
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Oktobris 2010 Nr.13

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Sagaidot LR proklamēšanas 92. gadadienu,
aicinām Strenču novada iedzīvotājus uz

Strenču novada kultūras centra 
 un LR dzimšanas dienas atzīmēšanas

SVINĪGO PASĀKUMU
18. novembrī plkst. 18.00

Strenču novada kultūras centrā

Ir sākusies lapu aiziešana,
Jau bariem, bariem plīv projām,
Vai atvadu sveiciens, vai brīdinājums maz bijis?
Toreiz, kas kļavas lepnumā dzirksteļoja.

Kādi lieliski raksti mēļi zaļajā atālā,
Kādi lieliski raksti sudrabzilajās debesīs,
Kad apsnigs kļavlapās slieksnis, 
ar sevi varēsi parunāt,
Un tad līdz koši zaļajiem kadiķiem aizstaigāt,
Kad apsnigs slieksnis,
Un tas būs drīz.

/Sk.Kaldupe/

Lai izteiktu Strenču novada domes atzinību par iegul-
dījumu izglītības kultūras, veselības un sociālās aprūpes, 
sporta, pašvaldību un valsts pārvaldes, lauksaimniecības 
un rūpnieciskās ražošanas un citu nozaru pārstāvjiem un 
kolektīviem, Strenču novada dome 2009. gadā pasniedza 
ATZINĪBAS RAKSTU.

Šogad ATZINĪBAS RAKSTU pasniegšana  notiks valsts 
svētku svinīgajā pasākumā 18. novembrī Strenču kultūras 
centrā.

Šo apbalvojumu piešķir Strenču novada iedzīvotājiem 
un citām personām par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu 
darbu, aktīvu sabiedrisko darbu, pašaizliedzību un drosmi, 
ieguldījumu Strenču novada attīstībā un tēla veidošanā.

Ierosinājumu atzinības izteikšanai Strenču novada domei 
var iesniegt novada pašvaldība, valsts institūcijas, sabiedris-
kās organizācijas un to apvienības, reģistrētas uzņēmēj-
sabiedrības un fiziskas personas.

Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms ATZINĪBAS RAKSTA 
pasniegšanas ceremonijas, t.i. līdz 4. novembrim Strenču 
novada domē jāiesniedz motivēts iesniegums, kurā jānorāda 
šādas ziņas par apbalvojamo: 

• vārds, uzvārds, dzimšanas gads, darba vieta, amats vai
nodarbošanās

• pilns kolektīva nosaukums, adrese /par juridisko
personu/

•  darba apraksts
•  motivācija atzinības izteikšanai
• koncentrēts vienā teikumā noformulēts pamatojums

ierakstam ATZINĪBAS RAKSTĀ
Iesniegumu paraksta fiziskas personas, institūcijas, 

uzņēmuma, organizācijas pārstāvis. Ja iesniegumu iesniedz 
fiziska persona, tad jāsniedz ziņas par sevi – vārds, uzvārds, 
adrese, nodarbošanās.

Iesniegumi tiek reģistrēti Strenču novada domē, izskatīti 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejā. Novada domes priekšsēdētājs pēc Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmuma sagatavo 
rīkojumu par atzinības izteikšanu ierosinātajai personai.

ATZINĪBAS RAKSTU pasniedz valsts svētkos un 
citos svinīgos pasākumos, kā arī īpašos gadījumos novada 
domes noteiktā laikā un vietā. ATZINĪBAS RAKSTU var 
piešķirt atkārtoti vienai personai, bet ne biežāk kā vienu 
reizi piecos gados. ATZINĪBAS RAKSTU reģistrē 
“ATZINĪBAS RAKSTU  reģistra grāmatā”, kas glabājas 
novada domē.

PAR ATZINĪBAS RAKSTA 
PIEŠĶIRŠANU
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NOVADA DOMES ZIŅAS
15.septembra Strenču novada domes sēdē pieņemtie 
svarīgākie lēmumi:
1. Nolēma veikt grozījumus piešķirtās vienreizējās dotā-
cijas izlietošanā Strenču novada infrastruktūras attīstībai  
Jērcēnu  un Plāņu  pagastos. Izskatīja jautājumu par 
vienreizējās dotācijas izlietojuma apstiprināšanu Strenču 
novada infrastruktūras attīstībai. 
1.1 Izlietot Valkas rajona Jērcēnu pagasta padomei ieda-
līto vienreizējo dotāciju LVL 200 000,00 apmērā novada 
infrastruktūras attīstībai atbilstoši pašvaldības iesniegtajam 
finansējuma pieprasījumam šādiem objektiem:
1.1.1. Jērcēnu pagasta pašvaldības autoceļa “Ķeiži – šoseja 
Valmiera – Strenči” remontam;
1.1.2. Tilta pār Ķeižu dzirnavu ezera aizsprostu rekon-
strukcijai;
1.1.3. Administrācijas ēkas “Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts, 
jumta un telpas remonts;
1.1.4. Pašvaldībai piederošo telpu “Trešā Māja dz.Nr.1 
(veselības punkts) un Trešā Māja dz.Nr.2 (pasta telpas) 
Jērcēnu pagasts, logu maiņai;
1.1.5. Pašvaldībai piederošo telpu “Liepugatves”dz.Nr.6, 
(bibliotēka-Ģimenes atbalsta centrs) Jērcēnu pagasts, logu 
maiņai;
1.1.6. Autostāvvietas izbūve un bruģētu gājēju celiņa ieklā-
šana  pie administrācijas ēkas “Jērcēnmuiža” Jērcēnu pagasts;
1.1.7. Objekts “Ielu apgaismošanas tīklu izbūve objektā 
Strenči” Strenčos;
1.1.8. Administrācijas ēkas Valkas ielā 16, Strenčos, reno-
vācijai;
1.1.9. Gājēja celiņa atjaunošana pie administrācijas ēkas 
Valkas iela 16, Strenčos;
1.1.10. Tehniskā projekta “Tranzītielas posma Valkas ielā 
(no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz Valkas ielai 19) 
renovācijai” Strenčos;
1.1.11. Administrācijas ēkas “Jērcēnmuiža” Jērcēnu pagasts, 
noliktavas jumta renovācijai;
1.1.12. Administrācijas ēkas “Jērcēnmuiža”  Jērcēnu pagasts,  
garāžas ēkas rekonstrukcijai. 
1.2. Izlietot Valkas rajona Plāņu pagasta padomei ieda-
līto vienreizējo dotāciju LVL 200 000,00 apmērā novada 
infrastruktūras attīstībai atbilstoši pašvaldības iesniegtajam 
finansējuma pieprasījumam šādiem objektiem:
1.2.1. Plāņu pagasta ēkas Skolas ielā 2, remontam – logu 
nomaiņai, katlu mājas apkures iekārtas nomaiņai;
1.2.2 Plāņu pagasta tautas nama remontam;
1.2.3. Plāņu pagasta pamatskolas Skolas ielā 4, logu 
nomaiņai;
1.2.4. Plāņu pagasta pašvaldības ēkas Skolas ielā 5, ēkas 
remontam.
1.3. Izlietot Valkas rajona Strenču pilsētas domei iedalīto 
vienreizējo dotāciju LVL 200 000,00 apmērā novada 
infrastruktūras attīstībai atbilstoši pašvaldības iesniegtajam 
finansējuma pieprasījumam šādiem objektiem:
1.3.1. Strenču pilsētas pašvaldības ēkas remontam Valkas 
ielā 16, Strenčos;

1.3.2. Strenču pilsētas domes administrācijas ēkas remontam 
un siltumtrases, iekšējās apkures un siltummezgla izbūvei 
Rīgas ielā 7, Strenčos;
1.3.3. Ārējās siltumtrases izbūve un ēku pieslēgšana Rīgas 
ielā 8b un Rīgas ielā 7/9 Strenčos;
1.3.4. Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
remontam un siltumtrases, iekšējās apkures un siltummezgla 
izbūvei, Rīgas ielā 8a, Strenčos;
1.3.5. Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes jaunas 
piebūves un rotaļu laukumu tehniskam projektam, Rīgas 
ielā 8a, Strenčos;
1.3.6. Strenču pilsētas pašvaldības ēkas rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrādei Rīgas ielā 11, Strenčos;
1.3.7. Strenču kultūras nama ēkas rekonstrukcijas I kārtas 
tehniskā projekta izstrādāšanai, papildus projektēšanas 
darbiem, Baznīcas ielā 2, Strenčos.
1.4. Izlietot Valkas rajona Sedas pilsētas ar lauku terito-
riju domei iedalīto vienreizējo dotāciju LVL 200 000,00 
apmērā novada infrastruktūras attīstībai atbilstoši pašval-
dības iesniegtajam finansējuma pieprasījumam šādiem 
objektiem:
1.4.1..Tehniskā projekta “Sedas pilsētas siltumtīklu sistēmas 
rekonstrukcija un siltumtīklu nomaiņa” realizācijai.
2. Apstiprināja saistošo noteikumu projektu Nr.27/2010 
“Par sabiedrisko kārtību Strenču novadā” jaunā redak-
cijā. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašval-
dībām” noteiktajā kārtībā. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Strenču novada domes 2010.gada 17.marta saistošos notei-
kumus Nr.11/2010 “Par sabiedrisko kārtību Strenču novada 
teritorijā”.
3. Nolēma izsniegt V.PAEGLES individuālajam uzņēmu-
mam “VEJA”, atļauju tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem
Strenču novada teritorijā.
4. Piešķīra autoveikala statusu automašīnai Mercedes 
Benz Sprinter 412, Izsniedza Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „SALVIS”, atļauju tirdzniecībai ar pārtikas 
precēm, tabakas izstrādājumiem un alkoholiskiem 
dzērieniem autoveikalā, kas kursē Strenču novada Jērcēnu 
pagasta teritorijā:
- katras nedēļas otrdienā        Kraujiņas - plkst. 11.00-11.30
          Liepiņas   - plkst. 11.40-11.50
          Pienotava - plkst. 12.00-12.10
          Ķeiži        - plkst. 12.15-12.30
- katras nedēļas ceturtdienā   Ķeiži        - plkst. 09.30-09.40
5. Nolēma ievēlēt  Strenču novada Saimnieciskās darbības 
nodrošināšanas departamenta Sedas  pilsētas komunālās 
nodaļas vadītāju Guntu Unguri, saimnieciskās darbības 
komisijas locekļu sastāvā ar 2010.gada 1.oktobri. Atbrīvot 
Irinu Andrejevu no saimnieciskās darbības komisijas locekļu 
sastāva ar 2010.gada 1.oktobri.
6. Nolēma slēgt līgumu ar  biedrības “Mednieku klubs 
“Plāņi” vadītāju un mednieku  biedrības “Strenči” valdes 
priekšsēdētāju par medību tiesību izmantošanu Strenču novada 
pašvaldībai piekritīgajās zemēs Plāņu pagastā un Strenčos.
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Ir pienācis rudens. Sedas pilsētā atsāk darboties pašdarbības kolektīvi. Nodarbības notiks skolā, ieeja pa sētas 
durvīm no Zaļās ielas puses. Aicinām visus interesentus pievienoties .

Ģitāras pulciņš – trešdienās plkst.17.45 – pasniedzēja Jeļena Tēraudkalne.
Krievu tautas ansamblis – trešdienās plkst. 18.30 – pasniedzēja Jeļena Tēraudkalne.
Fitnesa nodarbības – pirmdienās, ceturtdienās plkst. 19.00 – pasniedzējs  Anatolijs Štainmillers.
Austrumu deju pulciņš (vēderdejas) – pirmdienās, ceturtdienās 19.00 – pasniedzēja Raja Vasiļjeva.

Informē kultūras darba organizatore Sedas pilsētā Arta Šomase

INFORMĀCIJA PAŠDARBNIEKIEM

12. Nolēma veikt izmaiņas līguma projektā ar  IK “Ragilo”. 
13.Nolēma veikt  izmaiņas pašvaldības štatu sarakstā 
un pašvaldības struktūrā atbilstoši MK Noteikumiem 
Nr.1651 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas 
pakāpēm un to noteikšanas kārtību” ar 2010.gada 
1.novembri.
14. Nolēma veikt izmaiņas nosaukumā “Strenču  novada 
vidusskolas Plāņu filiāles Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu 
centrs”, mainot uz nosaukumu “Strenču novada Sociālā 
dienesta ģimenes atbalsta centrs “SAULSTARIŅŠ””. 
15. Apstiprināja Sociālā dienesta nolikumu. Atzīt par 
spēku zaudējušu  domes 2009.gada 7.oktobra sēdē  apstiprināto  
Strenču novada domes Sociālā dienesta nolikumu.
16. Apstiprināja “Strenču novada Sociālā dienesta 
ģimenes atbalsta centra “SAULSTARIŅŠ””   nolikumu.
17. Izskatīja jautājumus:

• par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A/S SEDA, 
• par nekustamā īpašuma “Rubeņi” Plāņu pagastā 
  sadalīšanu, 
• par adresu piešķiršanu telpu grupām - Strenču novada 
 domes bilancē esošai dzīvojamai mājai, “PAMAT-  
 SKOLA”, Plāņu pagastā, dzīvojamai mājai,   

“JAUNVIŠĶI”, Plāņu pagastā, dzīvojamai mājai, 
“MUŠĶI”,  Plāņu pagastā, SKOLAS IELA 5, Plāņu 

  pagastā, 
• par dzīvokļu Valkas ielā 1, Strenčos apvienošanu, 
• par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, 
• par zemes nomas līguma slēgšanu zemnieku saimnie-  
  cībai “Vecbūdas”,
• par zemes iznomāšanu Strenču novada vidusskolai, 
• par valstij piekritīgām zemēm Strenču pilsētā.

18. Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus un jautājumus
par dzīvesvietas anulēšanu, dzīvokļu piešķiršanu, par 
pašvaldībai piederōšās telpas nomu, par neprivatizēto māju 
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
19. Piešķīra finanšu līdzekļus LVL 435,00 licencētas 
datorprogrammas Microsoft Office iegādei  Sociālā dienesta 
vajadzībām.
/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

7. Noteica Strenču novada bāriņtiesas  sastāvā četrus bāriņ-
tiesu locekļus, nolēma atbrīvot ar 2010.gada 1.novembri no 
Strenču novada bāriņtiesu locekļu sastāva Tatjanu Prikašu.
8. Noteica  no 01.10.2010. darba samaksu LVL 70,00 mēnesī 
Plāņu pagasta bērnu popgrupas un sievu vokālā ansambļa 
vadītājai. Noteica no 16.09.2010. darba samaksu LVL 50,00
mēnesī Plāņu pagasta sporta deju kolektīva vadītājam. 
9. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus LVL 70,00  apmērā 
jauna loga ielikšanai dzīvoklī Tirgus ielā 3-13, Sedā, finanšu 
līdzekļus LVL 310,38 apmērā (neiekļaujot darba samaksas 
izmaksas) dzīvokļa Miera ielā 2-9a, Sedā remontam, finanšu 
līdzekļus LVL 52,41 apmērā (neiekļaujot darba samaksas 
izmaksas) dzīvokļa Miera ielā 6-8, Sedā elektroinstalācijas 
maiņai. 
10. Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus LVL 51,00 apmērā 
printera iegādei Strenču novada pirmsskolas izglītības 
iestādes Sedas pirmsskolai.
11. Nodrošināt skolēnu bezmaksas pārvadāšanu uz 
novada skolām  ar pašvaldības autobusu pēc sastādītajiem 
maršrutiem:
JĒRCĒNI:
730  -  Jērcēni
735  -  Krogzemnieki
745  -  Liepugatves
800  -  Strenči
815  -  Seda-Strenči
1530  -  Strenči – Strenču  mūzikas skola (pirmdienās, 
            ceturtdienās) – Seda
1545  -  Strenči-Krogzemnieki-Liepugatves-Krogzemnieki
1615  -  Jērcēni
PLĀŅI:
700  -  Jaunklidzis-Vadži-Tālava-Jaunklidzis
720  -  Jaunklidzis-Plāņi
730  -  Plāņi
740  -  Kalāči
745  -  Trikāta
750 -  Kokaudzētava
800  -  Strenči
810  -  Jauklidzis-Višķi-Jaunlelītes-Plāņu skola
830  -  Plāņu skola-Vadži-Breķeļi-
900  -  Plāņu skola
1530  -  Strenči –Plāņi
Otrdienās
1600  -  Plāņi
1620 -   Trikāta
1630  -  Strenču mūzikas skola – Plāņi
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Saruna ar Jērcēnu pagasta bibliotēkas vadītāju Ilviju 
Ķimsi par dalību apmācību programmā LEADERS 
AND INNOVATORS TRAINING PROGRAM (Līderu 
un inovatoru apmācību programma) Amerikā no 2010. 
gada 10. septembra līdz 10. oktobrim.

Nevaru nepiekrist Ilvijai, ka veiksme uzsmaida tiem, kas 
uzdrošinās, atsaucas dažādiem piedāvājumiem, izaicināju-
miem, iesaistās projektos un aktivitātēs. Tā notika arī šoreiz, 
kad no Valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas (KIS)
Ilvija saņēma aicinājumu Latvijas bibliotekāriem dažos 
teikumos uzrakstīt idejas par inovācijām publiskajās biblio-
tēkās. Jērcēnu pagastā viena no šādām idejām ir realizēta, 
jo ir izveidots un veiksmīgi darbojas Ģimenes atbalsta 
centrs Liepugatves, kur iedzīvotāji var saņemt bibliotēkas 
pakalpojumus, satikties, savstarpēji komunicēt, izmazgāt 
veļu, nomazgāties dušā. Šajā centrā ir izvietoti arī publisko 
bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” datori, ir 
pieejams bezvadu internets, printeris, skeneris, kopētājs. 
Kāpēc gan par labām lietām nepastāstīt citiem? Un Ilvija 
uzrakstīja par šo projektu.

Kā pastāstīja Ilvija, šim aicinājumam atsaucās gandrīz 
80 bibliotēkāri, taču tikai 12 tika izvēlēti dalībai Līderu un 
inovatoru apmācību programmā. Arī mūsu valstij šis ir 
pilotprojekts, jo ārpus ASV tas notiek pirmo reizi un Latvija 
ir izvēlēta kā viena no 13 valstīm, ar kurām sadarbojoties 
notiek šis projekts.

Kā zināms, V/a Kultūras informācijas sistēmas Latvijā 
realizē Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto projektu 
“Trešais tēva dēls”. Bila un Melindas Geitsu fonds nolīga 
Mortensona centru ASV, lai izstrādātu līderības un inovāciju 
apmācību programmu Latvijas bibliotekāriem. Balstoties 
uz bibliotekāru iesniegtajām idejām, tika plānota apmācību 
programma, kuras mērķis bija nostiprināt līderības prasmes, 
bibliotēku aizstāvību (advocacy), mārketinga un komunikā-
ciju prasmes, finanšu vadības un novērtēšanas prasmes.
Apmācības organizēja Illinoisas universitātes Mortensona 
centrs, kas nodarbojas ar starptautisku bibliotēku programmu
realizāciju. 

Programmas dalībnieki strādāja arī praktiskajās nodar-
bībās. Strādājot pie praktiskās projekta sagatavošanas, dalīb-
nieki sadalījās 3 grupās ar vienojošu ideju, kuru vēlas realizēt 
savās bibliotēkās. Ilvija stāsta par savas grupas ideju –
lai aktivizētu vietējos iedzīvotājus un audzinātu jaunus 
sabiedriski aktīvus cilvēkus, bibliotēkā tiks organizētas 
radošās laboratorijas, kuru piedāvātais pakalpojums būs 
digitālo fotogrāfiju apstrāde un izdruka, kuru varēs veikt ar 
iegādātajām tehnoloģijām. Ideja ir arī pārņemt amerikāņu 
pieredzi brīvprātīgo kustības veidošanai bibliotēkā – 
veiksmīgākajiem tiks piedāvāts kļūt par brīvprātīgo palīgu 
bibliotekāram (Amerikā to sauc par voluntieri) un apmācīt 
citus tehnoloģiju apguvē. Ja projekts tiks akceptēts, tad  
piešķirtais finansējums būs 2 tūkstoši 500 dolāru, par kuru 
tiks iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un veikta apmācība.

Viesojoties Amerikā tika iepazīts arī publisko bibliotēku 
darbs, apmeklējot dažādas bibliotēkas pilsētās un laukos. 
Ilvija stāsta, ka ASV valdībai un sabiedrībai visos laikos 
bibliotēkas ir prioritāte. Bibliotēku ēkas celtas tieši šim 
nolūkam un būvētas un arī uzturētas par privātpersonu 
ziedojumiem. 30% no bibliotēku uzturēšanas izdevumiem 
sastāda ziedotāju līdzekļi. Tās ir ļoti greznas un iekārtotas 
domājot par apmeklētāju un darbinieku ērtībām. Amerikā 
darba devēji gādā par darbinieku savstarpējo, psiholoģisko un 
apkārtējās vides komfortu, rūpējas par darbinieku labsajūtu, 
secina Ilvija. Amerikas bibliotēkas sadarbojas Bibliotēku 
padomēm, kuras tiek veidotas no vietējās sabiedrības un 
kopienas aktīvākajiem locekļiem un kontrolē bibliotēku 
darbu.

Mēnesis Amerikā, protams, bija iespaidiem bagāts gan 
sadzīviskā gan profesionālā ziņā, jo salīdzinot ar mazo 
Latviju, Amerika ir lielvalsts un Ilvija stāsta, ka tur patiešām 
viss ir liels – pat ozolzīles, nerunājot par Čikāgas debes-
skrāpjiem. Pārsvarā ikdiena ritēja Illinoisas universitātes 
studentu pilsētiņā, kur latviešu bibliotekāri dzīvoja un 
mācījās. Pilsētiņas iemītnieki bija ļoti draudzīgi, pretīmnākoši, 
izpalīdzīgi. Ilvija atzīst, ka mums, latviešiem, būtu daudz 
no viņiem jāmācās, kā veidot saskarsmi ar līdzcilvēkiem. 
Studentu pilsētiņa bija reizē klusa un industriāli trokšņaina.

Latviešu bibliotekāriem bija iespēja iepazīt arī trešo 
lielāko (iedzīvotāju skaita ziņā) Amerikas pilsētu Čikāgu. 
“Dzīvojām pašā Čikāgas sirdī daudzstāvu viesnīcā, no 
kuras pavērās brīnišķīgs skats uz pilsētu”, stāsta Ilvija, kura 
dzīvoja 20. stāvā, bet ciemos pie grupas biedrenēm brauca 
uz 37. stāvu. Čikāga sagaidījusi latviešus ar vējainu dienu, 
jo, kā zināms, to dēvē arī par Vēju pilsētu, jo tā atrodas 

MĒNESIS AMERIKĀ

Mičiganas ezera krastā
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Mičiganas ezera krastā un ir pakļauta vējiem, taču dzīvojot 
pašā pilsētas centrā bija iespēja iepazīt pilsētas kultūrvēstu-
riskos objektus un izbaudīt lielpilsētas gaisotni. Ilvija stāsta, 
ka piedalīšanās šajā programmā bijusi savdabīga izdzīvošanas 
spēle bibliotekāriem sadzīviskā ziņā, jo tulki strādājuši tikai 
lekcijās un nodarbībās, bet sadzīvē bijis jātiek galā ar saviem 
spēkiem. Tas bijis savdabīgs izaicinājums visiem mazās 
Latvijas bibliotekāriem lielajā Amerikā.

Čikāgā Latvijas bibliotekāri piedalījās 10. Saeimas vēlē-
šanās, jo viesojoties Čikāgas latviešu biedrībā bija iespēja 
arī nobalsot. Čikāgas latviešu mājas lapā lasāms, ka Čikāgā 
pavisam nobalsojuši 299 Latvijas pilsoņi un 82,15% par 
“Vienotību”. Vēl Čikāgā bija iespēja apmeklēt latviešu 
bērnu Svētdienas skolas Miķeļdienas dievkalpojumu, kurā 
mācītājs lasījis E.Virzas “Straumēnu” fragmentu par rudeni 
un Čikāgas latviešu radio studiju, kurā Ilvija un Mārtiņš 
sniedza interviju. Latvijas bibliotekāru viesošanās Amerikā 
bija atspoguļota arī vietējā presē.

Iespaidi pamazām nogulstas atmiņas “failos”, taču darbs 
pie projekta turpinās, jo tas ir jāsagatavo un jāiesniedz EIFL 
fondā līdz šā gada beigām. Nenoliedzami ieguvēji ir visi, 
kuriem bija iespēja piedalīties šajā apmācību programmā. 
Realizējot projektus iegūs arī Latvijas bibliotēkas un biblio-
tēku apmeklētāji.Visi apmācību programmai noslēdzoties, 

saņēma Mortensona centra Apliecinājumu, kas bija ievietots 
Illinoisas universitātes Diploma vākos. Ilvija sola, ka labprāt 
dalīsies savos piedzīvojumos un pārdzīvojumos ar kolēģiem 
un visiem, kam tas interesē. Pirmā tikšanās jau sarunāta ar 
Valkas bibliotēkas kolēģēm.

Ilvija saka paldies par suvenīru sagādi Sandrai un Anitai!

Ar Ilviju sarunājās Strenču novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Ginta Gailīte

Ilvija kopā ar Mortensona centra pārstāvēm

Jērcēnu tautas nama folkloras kopa “Mežābele” sestdien, 
9. oktobrī piedalījās Sadziedāšanās svētkos Balvu novadā, 
Briežuciemā. Kopā pasākumā piedalījās 10 folkloras kopas 
un etnogrāfiskie ansambļi no Briežuciema, Bērzpils, Tilžas, 
Pušmucovas, Beņislavas, Baltinavas u.c. Balvu novada 
vietām. Latgales kolektīvu vidū pasākumā piedalījās arī 
divas kopas no Vidzemes – Naukšēnu novada folkloras kopa 
“Dzīne” no Ķoņiem un Jērcēnu “Mežābele”.

Gatavojoties nākamā gada pavasara Novadu dienu sarī-
kojumiem Rīgā,  nepieciešams apzināt situāciju Latvijā un 
tāpēc Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras 
ekspertu žūrija vēlējās noklausīties folkloras ansambļu snie-
gumu. Šogad finansiālo apstākļu dēļ aģentūra nolēma īpašas 
skates nerīkot, bet izmantot plašākos novadu sarīkojumus, 
kuru laikā ansambļus izvērtē neliela, bet erudīta ekspertu 
kopa. Latgalē folkloristus vērtēja NKMVA Tradicionālās 
kultūras eksperte Gita Lancere, Latvijas Folkloras biedrības 
valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts un Kurzemes zonas 
folkloras eksperte. Pasākumi jau ir notikuši Turaidā, Dagdā, 
Līvānos u.c. Piedaloties pasākumā Latgalē, bija iespēja 
iepazīt citu novadu dziedāšanas tradīcijas.

“Mežābeles” sagatavotajā programmā notika ozola godi-
nāšana, jo Jērcēnu pagasta simbols ir diženais Kaņepju ozols, 
kurš sasniedzis jau 9,4 m apkārtmēru. Dziesmas skanēja 
diženi, danči ritēja raiti, smaržoja ozolzīļu kafija, stāstnieku 
stāstītās teikas bija interesantas un kopumā programma 
bija ļoti patriotiska un emocionāla. Paldies bērniem un 
jauniešiem, kuri palīdzēja kuplināt programmu ar raitu 

danču soli! Paldies visiem folkloras kopas dalībniekiem 
par skanīgām dziesmām! Paldies folkloras kopas vadītājām 
Artai un Ullai par ieguldīto darbu!

Ginta Gailīte
Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

BALVU NOVADĀ DAUDZINA KAŅEPJU OZOLU

Folkloras kopas jaunieši
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Strenču novada pašvaldības iestāžu telefonu numuri

Strenči Tel. nr.

Strenču pilsētas pārvalde Rīgas iela 7

lietvede, novada Dzimtsarakstu nodaļa 
TEL./FAX.

64715620, 
64715627

Novada saimn. darbības nodrošināšanas 
departamenta vadītāja 64715621

Teritorijas plānotāja 64715622
Strenču Komunālās daļas vadītāja 64715623
Attīstības un plānošanas departaments, 
Tūrisma informācijas centrs 64715624

Strenču pilsētas sociālais darbinieks 64715625
kasiere 64715626

Strenču novada PII Strenčos (“Minkāns”) Rīgas iela 8b 64715628
Mūzikas skola Gaujas 9 64715629
Strenču novada Kultūras centrs Baznīcas 2 64715630
Strenču pilsētas bibliotēka 64715631
Novada sabiedrisko attiecību speciāliste Valkas iela-16 64715660
Novada bāriņtiesa Valkas iela-16 64715632
Mehāniķis Rīgas iela-7 64715633

Strenču novada vidusskola Rīgas 13

64715634
64715635
64715636
64715637

Seda

Sedas pilsētas pārvalde Skolas laukums-1, Seda

lietvede. TEL./FAX 64715639
Grāmatvede 64715641
Sedas pilsētas sociālā darbiniece 64715638
Sedas pilsētas Komunālā nodaļa 64715642

Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle Skolas laukums 2, Seda 64715643,
64715644

Strenču novada PII Sedā (“Dzērvīte”) Meža 4, Seda 64715645
Sedas pilsētas bibliotēka Meža 4, Seda 64715646

Sedas veco ļaužu centrs Parka 23, Seda
64715647,
64715648, 
64715649

Jērcēnu pagasts

Jērcēnu pagasta pārvalde TEL/FAX Jercēnmuiža, Jērcēnu pag. 64715650, 
64715651

Jērcēnu bibliotēka- informācijas centrs Jercēnmuiža, Jērcēnu pag. 64715652
Ģimenes atbalsta centrs “Liepugatves” “Liepugatves”, Jērcēnu pag. 64715653
Plāņu pagasts

Plāņa pagasta pārvalde TEL/FAX Skolas 2, Plāņi, Plāņu pag. 64715655,
64715656

Plāņu bibliotēka Skolas 2, Plāņi, Plāņu pag. 64715654
Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāle Skolas 4, Plāņi, Plāņu pag. 64715657
Jaunklidža bibliotēka Saieta nams, Jaunklidzdis 64715658
Plāņu tautas nams Muiža, Plāņi, Plāņu pag. 64715659

Ar š. g. 1. novembri mainīti vairāku Strenču novada pašvaldības iestāžu tālruņu numuri

Informē Strenču novada izpilddirektors A.Auniņš
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Šodien ir īstā diena, lai sāktu domāt un rīkoties ekolo-
ģiskas un ekonomiskas mājsaimniecības uzturēšanas virzienā.

Šī ir svarīga informācija privātmāju, daudzdzīvokļu 
māju īpašniekiem, kā arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-
nieku pilnvarotajām personām un biedrībām par projektu 
pieteikšanu ES finansējuma saņemšanai!

Projektu pieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta finansēto projektu atklātajam konkursam “Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” varēs 
iesniegt:
• Privātmāju īpašnieki.
• Daudzdzīvokļu māju īpašnieki.
• Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas.

Biedrības “Live Green Organisation” siltumtehnikas 
speciālisti Latvijas iedzīvotājiem sniedz bezmaksas kon-
sultācijas par energoefektīviem apkures risinājumiem. 
Konsultāciju pamatideja – pāriet no fosilā kurināmā uz
atjaunojamiem energoresursiem, veicināt SEG emisiju 
samazināšanu mājsaimniecības sektorā un samazināt pie-
augošās apkures izmaksas. Palīdzēsim atrast tehnoloģiski
un ekonomiski izdevīgāko risinājumu! 

Zvaniet: GSM: 27000095 vai 
sniedziet informāciju rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv

Agnese Cekuliņa, 
biedrība “Live Green Organisation”, projektu vadītāja

INFORMĀCIJA 
PRIVĀTMĀJU UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ĪPAŠNIEKIEM

Plāņu pagasta bērni darbojas dažādos radošos pulciņos. Viņi uz 
nodarbībām nāk labprāt un darbojas aizrautīgi, atzīst dizaina pulciņa 
vadītāja Sarmīte Caune. Skaistas, rudenīgas lietas bērni ir izgatavojuši, 
izmantojot visvienkāršākos materiālus, kādi ir pieejami un nemaksā 
lielus līdzekļus. Vēl “Saulstariņā” bērni darbojas mājsaimniecības 
pulciņā, kur mezglo grāmatzīmes, datorpulciņā, kur pastiprināti apgūst 
datora plašās iespējas, viņiem ļoti patīk darboties arī fizkultūras pulciņā 
un spēlēt florbolu.

Informē Ginta Gailīte, Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Strenču novada Sociālā dienesta ģimenes atbalsta centrā “Saulstariņš”



Lai sapnis balts viņu dēseles aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

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

Aleksandru Barbakaru un Diānu Eihvaldi
ar dēla Aleksandra 05.09.2010. piedzimšanu.

Ritvaru Gurcevu un Margaritu Rupiču 
ar meitas Jeļenas 02.09.2010. piedzimšanu.

 Mārtiņu Pugeju un Tatjanu Zaharevsku 
ar dēla Ernesta 20.09.2010. piedzimšanu.

SVEICAM

30. oktobrī plkst. 11.00

SAIETA  NAMA  JAUNKLIDZĪ

atklāšanas pasākums

SVECĪŠU VAKARS
Sedas pilsētas kapos 30. oktobrī plkst. 16.00

Sveicam!
Elīnu Stomeri  un Jāni Ērmani  

kopējo dzīvi sākot.

Mūžībā aizgājuši:

Kudrjaševa Antoņina  29.12.1926. – 01.09.2010.
Buko Ādolfs  29.07.1941. – 01.09.2010.
Džigurs Pēteris  02.01.1932. – 02.09.2010.
Barbariko Marija  02.01.1947. – 07.09.2010.
Ozoliņa Gaida  23.10.1934. – 07.09.2010.
Ābelīte Keitija Kerola  14.07.2010. – 04.09.2010.
Polīte Daila  17.11. 1931. – 09.09.2010.
Puķīte Mirdza  05.02.1916. – 17.09.2010.
Ius Aisma  06.08.1939. – 20.09.2010. 
Masļakovs Valērijs  04.04.1965. – 24.09.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz 
laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un 
kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc 
viņu pašu vien zināmiem un nesatrici-
nāmiem likumiem.

/Z.Mauriņa/

APSVEIKUMS
Kā baltas asteres lai uzzied jūsu dienas, 
Ko it nekāda salna nespēj dzelt, 
Lai ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno, 
Bet sirdī saglabātais uzticības zelts.

11. novembrī plkst. 18.00
Lāčplēša dienai veltīts 

LĀPU GĀJIENS
/no Strenču pilsētas pārvaldes/

PIEMIŅAS BRĪDIS
pie Lāčplēša ordeņa kavaliera K.Slokas atdusas vietas 

Strenču pilsētas kapos

19. novembrī plkst. 13.00
  Strenču politiski represēto biedrība organizē

SVĒTKU PASĀKUMU, 
veltītu LR Proklamēšanas dienai

• Tikšanās ar režisori Dz. Geku un jaunākās filmas 
“Sibīrijas bērni” noskatīšanās

• saviesīgā daļa, dalības maksa Ls 5,-
Sīkāka informācija pie Dz. Lezdiņas, 

mob. t. 29361073

20. novembrī plkst. 19.00
Jērcēnu tautas namā

svētku pasākums
“TE IR TAVA VIETA”

• godinājums sakoptāko sētu saimniekiem
• koncerts
• svētku balle

Strenču doktorāts piedāvā:

Katra mēneša otrajā trešdienā Strenču doktorātā 
iespējams nodot analīzes.

27. oktobrī Strenču doktorātā pieņems okulists. 

Vizīte maksās Ls 5,- 

Lūdzam pierakstīties iepriekš  doktorātā!


