
STRENČU NOVADA VĒSTIS
Strenču novada pašvaldības izdevums Novembris 2010 Nr.14

Strenči   ♦   Seda   ♦   Jērcēni   ♦   Plāņi

Kamēr baznīcu zvani zvanīs,
Kamēr vēl Ticība tevī un manī,
Kamēr Cerība kā zaļoksni zari
Un Mīlestība mums visiem pāri, 
Tikmēr pastāvēsim.
Latviju auklēsim.
Lielu audzēsim.
Un līdzi augsim.
Stipri. Vienoti.
Neviltoti.
Latvju dēli un meitas.
Savas zemes - ne citas.

Kamēr mīlestība tevī un manī,
Celsimies Latviju laimīgu darīt! 
                                  /G.Salna/

Apbalvojums piešķirts VSIA 
“Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 

valdes priekšsēdētājam 
Vitālijam RODINAM par Strenču 

pilsētai nozīmīga darba devēja – 
psihoneiroloģiskās slimnīcas ilggadīgu 
un prasmīgu vadību, zināšanu pārnesi, 
iestādes un cilvēku attīstību, atbildīgi 

sakārtojot ievērojamu pilsētas teritoriju, 
saglabājot un kopjot Strenču 

pilsētas kultūrvēsturiskos 
pieminekļus.

Piešķirts 
apbalvojums 

“Strenču pilsētas 
Goda pilsonis”

Strenču novada domes Atzinības raksts piešķirts:

1. Pestīšanas armijas Liepas korpusa Sedas pilsētas ārposteņa 
vadītājam, kapteinim Sergejam KONOVAM, par lielu 
atbalstu un palīdzību Sedas pilsētas iedzīvotājiem.

2. Pestīšanas armijas Liepas korpusa Sedas pilsētas ārposteņa
vadītājai, leitnantei Aižan KONOVAI, par lielu atbalstu un 
palīdzību Sedas pilsētas iedzīvotājiem.

3. Sedas pansionāta darbiniekam Aleksandram BRJUŅINAM,  
par godprātīgu darbu un ieguldījumu pansionāta attīstībā.

4. Nevalstiskās organizācijas Strenču represēto biedrības 
vadītājai Dzintrai LEZDIŅAI, par aktīvu un godprātīgu 
sabiedrisko darbu Strenču represēto biedrības labā.

5. Strenču novada Plāņu tautas nama vadītājai Sarmītei 
CAUNEI,  par aktīvu sabiedrisko darbību kultūras jomā, 
par ieguldījumu Plāņu pagasta kultūras dzīves attīstībā.

6. SIA “Trikātas doktorāts” ģimenes ārstei Inesei VERŠELO,  
par iejūtību un pašaizliedzību sniedzot medicīnas pakal-
pojumus Strenču novada iedzīvotājiem.

9. Strenču novada māksliniecei Daigai KALNIŅAI, par
nesavtīgo un interesanto ideju realizāciju, ieguldot savu 
darbu un neliedzot savu padomu jebkurā jautājumā, kas 
saistīts ar telpu un svētku noformēšanu. Par Strenču 
pilsētvides estētiski vizuālo un māksliniecisko pusi atbilstoši 
izstrādātajai koncepcijai.

Sveicam Strenču novada domes Atzinības rakstu saņēmējus!

7. Attīstības un plānošanas departamenta vadītājai Līgai 
SOVEREI, par nozīmīgu ieguldījumu Strenču novada 
attīstībā.

8. Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles vadītājai 
Gaļinai MEĻŅIKOVAI, par ilggadīgu, godprātīgu darbu 
un ieguldījumu izglītības un kultūras kvalitātes nodroši-
nāšanā Sedas pilsētā.

10. VSIA “Strenču  psihoneiroloģiskā slimnīca” 5 nodaļas 
saimniecības vadītājai Sarmītei GERBEĻEVAI, par
godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu darbu.

11. VSIA “Strenču  psihoneiroloģiskā slimnīca” 6 nodaļas 
saimniecības vadītājai Ligitai KRAUKLEI, par godprātīgu, 
nevainojamu, ilggadīgu darbu.

12. VSIA “Strenču  psihoneiroloģiskā slimnīca” noliktavas 
pārzinei Guntai RIBELEI, par godprātīgu, nevainojamu, 
ilggadīgu darbu.

13. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” a/m vadītājam
Jānim DAINAM, par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu 
darbu.

14. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aptiekas 
vadītājai Sarmītei ĶIRSEI, par godprātīgu, nevainojamu, 
ilggadīgu darbu.
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NOVADA DOMES ZIŅAS
20.oktobra Strenču novada domes sēdē pieņemtie 
svarīgākie lēmumi:
1. Nolēma izsniegt “ZĪLE G.V.” G.Vaivades individuālam 
uzņēmumam ATĻAUJU tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem
Strenču novada teritorijā: katru piektdienu Strenčos –
stāvlaukumā no plkst. 08.00 – 13.00; katru darba dienu 
Sedā – tirgus laukumā no plkst. 08.00 – 13.00.
2. Nolēma izsniegt Aivara Zālīša zvejnieku saimniecībai 
“VĒTRAS” ATĻAUJU tirdzniecībai ar svaigām un kūpi-
nātām zivīm Strenču novada teritorijā: katru ceturtdienu  
Strenčos – stāvlaukumā no plkst. 07.40 – 08.40; katru 
ceturtdienu Jērcēnos – pie “Jērcēnmuižas” no plkst. 
09.00 – 09.30; katru ceturtdienu Sedā – tirgus laukumā 
no plkst. 10.00 – 10.30. 
3. Nolēma izsniegt “Biedrībai “Gādīgās rokas” ATĻAUJU 
tirdzniecībai ar lietotiem apģērbiem Strenčos Rīgas ielā 5
un katra mēneša otrā ceturtdienā un sestdienā Sedā  – 
tirgus laukumā no plkst. 08.00 – 14.00.
4. Nolēma izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“MATADORS” ATĻAUJU tirdzniecībai ar pašu ražotiem 
gaļas izstrādājumiem: svaiga gaļa, desas, žāvējumi un 
gaļas kulinārijas izstrādājumi no specializēta tirdzniecības 
apstākļiem paredzēta transporta Strenču novada teritorijā:

trešdienās Jērcēnos – Jērcēnmuiža no plkst. 14.50 – 15.20;
trešdienās Sedā – tirgus laukumā no plkst. 10.30 – 11.15;
trešdienās Strenčos – stāvlaukumā no plkst. 9.30 – 10.15;
piektdienās Plāņos – pie pagasta pārvaldes no plkst. 
11.30 – 12.00.

5. Nolēma atcelt Strenču novada domes saistošos notei-
kumus Nr.28/2010 “Grozījumi 2010.gada 20.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3/2010 “Par pašvaldības 
nodevām Strenču novadā”.
6. Nolēma izvirzīt Attīstības un plānošanas departamenta 
speciālisti, Strenču novada teritorijas plānojuma izstrādes 
vadītāju Alīnu Ločmeli, par pašvaldības pārstāvi nekustamā
īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanai.
7. Nolēma segt no valsts piešķirtās mērķdotācijas peda-
gogu darba algām, papildus pieprasīto finansējumu LVL 
254,00 mēnesī, vispārējās vidējās izglītības programmas 
realizācijai klasē ar nelielu skolēnu skaitu.
8. Piešķirt stipendiju Ls 10,00 mēnesī 2010./2011.m.g. 
I semestrī šādiem skolēniem:
Vārds, uzvārds                 Klase               vidējā atzīme 
     /Skola/                                     2009./2010.m.g. II semestrī               

Edgars SKREBE            12 kl.    7.65        
     /Strenču novada vidusskola/
Milana DRAŅIKOVA   12.kl.    8.2      
     /Strenču novada vidusskola, Sedas filiāle/
Svetlana POPOVA         12.kl.    8.5      
     /Strenču novada vidusskola, Sedas filiāle/
Inga MAVRINA             12.kl.    9.2       
     /Strenču novada vidusskola, Sedas filiāle/
9. Nolēma grozīt novada domes 21.07.2010. sēdes lēmumu 
“Par Strenču novada domes un komitejas sēžu grafiku.
         (Strenču novada domes un komitejas sēžu grafiki 4.lpp) 

10. Nolēma apstiprināt saistošos noteikumos Nr.30/2010 
“Par grozījumiem 2010.gada 21.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.15/2010 “Par Strenču novada domes 2010.gada 
pamatbudžetu”

- Ieņēmumu daļā   LVL 2364665.00
- Izdevumu daļā    LVL 3410413.00

11. Nolēma apstiprināt saistošos noteikumos Nr.31/2010 
“Par grozījumiem 2010.gada 21.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.16/2010 “Par Strenču novada domes 2010.gada 
speciālo budžetu”.
12. Nolēma uzsākt iepirkumu tehnisko projektu “Ūdens-
saimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Plāņu 
ciematā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 
3.etaps” izstrādei, paredzot līdzekļus minēto darbu samaksai 
2011.gada budžetā, sākot ar janvāra mēnesi.
13. Nolēma uzsākt iepirkuma procedūru par būvdarbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Sedas pilsētā” 
īstenošanai. 
14. Nolēma iznomāt „Mednieku biedrībai “Jērcēni” lauku 
atbalsta programmas LEADER ietvaros akceptētā projekta 
“Izstāžu - sanāksmju telpa un šautuve ”Jērcēnos”” realizācijai 
uz septiņiem gadiem īpašuma “Jērcēnmuiža” palīgēku. 
15. Atcēla jautājuma izskatīšanu par Strenču novada 
kultūras centra direktora apstiprināšanu, jo nav sagatavots 
lēmuma projekts atbilstoši sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas sēdē pieņemtajam lēmumam.
16. Nolēma veikt grozījumus 2010.gada 21.jūlija “Strenču 
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumā”.
17. Izskatīja jautājumu Par izmaiņām un papildināju-
miem valsts mērķdotācijas sadalē pedagogu darba algām.
18. Apstiprināja Nolikumu “Par Strenču novada domes 
ATZINĪBAS RAKSTA piešķiršanu”.
19. Nolēma veikt izmaiņas šādu Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestāžu nosaukumos:
19.1. no “Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde” 
uz “Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde  
“MINKĀNS””.
19.2. no “Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
Sedas pilsētas pirmsskola” uz “Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestādes “MINKĀNS” struktūrvienība 
“DZĒRVĪTE”.
19.3. no “Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
Plāņu pagasta pirmsskola” uz “Strenču novada pirms-
skolas izglītības iestādes  “MINKĀNS” struktūrvienība 
“SPRĪDĪŠI”.
Apstiprinātja Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkāns” nolikumu.
20. Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam Krejotava, 
Strenču novada, Plāņu pagastā  nosaukumu “Krejotava” uz 
nosaukumu “Saieta Nams”.
Piešķirt uzceltajai jaunbūvei nosaukumu Saieta Nams un 
apstiprināt adresi: 
Saieta Nams, ciems Jaunklidzis, Plāņu pagasts, Strenču 
novads, LV-4727.
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- Sedas pilsētas pārvaldes vadītājai:    0,1 slodzi  54,00 LVL 
                                                           (4 darba stundas nedēļā)
- Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājam: 0,1 slodzi  20,40 LVL  
                                                           (4 darba stundas nedēļā)
- Plāņu pagasta pārvaldes vadītājai:      0,1 slodzi  27,00 LVL 

       (4 darba stundas nedēļā)
Apstiprināja  pārvalžu nolikumus.
3. Nolēma izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“PINNĪTES” atļauju  izbraukuma tirdzniecībai ar kafejnīcas 
pakalpojumiem (alkohols, kafija, pārtika) Strenču novada 
kultūras centra  rīkotajos pasākumos.
4. Apstiprināja izmaksas LVL 22,71 mēnesī par vienu 
audzēkni Strenču mūzikas skolā 2010.gada 2.semestrī.
5. Izskatīja jautājumu par apbalvojuma “Strenču pilsētas 
Goda pilsonis” piešķiršanu.
6. Nolēma atbrīvot deputātu Jāni Ķirsi no attīstības komi-
tejas locekļa pienākumiem ar 01.11.2010 Apstiprināt deputātu
Ikaru Vītiņu par attīstības komitejas locekli ar 01.11.2010.
7. Atlikt jautājuma “Par izmaiņām pašvaldības štatu 
sarakstā” izskatīšanu uz nākošo domes sēdi, jo darbinieku 
algu izvērtējums neatbilst domes 18.08.2010. sēdes lēmuma, 
protokols Nr.13.21.§ “Amata klasificēšanas apkopojums” 
noteiktajām algu grupām un Ministru kabineta Nr.1651 
noteikumiem “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas 
pakāpēm un to noteikšanas kārtība”.

8. novembra Strenču novada domes ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināja 2010./2011. gada apkures sezonā Sedas 
pilsētas centrālās katlumājas saražotās siltumenerģijas vienas 
megavatstundas pārdošanas tarifu pie gala patērētāja 35,18 
Ls/Mwh bez PVN.
2. Apstiprināja Strenču novada pašvaldības štatu sarakstu 
ar 08.11.2010.
/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

21. Atcēla lēmuma izskatīšanu, par  SIA “VTU Valmiera” 
maršruta  reisa maiņu ar atiešanas laiku 7.00 vai 7.10 no 
Sedas. Uzdot attīstības komitejai atkārtoti izvērtēt pamatotus 
priekšlikumus un sagatavot detalizētu informāciju par 
nepieciešamību mainīt satiksmes autobusa maršruta Nr.7825 
Valka-Valmiera reisu ar atiešanas laiku plkst.7.35 no 
Valkas AO.
22. Izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma nosau-
kuma piešķiršanu un adreses apstiprināšanu un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
23. Izskatīja jautājumu par Strenču novada Sedas un 
Strenču pilsētu ielu sakārtošanu kadastra reģistrā.
24. Anulēja deklarēto dzīvesvietu sešām personām ar 
2010. gada 1.novembri.
25. Izskatīja jautājumus par dzīvojamās platības piešķir-
šanu septiņām personām.
26. Atcēla domes 15.09.2010. sēdes lēmumus “Par dzīvokļa 
piešķiršanu”trijām personām.
27. Izskatīja jautājumus par pāraugušo un bojāto koku 
zāģēšanu Strenču un Sedas pilsētās.
28. Atcēla domes 15.09.2010. sēdes lēmumu “Par izmai-
ņām pašvaldības struktūrā un štatu sarakstā” 1.punktu: 
Izslēgt no štatu saraksta amatu “Pārvaldnieks” – 3 štata 
vietas.
Atkārtoti izskatīt jautājumu par pārvaldnieku štata vienībām 
finanšu komitejas sēdē un domes ārpuskārtas sēdē.
29. Pieņēma zināšanai informāciju par Strenču novada 
domes pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2010. gada 
9. mēnešos. 

1.novembra Strenču novada domes sēdē pieņemtie 
svarīgākie lēmumi:
1. Izskatīja jautājumu  par piedalīšanos projektā “Via 
Hanseatica” Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbī-
bas programmas ietvaros un līdzekļu paredzēšanu tehniskā 
projekta “Atpūtas vietas laukums Parka ielā 21, Sedā”
izstrādāšanai.
2. Nolēma grozīt Strenču novada domes 16.12.2009. sēdes 
lēmuma, protokols Nr.13.20.§ “Par darba samaksu un sociā-
lajām garantijām Strenču novada domē  un tai pakļautajās 
institūcijās” 1.pielikumā Štatu saraksts – Pārvalžu vadītāji. 
Noteikt darba slodzi un atalgojumu:

ka no 2010.gada 4.oktobra:
–  Strenču pilsētas sociālais darbinieks ir Iveta Holcmane, tālruņa numurs 64715625, 
                                                                                                 e-pasts: iveta.holcmane@strencunovads.lv

–  Sedas pilsētas sociālais darbinieks ir Solvita Izmailova, tālruņa numurs 64715638, 
                                                                                                e-pasts: solvita.izmailova@strencunovads.lv

–  Jērcēnu pagasta sociālais darbinieks ir Anita Krūmiņa, tālruņa numurs 64715650. 
                                                                                                 e-pasts: anita.krumina@strencunovads.lv

–  Plāņu pagasta sociālais darbinieks ir  Anita Krūmiņa, tālruņa numurs 64715655, 
                                                                                              e-pasts: anita.krumina@strencunovads.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ,
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Strenču novada iedzīvotāju un it īpaši Plāņu pagasta 
Jaunklidža iedzīvotāju ērtībām kopš 30. oktobra ir atvērts 
SAIETA NAMS. Šis interesantais nams tapis pēc arhitekta 
Armanda Bisenieka projekta, kurš veidojot savus projektus 
izmanto netradicionālu pieeju. Saieta nama ēku, kas līdzinās 
senlatviešu rijai arhitekts iecerēja tāpēc, ka netālu no šīs 
vietas pirms vairāk nekā 200 gadiem atradās Latvijas kultūr-
vēsturē nozīmīgs Vidzemes brāļu draudzes jeb hernhūtiešu 
saiešanas nams. Šī ēka, kas šobrīd atrodas Brīvdabas muzejā, 
devusi ierosmi arhitekta idejai. Iedzīvotāji SAIETA NAMU 
jau iedēvējuši par novada Gaismas pili. Ir realizējies Plāņu 
pagasta darbinieku senlolotais sapnis par iedzīvotāju pulcē-
šanās vietu Jaunklidzī. Saieta namā būs mājvieta Jaunklidža 
bibliotēkai, telpas ģimenes ārsta pieņemšanai. Skaisto, gaišo 
ēku šovasar uzbūvēja būvfirma SIA “Bazalts”. 

Ginta Gailīte,
 Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste

SAIETA NAMS JAUNKLIDZĪ

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs
Komunālo jautājumu komitejas sēde katra mēneša otrā otrdienā plkst.13.00 Valkas iela 16, Strenči Aigars Leitis

Strenču novada domes Komunālo jautājumu komitejas sēžu laiki:

Strenču novada domes komiteju priekšsēdētāju pieņemšanas laiki:

Komitejas nosaukums Komitejas
priekšsēdētājs Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Attīstības komiteja Jānis Zvejnieks katra mēneša otrā otrdiena  plkst. 17.00 Valkas iela 16, Strenči
Sociālo, izglītības, kultūras, un
sporta komiteja Guntis Jukāms katra mēneša otrā trešdiena plkst. 13.30 Valkas iela 16, Strenči,

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

Komunālo jautājumu komiteja Aigars Leitis katra mēneša otrā otrdiena  plkst. 15.00 Valkas iela 16, Strenči 

Strenču novada domes deputātu pieņemšanas laiki:
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 Valkas iela 16, Strenči
Imants Dukurs pāra mēneša otrās nedēļas ceturtdienā no plkst. 14.00 Valkas iela 16, Strenči
Jānis Ence pāra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst. 14.30 Valkas iela 16, Strenči
Jekaterina Jeremejeva nepāra mēneša katrā otrdienā no plkst. 17.00 Valkas iela 16, Strenči
Velga Graumane mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 17.00-18.00 Rīgas iela 7, Strenči
Jānis Ķirsis pāra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst. 16.30 Valkas iela 16, Strenči
Aigars Leitis pāra mēneša otrā otrdiena no plkst. 15.00 Valkas iela 16, Strenči
Jekaterina Osipova nepāra mēneša katrā otrdienā no plkst. 17.00 Valkas iela 16, Strenči
Ikars Vītiņš pāra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst. 14.30 Valkas iela 16, Strenči
Tatjana Zavadska nepāra mēneša katrā otrdienā no plkst. 17.00 Valkas iela 16, Strenči
Jānis Zvejnieks pāra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 17.00 Valkas iela 16, Strenči

Foto – Indriķis Stūrmanis
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SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi un nosūtījusi ZAAO 
veidojošo pašvaldību domēm izskatīšanai iesniegumu par 
nepieciešamajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas 
maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja, ka 2010.gada 
17.sptembra dalībnieku sapulcē tika atbalstīts ZAAO valdes 
priekšlikums par uzņēmuma tarifu politiku 2011.gadam, 
kas paredzēja Ziemeļvidzemes reģionā izveidot divas tarifu 
zonas. Šobrīd blakus esošajos novados tarifi par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu atšķiras, bet ZAAO ir sagatavojis 
tarifa piedāvājumu pašvaldībām, kas paredz tikai divas tarifu 
zonas Ziemeļvidzemē - atsevišķi izdalot reģiona divas lielākās 
pilsētas, bet pārējos novados pašvaldībām tika iesniegta 
izskatīšanai vienāda atkritumu apsaimniekošanas maksa. 

Piedāvājot pašvaldībām izskatīt un apstiprināt atkritumu 
apsaimniekošanas maksu 2011.gadam, ZAAO ar dalībnieku 
domju deputātu atbalstu vēlas tuvāko gadu laikā atgriezties 
pie sistēmas, ka visiem Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanu piemērotu 
vienādu maksu. Šāds princips ir noteiks ZAAO dibināšanas 
līgumā un darbojās reģionā līdz 2007.gadam. Plānotās 
izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā ir no 15% 
līdz 24% apmērā atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apmēra šogad. Savukārt pašvaldībās, kurās līdz šim 
jau tika piemērota maksa 8,85 LVL par kubikmetru plus 
PVN maksas pieaugums plānots tikai 1% apmērā.  

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2011.
gada 1.janvāra ir nepieciešamas, jo ZAAO ir jāpilda prasības 
par atkritumu apstrādi pirms noglabāšanas, kas noteiktas 
Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr. 474 
“Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un 
izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi”, kā arī pieņemtās izmaiņas Dabas resursu 
nodokļa likumā paredz nodokļa likmes par atkritumu 
apglabāšanu poligonos pieaugumu no 3 latiem par katru 
apglabāto tonnu uz 5 latiem. Poligonu apsaimniekošanas 
noteikumos noteiktās prasības par atkritumu apstrādi pirms 
noglabāšanas ir iestrādātās ņemot vērā Eiropas Savienības 
direktīvu prasības  un sākot ar 2010.gada 16.jūliju  no kopējās 
atkritumu masas jāatdala bioloģiski noārdāmos atkritumus 
un citus pārstrādājamos atkritumus, lai samazinātu apglabā-
jamo atkritumu daudzumu.

Lai varētu izpildīt likumdošanā noteiktās prasības, 
ZAAO realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projektu “Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona 
“Daibe” infrastruktūras pilnveidošana” ir izveidojis atkri-
tumu mehāniskās priekšapstrādes centru, un ir iegādājies 
atkritumu smalcināšanas un šķirošanas iekārtas, kas nodro-
šinās sadzīves atkritumu šķirošanu un priekšapstrādi pirms 
atkritumu noglabāšanas, tādējādi samazinot noglabājamo 
atkritumu apjomu. Projekta realizācijai ZAAO ir saņēmis 
85% ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kā rezultātā 
nebija nepieciešams papildus finansējums centra izveides 

investīcijām, tomēr ZAAO jānodrošina atkritumu mehānis-
kās priekšapstrādes centra ekspluatācijas izmaksu segšana. 
Uzsākot ekspluatēt mehāniskās šķirošanas iekārtas apglabā-
jamo atkritumu daudzumus tiks samazināts vismaz par 20% 
un atkritumu apglabāšanas šūna kalpos ilgāk. 

ZAAO Mārketinga daļas vadītāja Ieva Tabūne 
skaidro “Atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv 
no divām komponentēm – no atkritumu savākšanas un 
transportēšanas maksas un atkritumu apglabāšanas 
tarifa. Atkritumu apglabāšanas tarifu veidojošo izmaksu 
pamatotību izskata un izvērtē Sabiedrisko pakalpojumu 
regulators. Atkritumu apglabāšanas tarifs ir jāmaksā 
ikvienam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam 
vai iedzīvotājam, kurš nogādā atkritumus uz poligonu 
Daibe. Otra maksu veidojošā komponente - atkritumu 
savākšanas un transportēšanas maksu veido to pakal-
pojumu izmaksas, kurus ZAAO sniedz konkrētās paš-
valdības teritorijā. Bet no nākamā gada ZAAO jāuzsāk 
atkritumu priekšapstrādes centra darbības ekspluatācija, 
lai ievērotu normatīvo aktu prasības un šo izmaksu 
segšanu ZAAO nevar nodrošināt no esošiem ieņēmumiem 
par atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ ir nepieciešams 
mainīt atkritumu apsaimniekošanas maksu.” 

ZAAO ir radījusi iespējas arī samazināt maksājumu 
apmēru par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 
ZAAO aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot atkritumu šķiro-
šanas iespējas – EKO punktus, EKO laukumus, konteinerus 
PET pudelēm, jo par šo konteineru tukšošanu iedzīvotā-
jiem nav jāmaksā. Tāpat arī uzņēmēji var ietaupīt līdzekļus 
šķirojot atkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu ir 
jāmaksā krietni mazāka summa nekā par sadzīves atkritu-
miem, tāpat uzņēmēji var šķirotos atkritumus nogādāt uz 
reģiona EKO laukumiem. Šķirošanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma atgādina – “saviem klientiem piedāvājam iespēju 
saņemt atlaidi maksai par sadzīves atkritumu izvešanu, 
izmantojot EKO laukumu atlaižu kartes. Papildus infor-
māciju par atlaižu kartēm pieejama pie EKO laukuma 
pārziņiem vai ZAAO interneta mājas lapā.”  

SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, 
kas jau 11 gadus pašvaldību uzdevumā sniedz atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā 
un apsaimnieko reģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu 
“Daibe”. Atkritumu šķirošanas sistēmu ZAAO attīsta jau 
kopš 2001.gada. Nu jau desmito gadu uzņēmums darbojas 
arī vides izglītības jomā, veicot sabiedrības izglītošanas 
aktivitātes, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Tabūne

SIA ZAAO mārketinga daļas vadītāja
Tālr. 642 81250 

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

Vides likumdošanas prasību ievērošana ietekmē 
atkritumu apsaimniekošanas maksu
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Saimniecībā “Veckūkuri”, kura atrodas Strenču novada 
Jērcēnu pagasta “Cālīšos”, saimnieko Ilvija Jakovina ar 
ģimeni – vīru Jāni un dēliem Robinu Jāni un Ričardu Dāvi. 
Ganāmpulkā ir 68 Holšteinas melnraibās, no kurām iegūtais 
rekordizslaukums nu jau ir 14000 kg. Tas viss pateicoties 
sabalansētajai ēdienkartei, ko saimniecībai izstrādā 
Vidzemes veterinārais serviss.

Saimniecība izveidota 2000. gadā, kad saimnieki iegādājās 
lauku īpašumu “Cālīši”, uzbūvēja modernu kūti, kas atbilst 
augstākajām Eiropas prasībām. Saimniecībā strādā paši 
saimnieki, viena slaucēja un četri cilvēki, kas nodarbināti 
piena pārstrādes jomā.

Z/s “Veckūkuri” piedāvā EXTRA klases svaigpienu, kas ir
iegūts un atdzesēts pēc Pasaules standartiem un ir viens no 
kvalitatīvākajiem Latvijā. “Veckūkuru” ražoto svaigpienu –
nepasterizētu, neatkrejotu, nehomogenizētu pienu, kas 
pildīts 1l un 2l baltās plastikāta kanniņās, Latvijas veikalos 
var nopirkt jau gandrīz divus gadus. Pateicoties sasniegu-
miem un attīstībai, saimniecība iekļuva konkursa “Sējējs 
2009” laureātu vidū, saņemot novērtējumu nominācijā 
“Saimniekošana laukos”. Pagājušā gada novembrī par 
mērķtiecīga, radoša un pašaizliedzīga darba ieguldījumu 
videi draudzīgas produkcijas ražošanā Ilvija Jakovina 
saņēma Strenču novada domes Atzinības rakstu.

2010. gada notikumi iesākās ar izstādi “Pavasaris” 
Rāmavas izstāžu kompleksā, kur arī “Veckūkuru” produkcija 
izgāja tautās. “Veckūkuru” produkcijai ir piešķirts “Zaļās 
karotītes” kvalitātes sertifikāts “Kvalitatīvs produkts 
Latvija”. Izstādē Rāmavā “Zaļās karotītes” stendā varēja 
nogaršot un iegādāties “Veckūkuru” svaigpiena produktus, 
arī pirmo četru sortimentu jogurtus ar rupjmaizi un āboliem, 
rozīnēm, kanēli, ar rupjmaizi un plūmēm, ar rupjmaizi un 
aprikozēm, ar rupjmaizi un dzērvenēm. Par 2010. gada 
produktu “Veckūkuros” noteikti var nosaukt šo gardo 
jogurtu ar augļu un ogu piedevām. Šobrīd sortiments ir 
paplašinājies, jo pieejams ir arī jogurts ar rupjmaizi un 
riekstiem un jogurts ar graudaugu pārslām un augļu un ogu 
piedevām – zemenēm, ķiršiem, bumbieriem, smiltsērkšķiem.

“Veckūkuru” saimniece Ilvija stāsta, ka saimniecības 
attīstībā realizēti neskaitāmi projekti, bet šobrīd tiek strādāts 
pie jogurta ražotnes mehanizācijas, lai atvieglotu roku darbu 
un varētu palielināt ražošanas apjomu, jo pieprasījums no 
patērētājiem aug. Labs atklājums izrādījies tas, ka iekārtas 
varēs iegādāties tepat kaimiņos, Burtnieku novadā, jo 
sākotnēji tās bija domāts iepirkt Krievijā. Top arī piebūve 
ražotnes telpu paplašināšanai. Jautājot par piena pārstrādes 
ideju, Ilvija pastāsta, ka sākumā bijusi doma ražot Mocarellas 
sieru, taču tas īsti nav gājis pie sirds un tāpēc siera ražo-
šanas ideja tika mainīta pret jogurta ražošanu. Šis produkts 
nenoliedzami ir brīnumgards, to varu ieteikt nogaršot 
ikvienam, kurš to vēl nav baudījis. Sortimenta dažādība ļauj 
atrast īsto savām garšas īpatnībām visatbilstošāko. Jogurta 
recepti izstrādājis šveiciešu tehnologs Lūkass.

Pakāpiens saimniecības attīstībā ir piedalīšanās 15. 
Starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2010” šoruden. 
Pirmo reizi šajā izstādē notika pārtikas produktu konkurss, 
kuru organizēja “Zaļā karotīte”. Konkursa mērķis ir prezentēt 
sertificēto produktu “Kvalitatīvs produkts Latvija” ražotāju 
labo praksi sabiedrības labklājības veicināšanā, līdzatbildību 
un rūpes par vidi, kā arī noskaidrot uzņēmumu labo pieredzi,
izaugsmi, sasniegumus, ražošanas rezultātus un sabiedriskās 
darbības 2010. gadā. Šajā konkursā z/s ”Veckūkuri” ieguva 
zelta medaļu “Par straujāk augošo apjomu Latvijas tirgū 2010”.

Ilvija atklāj arī nākotnes nodomus – nākošais iecerētais 
produkts, ko ražos ar “Veckūkuru” zīmolu būs Dip mērces, 
kas tiks ražotas uz krējuma bāzes ar dažādām zaļumu un 
garšvielu piedevām. Angļu vārds dip gastronomijā apzīmē 
mērces, kurās var kaut ko mērcēt, šīs mērces vairāk domātas 
vasaras periodam, kad dārzos ienākas raža. Cerēsim, ka 
nākamvasar mēs tās varēsim nogaršot.

Mierīga līdzāspastāvēšana un sadarbība “Veckūkuriem” 
ir ar z/s “Lellēni”, kuras saimnieks ir Ilvijas dzīvesbiedrs 
Jānis Lellis un šajā saimniecībā tiek audzēti Šarolē šķirnes 
augstvērtīgi gaļas lopi un augstvērtīgi vaislas buļļi, bet par 
to jau ir pavisam cits stāsts, jo saimnieks Jānis par saviem 
lopiem var pastāstīt ļoti daudz, tāpēc, ka ir ieguvis pamatīgu 
pieredzi.

“Cālīšu” sēta vairākus gadus ir novērtēta kā viena no
Jērcēnu pagasta sakoptākajām sētām un saimnieki ir saņē-
muši vairākas pateicības par vides estētisko veidošanu. 
Ilvija un Jānis darbojas arī tūrisma jomā, jo “Cālīšu” mājā ir 
iekārtotas arī istabiņas viesu izmitināšanai un viesu ērtībām 
ir pieejama sauna ar džakuzi. Šobrīd gan ciemos pārsvarā 
brauc grupas un kolektīvi, kas vēlas iepazīties ar piena 
pārstrādi saimniecībā un nogaršot produkciju. Skolēniem tā 
ir izziņa, kā top jogurts. Saimniekiem ir ar ko lepoties, jo 
“Veckūkuru” saimniecība ir Eiropas piensaimniecības paraugs.

Ilvija pastāsta arī par saimniecības sabiedriskajām dar-
bībām – jau divus gadus “Veckūkuru” saimniecība piegādā 
svaigpienu biedrības “Kristīgās žēlsirdības centrs” bērnu zupas
virtuvei Valmierā, atbalsta arī Sv.Sīmaņa draudzi Valmierā,
Strenču politiski represēto biedrības u. c. pasākumus.

Lai saimniekiem netrūkst enerģijas, lai rodas jaunas 
idejas un tās veiksmīgi realizējas!

Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ginta Gailīte

PAĒDIS CILVĒKS – LAIMĪGS CILVĒKS, 
tāda ir zemnieku saimniecības “Veckūkuri” devīze, kas izteikta ar saimniecībā 

ražoto produktu zīmola melnraibās gotiņas palīdzību.



7

Šonedēļ, 9.novembrī Strenču novada pašvaldībā 
notika debates starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem 
“Vista pret Olu”. Debates notika projekta “Igaunijas 
un Latvijas jauniešu lēciens jauniešu līdzdalības metro 
kopā ar lēmumu pieņēmējiem.” ietvaros. Debašu mērķis - 
apvienot jauniešus un lēmumu pieņēmējus, īpaši pašvaldības, 
lai veidotu debates par galvenajiem tematiem, izaicinājumiem
un problēmām savā kopienā. Jaunieši ar pašvaldības vadību 
debatēja par diviem tematiem “Jauniešu centra izveide 
Strenču novadā” un “Informācijas apmaiņa starp jauniešiem 
un pieaugušajiem”. Debatēs tika izvirzītas problēmas, to 
skaidrojumi un piedāvāti problēmu risinājumi. Jauniešiem 
bija vērā ņemami priekšlikumi problēmu risināšanai. Pašval-
dības vadība tajos ieklausījās un solīja mēģināt palīdzēt 
jauniešiem aktuālu problēmu risināšanā. Debatēs piedalījās 
Strenču novada vidusskolas vecāko klašu skolēni, skolas 
direktore Dace Gaigala, projekta koordinatore Latvijā 
Ilze Leicāne, Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pētersons, domes izpilddirektors Aivars Auniņš.

Projekts, ko uzsākusi Viljandi apriņķa valdība kopā ar 
Viljandi apriņķa Jaunatnes padomi saucas “Igaunijas un 
Latvijas jauniešu lēciens jauniešu līdzdalības metro kopā 
ar lēmumu pieņēmējiem.” Vispārējais projekta mērķis ir 
uzlabot Viljandi apriņķa un ziemeļu Latvijas jauniešu 
iesaistīšanos pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekts norisinās no 2010.gada februāra līdz 2011.gada 
jūlijam. Tas ir starptautisks projekts, kas tiek veikts ar 2 
Latvijas partneriem – Jauniešu biedrība “Pēda “un biedrība 
„Atbalsts Valkas ģimenēm” (Atbalsts Valkas ģimenes). Tā 
kā projekts ir diezgan ietilpīgs, to veic ar pieredzējušu 
projektu vadītāju un 17 jauniešu komandu (8 Igaunijas + 
9 latviešu jaunieši).

Projekta laikā tiek izmantotas dažādas neformālās 
metodes. 18 mēnešu laikā jaunatnes darbinieki, jaunieši un 
lēmumu pieņēmēji no Igaunijas un Latvijas puses lēkā par 
dažādām jauniešu līdzdalības apakšzemes stacijām. Šīm 
metro stacijām ir raksturīgi dažādi pasākumi, ko veic 
projekta laikā.

No Latvijas puses projektā iesaistījušies 15 novadi, kas 
robežojas ar Viljandi apriņķi Igaunijā un tie ir Salacgrīvas 
novads, Alojas novads, Mazsalacas novads, Rūjienas 

novads, Naukšēnu novads, Valkas novads, Apes novads, 
Alūksnes novads, Limbažu novads, Valmieras novads, 
Valmiera, Beverīnas novads, Strenču novads, Smiltenes 
novads, Burtnieku novads un 15 pašvaldības no Viljandi 
apriņķa Igaunijā. 

Projekta aktivitātes ietver atklāšanas pasākumu “24h 
ar jauniešiem”, kopējās apaļā galda diskusijas “Jaunatne 
uzstāties!”, debašu treniņi, diskusijas “Vista pret olu”, 
sporta pasākums “Jaunieši pret spēku”, jauniešu forums 
“Nevienam nerūp? Visiem rūp!”, jauniešu apmaiņas, iespē-
jamās ēnu dienas starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, 
otrās apaļā galda diskusijas “Jaunatne uzstāties! “ un sociālās 
aktivitātes katrā pašvaldībā. Projekts beidzas ar kopīgu 
jauniešu līdzdalību koncertā uz Igaunijas - Latvijas robežas.

Šīs darbības ir saistītas ar komandu starpposma novērtē-
šanas sanāksmēm un kopīgo pasākumu, kas ļauj jauniešiem 
starp 2 valstīm dalīties zināšanās un mācīties vienam no otra. 
Gaidāmie rezultāti no projekta: 600 jaunieši, 50 jaunatnes 
darbinieki un 200 lēmumu pieņēmēji un amatpersonas 
piedalīsies projektā un jauniešus sadzirdēs visās iesaistītajās 
pašvaldībās.

Teksts un foto 
Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ginta Gailīte

STRENČU NOVADA  AKTĪVĀKIE JAUNIEŠI IESAISTĀS PROJEKTĀ

MĀRTIŅDIENAS TIRGUS 
PLACIS PLĀŅU TAUTAS NAMĀ

Mārtiņdienas rīts sākās pavisam neredzami - viss biezā 
miglā tīts. Mārtiņgailis nevarēja saprast,vai tirgotāji uz 
Plāņiem atbrauks vai nē? Bet atbrauca un ceļu cauri miglai 
atrada. Interesanti bija vērot, kā pieredzējuši tirgotāji 
tirgojās kopā ar iesācējiem. Iesācēji ļoti labi prata piedāvāt 
un lielīt savu preci. Pēc lielās pirkšanas un pārdošanas 
Mārtiņgailis kopā ar andelmaņiem priecājās jautrās 
rotaļās.

Teksts un foto 
Sarmīte Caune, Plāņu tautas nama vadītāja.



Tā aizejam pa skujām klāto taku
Un nenākam nekad vairs atpakaļ...

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

Gundaru un Sanitu Blaubergus
ar dēla Dāvja 14.10. 2010. piedzimšanu!

SVEICAMPATEICĪBA

Paldies visiem, kas ar savu klātbūtni pagodināja 
Saieta nama Jaunklidzī svinīgo atklāšanu. Paldies 
par sirsnīgiem sveicieniem un laba vēlējumiem. 

Turpmāk Jaunklidža bibliotēka savus apmek-
lētājus un viesus gaidīs jaunajās telpās Saieta 
namā. 

Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante

Sveicam!
Lindu Brūnu un Edmundu Kasku

kopējo dzīvi sākot!

Mūžībā aizgājuši:

Poļetelova Anna  05.06.1927. -  02.10.2010.
Voitčonoks Jānis  06.12.1929. – 10.10.2010.
Lezdiņš Edmunds Harijs  10.07.1928. – 16.10.2010.
Cekulis Gunārs  09.11.1935.- 26.10.2010.
Ozoliņš Aldis  27.10.1949. – 27.10.2010.
Jevremjainens Armas  09.04.1931. – 12.09.2010.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Darot gaišas mūsu dienas, 
Visu saviem smaidiem vīt, 
Augot lielākam, bez ēnām, 
Lai tavs ceļš ir, mazulīt!

APSVEIKUMS
Vieglu taku, raitu soli
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu
Visu mūžu dzīvojot. /Tautas dziesma/

Tāda tu esi, rudens diena,
Bērzu loki – un vētrām līdz
Atkal aizlido lapa viena -
Bieza un tumša aug miglas siena,
Lietus asaras plakstos trīc. /M.Bārbale/

Izsakām līdzjūtību Baibai Mazulei tēvu mūžībā 
pavadot. Z/s “Veckūkuri”

LĪDZJŪTĪBA

6. decembrī plkst. 15.30 – Plāņu pagasta pārvaldē 
                     plkst. 16.30 – Saieta namā Jaunklidzī
7. decembrī plkst. 16.00 – Sedas pilsētas pārvaldē 
9. decembrī  plkst. 16.00 – Jērcēnu pagasta pārvaldē

Sakarā ar to, ka ir beigusies iepirkuma 
procedūra ogļu piegādei Sedas pilsētas centrālai 
katlumājai, atbilstoši iepirkto ogļu cenas izmaiņām 
tiek noteikts siltumenerģijas 1MWh pārdošanas 
tarifs patērētājiem – 35,18 Ls/MWh bez PVN 
2011./2012. g. apkures sezonā.

INFORMĀCIJA SEDAS 
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM

Strenču novada domes priekšsēdētājs 
un izpilddirektors tiksies ar iedzīvotājiem


