00 notika Strenču vidusskolas 
Plāņu filiālē un bērnu un ģimenes atbalsta centrā “Saulstariņš”, 
14.00 ciemiņi viesojās Strenču novada vidusskolā, bet 
diena noslēdzās ar tikšanos Jērcēnmuižā pie kamīna. Kopā 
ar ciemiņiem tikko izremontēto kamīnzāli ieskandināja arī 
Jērcēnu Dzejas teātra dziedošie aktieri, kurus ar madoniešiem 
saista sena draudzība. Arī Jērcēnu Dzejas teātra komponistiem 
Aivaram Auniņam un Aivaram Gailītim ir dziesmas ar 
Madonas dzejnieku vārdiem, kuras izskanēja šajā vakarā. 
Dzejas dienas noslēdzās ar lidojošās dzejas laternas palaišanu
rudenīgajās debesīs. Paldies par sadarbību Ingrīdai Apsītei, 
Sarmītei Caunei un Solvitai Tēbergai! Uz tikšanos nākošgad!

Ginta Gailīte,
Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

DZEJAS DIENAS STRENČU NOVADĀ
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NOVADA DOMES ZIŅAS
Strenču novada domes sēdē 18. augustā pieņemtie svarī-
gākie lēmumi:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu “Par tirdznie-
cības organizēšanas kārtību Strenču novadā” jaunā 
redakcijā. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Strenču novada domes 2010.gada 20.janvāra saistošos 
noteikumus Nr.5/2010 “Par tirdzniecību gadatirgos, ielu 
tirdzniecības vietās un izbraukuma tirdzniecību”.
2. Nolēma izsniegt atļaujas tirdzniecībai Strenču novada 
teritorijā:

■   I/ K “EDRIHA” tirdzniecībai ar rūpniecības precēm;
■ Valmieras pagasta zemnieku saimniecībai LIEL-

RUĢĒNI” tirdzniecībai ar saimniecībā audzētiem 
dārzeņiem;

■  Helēnai KUPLAI, “Jaunzemnieki”, Trikātas pagasts, 
Beverīnas novads, tirdzniecībai ar pašražoto augko-
pības produkciju – dēstiem, kartupeļiem, dārzeņiem;

■  I/K “HELĒNA ĻG” tirdzniecībai ar lietotiem apģēr-
biem un apaviem;

■ “Valmieras pilsētas L.Dzenes I/U” tirdzniecībai ar 
lietotām precēm;

■   I/U “LEITE” tirdzniecībai ar rūpniecības precēm;
3. Apstiprināja siltummaiņu skalošanas izcenojumus 
Strenču novada Sedas pilsētas pārvaldē:

- Siltummaiņa skalošana  LVL  31,68
- Ķīmiskā skalošana                 LVL    3,15
- Skalošana ar neintralizēto pulveri LVL    2,70
- Ūdens siltuma maiņu skalošanai LVL    0,08
- Plānotā peļņa   LVL    1,88
                                                                  LVL  39,49
PVN 21 %                 LVL    8,29
Kopā par vienu siltummaini               LVL 47,78

4. Nolēma palielināt Strenču novada bāriņtiesas locekļu 
skaitu par vienu vienību. Ievēlēt Annu Dmitrijevu uz 
pieciem gadiem par Strenču novada bāriņtiesas locekli, 
sākot ar 2010.gada 23.augustu.

5. Nolēma segt  degvielas izdevumus Politiski represēto 
apvienības Strenču nodaļas organizētajam braucienam 
2010.gada 28.augustā uz Likteņdārzu.
6. Pamatojoties uz 01.12.2009. likuma “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”,  
22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1651 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to 
noteikšanas kārtību”, un Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.500 “Valsts un pašvaldību institūciju katalogs” un  saskaņā 
ar finanšu komitejas 16.08.2010. sēdes lēmumu, kur piemē-
rojot normatīvos aktus, ir noteikts amatpersonu (darbinieku) 
amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums, nolēma 
apstiprināt amatu klasificēšanas apkopojumu.
7. Nolēma izvirzīt Valkas novada centrālo bibliotēku atkār-
totai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam 
Strenču novada pašvaldību bibliotēkām.
8. Nolēma iedalīt līdzekļus no pašvaldības budžeta 400,00 
latu apmērā Strenču novada pirmās klases skolniekiem 
skolas piederumu iegādei.
9. Nolēma pieņemt zināšanai un apstiprināt  2010.gada 
augusta vētras seku postījumu likvidācijas izdevumu tāmi  
LVL 2087,16.  (izgāzto koku zāģēšanai, paceļamā groza un 
ģeneratora nomāšanai, jumtu labošanai).
10. Nolēma piešķirt LVL 3500,00 kā pašvaldības 
līdzfinansējumu autobusa iegādei.
11. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās 
platības piešķiršanu, nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu, 
par bīstamo koku nozāģēšanu, par deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu, par dzīvokļu remontu un pabalstu piešķiršanu.

/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/

Jau piekto gadu Latvijā , sagaidot 1. septembri, tiek 
rīkota akcija “SKOLAS SOMA”. Šogad šajā pasākumā 
iesaistījās arī biedrības “GLĀBIET BĒRNUS” Strenču 
nodaļa. Tā kā akcija ir domāta, lai palīdzētu  pirmklasniekiem, 
tika apzināts bērnu skaits. Mūsu novadā skolas gaitas uzsāk 
40 bērni. Vairāk kā mēnesi mūsu veikalā “TOP-MADARA 89”
atradās ziedojumu kastīte “SKOLAS SOMA” ziedojumiem. 
Tika savākta nauda 80 lati un 75 santīmi, kas, diemžēl, 
nenodrošināja dāvanu kartes 25 latu apmērā saņemšanu 
visiem pirmklasniekiem.

No “ZIEDOT LV” esošā summa tika papildināta ar 295 Ls 
un 25 santīmiem, kas kopā sastādīja 375 Ls. Līdz ar to dāvanu 
kartes saņēma 15 bērni. Šīs dāvanu kartes deva iespēju veikalā 
“AGATE” (Valmierā) iegādāties skolai nepieciešamo.

25 pirmklasnieki šīs pašas akcijas rezultātā  saņēma 
dāvanu komplektu no firmas “A BIROJS” ar skolai vajadzī-
gām lietām.

Liels paldies veikala “TOP-MADARA 89” vadībai, kas 
atļāva veikalā ievietot ziedojumu kastīti, paldies atsaucīgajām 
pārdevējām! Paldies A.Liepiņam par ieguldīto darbu, izgata-
vojot ziedojumu kastīti un D.Kalniņai par skaisti noformēta-
jām dāvanu kartēm!

Vislielākais paldies tiem, kas šajā kastītē iemeta naudiņu, 
tā atbalstot akciju “SKOLAS SOMA”.

Lai ziedotājiem laba veselība un laba sirds arī turpmāk!
Lai pirmklasniekiem veiksmīgs pirmais skolas gads!

Velga Graumane, akcijas “SKOLAS SOMA”  koordinatore, 
biedrības “GLĀBIET BĒRNUS” Strenču nodaļas vadītāja

Akcija “SKOLAS SOMA” beigusies!
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Apkures sezonu plānots uzsākt laicīgi, kad vidējā gaisa 
temperatūra sasniegs 8 grādus. Ņemot vērā esošo situāciju 
valstī un konkrēti maksātspēju, informējam iedzīvotājus par 
reālo situāciju Sedas komunālajā saimniecībā. Komunālā 
nodaļa eksistē no maksājumiem par komunālajiem pakalpo-
jumiem - par pārdoto siltumu un no apsaimniekošanas un 
īres maksām. Laika posmā no 01.01.2010. līdz 31.07.2010. 
par komunālajiem pakalpojumiem aprēķini sastāda 

208213.00 Ls, iekasēta summa 177092.00 Ls. Starpība 
31120.00 Ls apmērā tiek segta no pašvaldības budžeta. 
Tarifus maksai par apkuri pašvaldība neplāno mainīt. Pašlaik 
notiek pārrunas un dokumentu formēšana procesam par 
koncesijas līguma slēgšanu (apkures sistēmas nodošana 
nomā), kas varētu reāli stāties spēkā 2011. gadā. Tāpēc 
šogad katlu mājas jauda, uzsākot sezonu, netiek palielināta, 
vienlaikus saglabājot nemainīgu maksu par 1MWh.

Strenču novada domes 
informācija par apkuri Sedas pilsētā

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas bijušajā uzņem-
šanas nodaļā darbu ir uzsācis jauns Vidzemes reģionālā 
centra Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) 
dienesta mediķu brigādes punkts.

Neatliekamās palīdzības būtība ir maksimāli ātri sniegt 
neatliekamo palīdzību un nepieciešamības gadījumā pacientu 
nekavējoties nogādāt tuvākajā slimnīcā, kur var sniegt 
atbilstošu palīdzību.

Strenču novada un apkārtējo teritoriālo pārvalžu iedzī-
votājiem no 15. septembra ir iespēja saņemt neatliekamo 
palīdzību ātrāk. Līdz šim dažkārt uz attālākajiem pagastiem, 
slikto ceļu un lielā attāluma dēļ, mediķiem ceļā pie pacien-
tiem nācās pavadīt līdz pat 60 minūtēm, kaut gan mediķiem 
jānokļūst nelaimes vietā no 15 līdz 25 minūtēm.

Kopīga, neatlaidīga darba rezultātā, viena no Valkā izvie-
totajām brigādēm nu ir pārvietota uz Strenčiem tādējādi 
pietuvinot ātro palīdzību iedzīvotājiem un nodrošinot augstāku 
palīdzības sniegšanas operativitāti šajā reģionā. Noslēgts 
sadarbības līgums ar Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, 
kura dienestam piedāvāja telpas. Slimnīcas bijušajā uzņem-
šanas nodaļā tika veikts remonts, lai tur varētu izvietoties 
ātrā palīdzība. Par sadarbību un atbalstu pateicības vārdus 
no Strenču novada domes un NMP dienesta Vidzemes 

reģionālā centra vadītāja Jura Memļuka saņēma slimnīcas 
vadītājs Vitālijs Rodins.

Savukārt, NMP dienesta Vidzemes reģionālā centra 
vadītājs Juris Memļuks izteica Strenču novada pašvaldībai 
pateicību par to, ka pašvaldība tik daudz ieguldījusi, lai šāds 
punkts tiktu atvērts un darbotos. Tas ir būtisks ieguvums 
cilvēkiem, jo medicīniskās palīdzības sniegšana novadā būs 
daudz efektīvāka un ātrāka.

Diemžēl, šajā nozīmīgajā notikumā nebija klāt Veselības 
ministrijas un  Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) 
dienesta pārstāvji. Taču kopīgs prieks par padarīto bija 
visiem klātesošajiem.

Pavisam drīz pēc svinīgās atklāšanas, brigāde saņēma 
pirmo izsaukumu un devās uz Sedu palīdzēt pacientam.

Atgādinājums iedzīvotājiem - lai izsauktu neatliekamo 
medicīnisko palīdzību gan no mobilajiem, gan fiksētajiem 
tālruņiem jāzvana uz NMP dienesta tālruņa numuru 113 vai 
glābšanas dienesta tālruni 112. Tāpat joprojām ir iespējams 
lietot daudziem jau sen zināmo un ierasto tālruņa numuru 03, 
taču uz to var piezvanīt tikai no fiksētajiem telefoniem.

Ginta Gailīte,
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Neatliekamā medicīniskā palīdzība Strenču novada iedzīvotājiem

Neatliekamās palīdzības brigāde Atklāšanas pasākumā
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Savu artavu Likteņdārza izveidē jau no dārza tapšanas 
pirmsākumiem ir veltījuši Latvijas Politiski represēto 
apvienības Strenču nodaļas biedri. Šobrīd, kad jau veidojas 
Likteņdārza aprises, viņi atceras pašu pirmo talku, kad 
nācās brist pa dubļiem, lasot akmeņus. Šobrīd Likteņdārzā ir 
izveidoti celiņi un centrālā eja Ābeļu aleja, kas ved uz 
topošo Amfiteātri Daugavas krastā. Likteņdārzā jau ir 
iestādīti 250 koki. Kopš Kokneses fonda dibināšanas dienas, 
kas ir Likteņdārza idejas autors, Likteņdārza veidošanā ir 
iesaistījušies vairāk nekā 10 000 cilvēku. Šogad, augustā, 
Latvijas televīzijas rīkotajā ziedojumu akcijā “Top Latvijas 
Likteņdārzs!” tika saziedoti 35 tūkstoši 164 lati.

Šobrīd notiek darbs pie Likteņdārza centrālās daļas - 
Amfiteātra būvniecības, kura aizsargvaļņu nosegšanai ir 
nepieciešami 600 tūkstoši tumši pelēku laukakmeņu. Pirmie 
76 akmeņi jau ir atvesti. Savu akmeni Likteņdārzam ir 
atvedis arī valsts prezidents Zatlers. Arī Strenču nodaļas 
politiski represētie atstāja savus atvestos akmeņus.

Likteņdārzā Strenču nodaļas politiski represētie iestādīja 
5 kokus ar atzīmi, ka tie ir veltīti 1949. gadā no Strenču 
stacijas aizvestajiem cilvēkiem. Savu artavu - 28 latus 
Likteņdārzam ziedoja arī Strenču novada domes deputāti 
un darbinieki. Brauciena dalībnieki ziedoja katrs 5 latus. 
Par ziedojumu Likteņdārzam Politiski represēto apvienības 
Strenču nodaļa saņēma pateicības apliecinājumu ar Kokneses 
fonda padomes priekšsēdētāja V.Vītola un Kokneses novada 
domes priekšsēdētāja V.Cīruļa parakstiem.

Brauciens bija iespaidiem bagāts, jo mājupceļā notika 
padomju laika īpaši slepenā bunkura ar segvārdu Pansionāts 
apskate. Tas atrodas zem rehabilitācijas centra “Līgatne”. 
Labiekārtots bunkurs 9 m zem zemes 2000 kvadrātmetru 
platībā, kas tika izbūvēts pagājušā gadsimta 80 - tajos gados 
politiskās varas un valsts varas elites vajadzībām valsts 
vadīšanai atomkara gadījumā. Līdz mūsdienām ir saglabāts 
viss autentiskais pazemes aprīkojums, kuram slepenības 
zīmogs tika noņemts tikai 2003. gadā. Tagad, piesakot 
ekskursiju, Līgatnē var aplūkot plānus un situācijas atspo-
guļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu 
hidroelektrostaciju dambji, autonomu elektrostaciju ar 
dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu, kondicionēšanas 
iekārtas gaisa attīrīšanai un skābekļa rezervēm, ūdensapgādes 
un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes prin-
cipa, telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus
ar Maskavu un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem 
dienestiem valstī, Marksa, Ļeņina, Brežņeva u.c. politiķu 
sarakstītas grāmatas, unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu 
nosaukumiem, ēdnīcu, kurā var arī nobaudīt tipiskus padomju 
laika ēdienus, dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves 
lietas.

To visu aplūkojām arī mēs, brauciena dalībnieki. Par 
šo braucienu pateicība Strenču novada domei, kas piešķīra 
transportu, un enerģiskajai vadītājai Dzintrai Lezdiņai, kas 
visu noorganizēja!

Ginta Gailīte, Strenču novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

TOP LIKTEŅDĀRZS 
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā top LIKTEŅDĀRZS. Tā ir vieta, kur satiekas PAGĀTNE, 

TAGADNE  un NĀKOTNE. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu Pagātnei, spēku Šodienai un iedvesmotu 
piepildīt savus sapņus Nākotnē. Kā pagājušajā gadsimtā paaudzes aiz sevis atstāja Brīvības pieminekli, mēs aiz sevis 
atstāsim LIKTEŅDĀRZU. Mums katram ir iespēja būt tā daļai, un tikai kopā mēs varam šo dārzu radīt kā dāvanu savai 
Latvijai 100. dzimšanas dienā. Piedalies!                                                           

/no Likteņdārza bukleta/

Koku stādīšana Likteņdārzā Koks, kas tika iestādīts no Strenču stacijas 
1949. gadā aizvestajiem 
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“Ja Jums ir divi klaipi maizes, apmainiet vienu pret 
ziediem, jo maize baro miesu, bet zieds veldzē dvēseli!”

/Antuāns de Sent – Ekziperī/

Augusta vidū, sadarbībai ar Strenču novada un tā apkārtnē 
dzīvojošajiem, sevi ir pieteicis Ziedu namiņš “Estere”, kas 
atrodas Strenčos Rīgas ielā 5. Strādājam katru darba dienu 
no 9.00-17.00, sestdienās no 9.00-14.00. Ja ir pasūtījumi, tad 
apkalposim Jūs arī ārpus noteiktā darba laika.

Mēs esam Smiltenē zināms I.K. “Mirklis AF” uzņēmums 
ar 20 gadu lielu pieredzi ziedu un apbedīšanas pakalpojumu 
sniegšanas jomā. Jaunizveidotajā Strenču novadā mūsu 
uzņēmums Jums sola sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, 
laipnu attieksmi un oriģinālas idejas ziedu un pušķu kārto-
šanā. Plašā izvēlē tiks piedāvāti grieztie ziedi, ziedu kompo-
zīcijas, kāzu floristika, sēru floristika, mākslīgie ziedi, 
telpaugi. Ziedu namiņā var iegādāties arī sveces un suvenīrus, 
keramikas izstrādājumus, kā arī saņemt dāvanu saiņošanas 
un apdrukas (T-krekli, krūzītes u.c.) pakalpojumus. Pie 
mums ir iespējams norēķināties arī ar pārskaitījumu.

“Estere” piedāvā pilnu apbedīšanas piederumu, pakalpo-
jumu servisu visu diennakti, kā arī  transportu,  kapu dārzu 
labiekārtošanu, soliņus, kapakmeņus, krustus, vainagus, 
štrausus, sēru lentas ar tekstu, dekorus.

Esam atvērti sadarbībai ar Strenču novada un tā apkārtnes 
iedzīvotājiem.

Pie mums droši varat vērsties ar savām idejām un vēlmēm. 
Vēlamies organizēt dažādas tematiskās izstādes (piem. rudens
raža, Ziemassvētki, Lieldienas u.c.) ar Jūsu ražojumiem.

Vienmēr laipni gaidīti Ziedu namiņā “Estere”, jo bez 
Jūsu atbalsta un ieinteresētības mums neiztikt!

Mob.t. 26342054, tālrunis 64772507, 
e-pasts: astridaf@inbox.lv

Esiet sveicināti Strenču novada iedzīvotāji!!!

Strenču novada dome turpina īstenot Eiropas Reģionālā 
Attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības 
attīstība Strenču pilsētā, 2.etaps”, vienošanās Nr.3DP/
3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/049/020. Projekta ietvaros pare-
dzētos būvdarbus veic būvfirma SIA “Vidzemes energo-
celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Jurēvičs un 
partneri”, bet autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātāji 
SIA “Rem Pro”.  

Ūdensvads, kanalizācijas tīkls un kanalizācijas sūkņu 
stacija jau izbūvēti Baznīcas ielā. Ūdensvada un kanalizā-
cijas vada izbūve pabeigta arī Stacijas ielas posmā no 
Strenčupītes līdz Trikātas ielai. Abās ielās vēl jāatjauno ceļa 
segums. Šobrīd būvdarbi notiek Slimnīcas ielā, Pulkveža 
Zemitāna ielā un Trikātas ielas posmā no Stacijas ielas 
līdz Valkas ielai. Projektā paredzētos būvdarbus paredzēts 
pabeigt decembra sākumā.  

Iedzīvotāji savu īpašumu jaunizbūvētajām trasēm varēs 
pieslēgt tikai pēc tam, kad būs pabeigti visi būvniecības 
darbi un objekts nodots ekspluatācijā. Tomēr, aicinām visus 
jau savlaicīgi iepazīties ar pašvaldības mājas lapā un novada 
avīzē “Strenču novada vēstis” augusta numurā ievietoto 
informāciju “Par kārtību, kādā veidojami pieslēgumi pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā” ietvaros 
izbūvētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam”. 

Sagatavoja:
L.Sovere, Strenču novada domes 

Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja.

Strenčos turpinās darbs ūdenssaimniecības paplašināšanai
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Šī konkursa mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju iesais-
tīšanos savas apkārtnes labākā iepazīšanā, sakopšanā un 
rosināt uz ierastām lietām paskatīties netradicionāli.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties komandas, katrā jābūt 
vismaz 4 cilvēkiem, no tiem 2 pieaugušie un 2 bērni līdz 16 
gadu vecumam.

Komanda konkursā piedalās ar pieteikumu, kurā tiek 
aprakstīts kāds tuvākā apkārtnē esošs dabas, kultūrvēstures 
vai cits interesants objekts, kurš pašlaik nav atpazīstams 
cilvēkiem no malas (piemēram, ir zināms par kāda objekta 
eksistenci, bet uz to nav virziena norādes, tas ir ieaudzis 
krūmos, pie tā nav ne informācijas, ne uzraksta, tas nav 
piemērots ne apskatei, ne citādai izmantošanai, u.t.t.).
Pieteikumā tiek aprakstīta komandas versija par to, kas būtu 
darāms, lai šo objektu sagatavotu tā, lai tas būtu apskatāms 
un izmantojams. Katra pagasta un pilsētas teritorijā tiks 
atbalstīta labākā un interesantākā iecere, kuras īstenošanai 
biedrība piešķirs finansējumu 100 Ls apmērā.

Pieteikuma veidlapa un informācija par to, kādi vēl 
dokumenti jāpievieno pieteikumam,  kā notiks pieteikumu 
vērtēšana, atrodama biedrības “Lauku partnerība Ziemeļ-
gauja” mājas lapā www.zgauja.lv

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš visā biedrības 
darbības teritorijā noteikts līdz 2010.gada 8.oktobrim.

Pielikums Nr.1
Biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” organizētā 

projektu konkursa NOLIKUMAM.

1.Projekta nosaukums.
2.Projekta iesniedzējs: (komandas dalībnieku vārds, uzvārds, 
vecums).
3.Objekta atrašanās vieta: (novads, pagasts vai pilsēta, ja 
pilsēta - ielas nosaukums).
4.Informācija par zemes īpašumu: (Zemes īpašuma kadastra 
Nr., nosaukums, īpašnieks).
5.Objekta apraksts: (kāpēc komanda šo objektu uzskata par 
īpašu, raksturot to, aprakstīt objekta pašreizējo stāvokli).
6.Komandas iecere: (aprakstīt ieceri, ko komanda vēlas 
īstenot-veicamās darbības, sasniedzamais rezultāts).
7.Nepieciešamie materiāli: (aprakstīt, kas nepieciešams 
ieceres īstenošanai).
8.Projekta īstenošanas termiņš: (norādīt laiku, kurā projekts 
tiks īstenots).
9.Sabiedrības informēšana: (kā paredzēts nodrošināt 
sabiedrības informēšanu par  objekta pieejamību).
10.Projekta ilgtspēja: (kā tiks uzturēts objekts pēc projekta? 
piemēram: vienošanās ar zemes īpašnieku, pašvaldību, vai 
pašu spēkiem?).
11.Komandas pārstāvja kontaktinformācija: (tālrunis, e-pasts).

BIEDRĪBA “LAUKU PARTNERĪBA ZIEMEĻGAUJA” 
 ORGANIZĒ JAUNU KONKURSU

“Ja redzi skaisto, parādi to citiem!”

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču 
novada pašvaldības ēkās” ietvaros 22.septembrī plkst.11.00 
Valkas ielā 16, Strenčos paredzēts informatīvais pasākums, 
kura laikā simboliski tiks atklātas renovētās ēkas. 

Uzaicinājums apmeklēt informatīvo pasākumu ir nosūtīts 
Vides ministrijai. Piedalīties aicināta energoauditore un 
būvprojekta izstrādātāja Elita Dreimane, būvdarbu veicēji 
SIA “R.K.C.F. Renesanse”, būvuzraugs Valdis Valainis, 
pašvaldības darbinieki un Strenču novada iedzīvotāji. 
Iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt par gan par projekta 
norisi, par biežāk pieļautajām kļūdām ēku siltināšanā.   

Projekta ietvaros paredzētie būvdarbi, divu pašvaldības 
administratīvo ēku Rīgas ielā 7 un Valkas ielā 16 renovācija, 
tika pabeigti jūlijā.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 79077.73, no tām 74% 
ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdz-
finansējums un 26% sedz pašvaldība.

Lai paaugstinātu ēku energoefektivitāti, projekta ietvaros 
ēkai Valkas ielā 16 tika siltināta ēkas fasāde un gala sienas, 
atjaunojot koka dēlīšu apšuvumu, siltināta cokola daļa un 
izveidota ēkas apmale. Tika siltināti ēkas bēniņi, nomainīts 
jumta segums, sakārtotas lietus ūdens savācējrenes un 
notekcaurules, nomainītas durvis, renovēts ieejas mezgls.  

Ēkai Rīgas ielā 7 tika veikta fasādes un gala sienu (t.sk. 
cokola) siltināšana, un apdare, bēniņu pārseguma siltināšana, 
jumta remonts, lietus ūdens savācējreņu, notekcauruļu 
sakārtošana, koka logu, durvju nomaiņa, ieejas mezglu 
renovācija, ventilācijas sistēmas sakārtošana. 

Projekts tika īstenots ar mērķi samazināt oglekļa dioksīda 
emisiju, samazinot siltumenerģijas patēriņu pašvaldības ēkās. 

Līga Sovere
Strenču novada domes attīstības un plānošanas 

departamenta vadītāja

Informatīvais pasākums par projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana 

Strenču novada pašvaldības ēkās”
līguma Nr.VIDM/2009/KPFI-1/60 īstenošanu
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Abu pilsētu sadraudzība ir sasniegusi jaunu sadar-
bības pakāpi, kas pārgājusi jaunā kvalitātē – tāds ir 
galvenais secinājums, atgriežoties mājās no Vācijas, 
atzīst Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons.

Augustā Strenču novada delegācija, kuras sastāvā bija 
Strenču novada vidusskolas 7. -9. klašu deju kolektīvs, 
mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, kā arī domes priekš-
sēdētājs J.Pētersons, izpilddirektors A.Auniņš un domes 
speciālistes L.Čukure un D.Strautiņa viesojās Vācijā, 
sadraudzības pilsētā Saidā. 

Skolēni sniedza koncertus Minhu ģimenes pansionātos, 
muzicēja Saidas baznīcā un piedalījās Saidas pilsētas svētkos. 

Atceroties viesošanos Saidā, Strenču novada domes 
priekšsēdētājs J.Pētersons saka, ka viesošanās laikā mūsu 
skolēni par saviem priekšnesumiem izbaudījuši neviltotus 
uzmanības apliecinājumus, smaidus un ovācijas. Pilsētai  
Latvijas skolēnu viesošanās bijis milzīgs notikums, jo vācieši 
pavadot savu brīvo laiku lielākoties atpūšas no visa un 
visiem,  nesteidzīgi malkojot alu un izbaudot atpūtas mirkļus. 
Mūsu skolēnu priekšnesumi sajūsminājuši viņus, īpaši 
emocionāli izskanējis akustiskais koncerts Saidas baznīcā. 
Par skolēnu mākslinieciskā snieguma kvalitāti milzīgs 
paldies viņu pedagogiem un, protams, arī vecākiem, kuri 
ieguldījuši darbu un līdzekļus.

Saidas iedzīvotājiem bija iespēja nogaršot un iegādāties 
tirdziņā arī Latvijas produktus – “Liepkalnu” rupjmaizi, 
“Laimas” konfektes, Valmiermuižas alu ar grauzdiņiem un 
Latvijas melno balzamu.

Vācu draugi bija padomājuši arī par interesantām brīvā 
laika pavadīšanas iespējām mūsu skolēniem – bija iespēja 
iepazīt Drēzdenes vecpilsētu, izbraukāties rodeļu trasē, 
apmeklēt Wolksvagen rūpnīcu.

Braucot mājās, mūsu autobuss ticis pavadīts ar laipniem 
smaidiem un atvadu sveicieniem, jo nevienam pilsētiņas 
iedzīvotājam nepalika nepamanīta Latvijas draugu vieso-
šanās Saidā. 

Šobrīd Saidas skolēnu delegācija viesojas Strenčos, 
viņi iepazīst Strenču vidusskolu, kontaktējas ar skolēniem, 
apciemo interesantākos novada apskates objektus.

J.Pētersons sola, ka draudzības saites tiks izkoptas arī 
turpmāk, domājot par sadraudzības iespēju dažādošanu arī 
citās sfērās, iepazīstot un pārņemot labāko pieredzi.

D.Kalniņas un L Čukures foto.

Ginta Gailīte,
 Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

DRAUDZĪBAS SAITES NOSTIPRINĀS



Mūžībā aizgājuši:

Kuzminska Teresa  12.09.1953,- 03.08.2010.
Gailiša Vera  14.09.1939. – 09.08.2010.
Kalniņa Modra  11.07. 1933. – 13.08.2010.
Banņikovs Aleksandrs  15.10.1961. – 19.08.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vārtiem
Neskanētu atmiņu balss...
   /J.Rainis/

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/

Ketiju Gruznu un Tomu Giņko
ar dēla Mārtiņa 13.08.2010. piedzimšanu.

SVEICAM

PATEICĪBA
Ne no svētdienām dzīvojam, 
bet no darbdienām -  parastajām,
Ar tām cieši sarastajām, 
Lai savu darāmo padarītu
Un tad -  tad savas durvis 
Svētdienai atdarītu.
                               /Z.Purvs/

Strenču novada dome izsaka pateicību visiem 
sponsoriem un atbalstītājiem, kuri palīdzēja 16. 
Strenču pilsētas svētku veiksmīgai norisei. Uz 
tikšanos nākošgad!

Paldies!
Sedas pansionāta iemītnieku un savā vārdā gribu 

pateikt lielu, mīļu, siltu paldies Jērcēnu pagasta sociālai 
darbiniecei Ņinai Laurenovičai un viņas meitenēm par 
zāļu tējām un siltajām, skaistajām zeķēm. Tā kā sola 
bargu ziemu, mums nebūs jāuztraucas par kāju salšanu. 
Zāļu tēju lietosim vakaros, lai nepiemetas kāda kaite.

Vēlreiz liels paldies!
Meta Spale

Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu 
rehabilitācijas centra vadītāja 

PAZIŅOJUMS 
Cienījamie Strenču pilsētas kultūras nama pašdarbības 

kolektīvu dalībnieki! Tuvojas jaunā  pašdarbības sezona, 
tāpēc lūgums visiem atnest uz kultūras namu tautas tērpus. 
Šis lūgums īpaši attiecas uz jauniešu deju kolektīva 
dalībniekiem. 

Daiga Beitika,
Strenču pilsētas kultūras nama direktore

Tā  aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom. 
Paliek vien dvēseles gaisma… 

SVECĪŠU VAKARS
Strenču kapos
2. oktobrī  plkst.18.00

ZELTA MEDAĻA  – Z/S “VECKŪKURI”
No 8.-11. septembrim Rīgā, Starptautiskajā 

izstāžu centrā Ķīpsalā  notika nozīmīgākais pārtikas 
nozares pasākums Baltijas valstīs – starptautiskā 
pārtikas izstāde “Riga Food 2010”. 

Šajā izstādē piedalījās arī Strenču novada 
z/s “Veckūkuri” ar jaunāko un gardāko zemnieku 
saimniecībā ražoto produktu – rupjmaizes jogurtu 
ar augļu vai ogu piedevām. Pārtikas izstādē “Riga 
Food 2010” tika noteikti labākie medus, maizes, 
siera, krējuma u.c. pārtikas produktu  ražotāji. 

Viena no “Zaļās karotītes” parādes balvām –
par straujāk augošo apjomu Latvijas tirgū 2010. 
gadā zelta medaļu tika piešķirta z/s “Veckūkuri”, 
sudraba – SIA “Elpa”, bronzas – SIA “Edaks”.

Apsveicam!

25. septembrī plkst. 11.00 
Strenču pilsētas pārvaldes telpās, Rīgas ielā 7

Latvijas Politiski represēto apvienības 
Strenču nodaļas sanāksme


