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IEVADS 
 
 
Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam ir 
pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments novadā ietilpstošajām pašvaldībām pēc 
administratīvi teritoriālās reformas. Pašlaik novadā ietilpstošajām pilsētām un pagastiem ir izstrādātas 
atsevišķas attīstības programmas un teritoriju plānojumi, novadam kopumā ir nesen apstiprināts 
teritorijas plānojums. Līdzšinējie attīstības plānošanas dokumenti ir izvērtēti un integrēti jaunajā 
novada attīstības programmā. 
 
Attīstības programmas dokuments sastāv no trim daļām (atsevišķiem sējumiem): 
 Pašreizējās situācijas raksturojums; 
 Stratēģiskā daļa, kas ietver arī rīcību plānu un investīciju plānu; 
 Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību (turpmāk – Pārskats) 
 
Pārskats sagatavots, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumus Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 
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1.PAŠVALDĪBAS LĒMUMI 
 

1.1. Lēmums par uzsākšanu 
 
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Projekti/Domes_lemums_2011_20_01.doc  
 

 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 
STRENČU NOVADS 

STRENČU NOVADA DOME 
__________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90009116346, Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730  
Tālruņi: priekšsēdētājs 64715611, sekretāre 64715610, fakss 64715619, e-pasts 

dome@strencunovads.lv  
 

L Ē M U M S  
Strenčos 

2011.gada 20. janvārī 
Sēdes protokols Nr.1 

14.§ 
 

Par Strenču novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 
 

Saskaņā ar sociālo, izglītības un sporta jautājumu komitejas 17.01.2011. sēdes 
lēmumu, kurā izskatīts Attīstības un plānošanas departamenta speciālistes iesniegtais 
lēmuma projekts par Strenču novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 6.panta 
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punktu, 
Strenču novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm par (Guntis Jukāms, Aigars Leitis, Jānis 
Zvejnieks, Ikars Vītiņš, Jānis Ence, Tatjana Zavadska, Jekaterina Osipiva, Jekaterina 
Jeremejeva, Imants Dukurs, Velga Graumane) pret nav, atturas 1 (Jānis Pētersons), 
 n o l e m j :  
 
1.Uzsākt Strenču novada attīstības programmas izstrādi laika posmam no 2013.gada līdz 
2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam.  

 

2.Nozīmēt atbildīgo par Strenču novada attīstības programmas izstrādi Attīstības plānošanas 
departamenta speciālisti Santa Rāviča. 

 

3. Izveidot Strenču novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:  

http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Projekti/Domes_lemums_2011_20_01.doc
mailto:dome@strencunovads.lv
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3.1. Jānis Pētersons – Strenču novada domes priekšsēdētājs, vadības grupas vadītājs;  

3.2.  Līga Sovere – Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja; 

3.3. Dace Gaigala – Strenču novada vidusskolas direktore; 

3.4. Aivars Auniņš- Strenču novada pašvaldības izpilddirektors; 

3.5. Līga Čukure – Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste; 

3.6. Gita Siliņa – Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departamenta vadītāja; 

3.7. Ikars Vītiņš – Uzņēmēju pārstāvis; 

3.8. Guntis Jukāms – Sociālās nozares pārstāvis; 

3.9. Santa Rāviča – Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste. 

 
4. Apstiprināt darba uzdevumu Strenču novada attīstības programmas izstrādei (pielikums 
Nr.1).  

 

5. Apstiprināt Strenču novada attīstības programmas izstrādes laika grafiku (pielikums Nr. 2).  

 

6. Lēmumu par Strenču novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt mājas 
lapā www.strencunovads.lv un laikrakstā „Strenču novada vēstis”.  

 

7. Lēmumu par Strenču novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 
nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam.  
 
8. Attīstības programmas izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs        J. Pētersons 

 
Pielikums Nr.1. 

(2011.gada 20.janvāra domes sēdes lēmums prot. Nr.1.14.§) 

 
DARBA UZDEVUMS 

Strenču novada attīstības programmas izstrādei 
 

1. Izstrādāt Strenču novada attīstības programmu no 2013. līdz 2019.gadam ar perspektīvu 
līdz 2020. gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības vidēja termiņa attīstības prioritāšu 
īstenošanai. 
 
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 
2.3. Reģionālās attīstības likuma 13.pants; 
2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā”. 
 
3. Attīstības programmas izstrādes mērķis – paaugstināt pašvaldības attīstības plānošanas 
kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu. 
 
4. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 
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4.1. Veikt teritorijas pašreizējās situācijas raksturojumu, nosakot galvenās problēmas un 
attīstības potenciālu, padziļināti izpētot uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību. 
4.2. Definēt Strenču novada teritorijas attīstības vidēja termiņa stratēģiskos virzienus 
(prioritātes), mērķus un uzdevumus pa attīstības jomām; 
4.3. Noteikt Strenču novada teritorijas attīstības pasākumu rīcības kopumu, kas ietver 
stratēģiskās daļas, rīcības plāna un investīcijas projektu kopumu vidēja termiņa prioritāšu 
īstenošanai izstrādi; 
4.4. Izstrādāt programmas ieviešanas uzraudzības plānu; 
4.5. Izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas 
attīstības, plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads; 
4.6. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada 
teritoriālo vienību plānošanas dokumentus, attīstības programmas, kā arī jau uzsāktos un 
ieplānotos infrastruktūras projektus; 
4.7. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot 
iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, un sagatavot 
pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 
4.8. Organizēt tematiskās tikšanās nozaru pārstāvjiem – uzņēmējdarbība un nodarbinātība (2 
tikšanās, 13 dalībniekiem), izglītība, kultūra un sporta (2 tikšanās, 9 dalībnieki), sociālie 
jautājumi un labklājība (2 tikšanās, 7 dalībnieki), vide (1 tikšanās, 6 dalībnieki). 
 
5. Īpaši norādījumi: 
5.1. Attīstības programmas projekta dokumentāciju noformēt saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”.  
5.2. Attīstības programmas izstrādē izmantot RAPLM sagatavoto metodisko materiālu 
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 
 
6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi 
 

Nr.
p.k
. 

 
DARBA UZDEVUMS 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei  
(2011.gada janvāris – 2011.gada aprīlis) 

1.1 Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 

1.2
. 

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vidzemes plānošanas 
reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.strencunovads.lv un laikrakstā 
„Strenču novada vēstis”. 

1.3
. 

Ekspertu piesaistīšana attīstības programmas izstrādes procesam. 

1.4
. 

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, 
interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. 

1.5
. 

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, 
rezultātu apkopošana. 

1.6
. 

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. 
konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām). 

2. Sabiedrības informēšana un viedokļu noskaidrošana 
(2011.gada aprīlis – 2011.gada jūnijs) 

2.1
. 

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā 
laikrakstā. 
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2.2
. 

Iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas anketu izstrāde. 

2.3
. 

Iedzīvotāju aptaujas organizēšana, iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana 
par viņu viedokli par aktuālākajām problēmām novadā un potenciālajām attīstības 
tendencēm. Aptaujas anketas veidlapas būs pieejamas Strenču novada mājas lapā 
www.strencunovads.lv, pašvaldības laikrakstā „Strenču novada vēstis”, novada pagastu 
pārvaldēs, pašvaldības un tās iestāžu telpās). 

3. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde 
(2011.gada jūlijs – 2011.gada decembris) 

3.1
. 

1.posms Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes izstrāde. 

3.2
. 

2.posms Stratēģiskās daļas izstrāde. 

3.3
. 

3.posms Rīcības plāna izstrāde. 

3.4
. 

4.posms Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde. 

3.5
. 

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības 
grupā un precizēšana atbilstoši ierosinājumiem. 

3.6
. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata (ja nepieciešams) izstrāde (SIVN). 

4. Publiskā apspriešana 
(2012. gada janvāris) 

4.1
. 

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un SIVN (ja nepieciešams) 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

4.2
. 

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publisko 
apspriešanu nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā 
www.strencunovads.lv un laikrakstā „Strenču novada vēstis”. 

4.3
. 

Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana (30 dienas). Vides 
pārskata projekta (ja nepieciešams) saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja 
norādītajām iestādēm. 

4.4
. 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana vadības grupā. 

4.5
. 

Informatīvā ziņojuma sagatavošana un publicēšana pašvaldības mājas lapā un pašvaldības 
laikrakstā „Strenču novada vēstis” 

4.6
. 

Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) publiskās apspriešanas 
kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.strencunovads.lv 

5. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana 
(2012.gada februāris- 2012.gada aprīlis) 

5.1
. 

Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) gala redakcijas izstrāde, ņemot 
vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus. 

5.2
. 

Pārskata par Strenču novada Attīstības programmas izstrādes gaitu sagatavošana; 

5.3
. 

Attīstības programmas galīgās redakcijas izskatīšana izstrādes vadības grupā. 

5.4
. 

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu 
Vidzemes plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas (ja nepieciešams)nodošanu 
Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana 
mājas lapā www.strencunovads.lv un laikrakstā „Strenču novada vēstis”. 

5.5
. 

Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana Vidzemes plānošanas reģionam un 
vides pārskata gala redakcijas (ja nepieciešams) nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam 

http://www.strencunovads.lv/
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atzinuma saņemšanai. 

6. Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) gala redakcijas apstiprināšana 
(2012.gada maijs) 

6.1
. 

Novada domes lēmums par Strenču novada attīstības programmas galīgās redakcijas 
apstiprināšanu. 

6.2
. 

Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas 
lapā www.strencunovads.lv un vietējā laikrakstā. 

6.3
. 

Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vidzemes 
plānošanas reģionam. 

 
 

Pielikums Nr.2. 
(2011.gada 20.janvāra domes sēdes lēmums prot. Nr.1.14.§) 
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1.2. Lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai 
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2. DARBA GRUPAS SANĀKSMES 
 

Ievada seminārs 31/05/2011 

 
Protokols 

Datums 2011.gada 31.maijs, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 
 
Dienas kārtība 
 
1. Plānotās darba metodes 
Tikšanos biežums un laiks, darba grupu skaits un dalībnieki. Atskaites formas. 
 
2. Strenču TP risinājumi un attīstības programmas izstrāde 
Dzīvojamā apbūve, ražošanas teritorijas, transports, dabas teritoriju izmantošana 
 
3. Saruna par uzņēmējdarbības iespējām Strenčos - pakalpojumi, centrālās ielas loma,  
telpu pieejamība, ražošanas teritorijas un to izvietojums, apvedceļš, tirgus izveide  
 
Diskusija 
  
"Strenči - klusa, zaļa, mierīga mazpilsēta (ne_Valmiera)". 
 
Vieta savrupmāju būvniecībai Valmieras iedzīvotājiem (pilsētā un novada teritorijā). Viegli 
aizsniedzama (transporta savienojumu nozīme). Miers, atpūta, rehabilitācija, veselības 
saglabāšana. Labi dzīvot ģimenēm ar bērniem. Attiecību polārā daba (mazas kopienas +/- - 
privātuma jautājums).  
 
Cik cilvēkus piesaistīsim nākošo 5-7 gadu laikā? Mērķtiecīgas darbības, kas tam 
nepieciešamas? 
Ar Valmieru – konkurēt un sadarboties. Strenču novada attīstības resurss.  
Pajautāt apkārtējām pašvaldībām/plānotājiem viedokli par plāniem/ sadarbības 
iespējām/par kopējo interešu jautājumiem 
 
Vai pašvaldība un iedzīvotāji pieņemtu, ka pieejamās brīvās platības (t.sk. liela daļā zaļo 
zonu) tiktu ieplānotas jaunu atpūtas, rekreācijas objektu būvniecībai un pakalpojumu 
izveidei?  
 
 
“Centrālās ielas nozīme un apvedceļš” 
 
Pilsētas lineārā struktūra – starp upi-autoceļu-dzelzceļu. Galvenā iela ir absolūti centrālā ass 
– nomaļus no tās nekas nepastāv. Galvenā pilsētas iela – prioritāte pakalpojumiem. 
Koncentrēt resursus un iespējas. Jaunas tirgotavas? Stāvvietas? Pakalpojumu iestādes? (vai 
fiziski pietrūkst telpu pakalpojumu uzņēmumiem?). 
 
Kāda ir telpu pietiekamība/nepietiekamība uz galvenās ielas – pašvaldības funkciju veikšanai, 
kā arī „brīvas telpas”, ko pašvaldība par saprātīgu cenu varētu iznomāt mazajiem 
uzņēmējiem? 
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Izskatīt iespēju savietot tranzītceļu ar dzelzceļu - kompaktā satiksmes koridorā (autoceļš 
paralēli dzelzceļam). Apvedceļu – gar dzelzceļa šo pusi palaist – pēc iespējas tuvāk Strenčiem. 
 
Vai atteikties no apvedceļa būvniecības, bet tā vietā plānot, kā apvienot transporta plūsmas 
ar dzīvi zaļā, klusā pilsētā, kur galvenā iela varētu piedāvāt pievilcīgas apstāšanās vietas, 
kafejnīcu, tirdziņu u.c., paralēlās mazās ieliņas paliktu klusumam, mieram, relaksācijai? 
 
Apvedceļš – tālas (20-30 gadu) nākotnes perspektīva. 
 
 
"Atslēgt Gauju" 
 
Izbraucot cauri Strenčiem, Gauju pamanīt neizdodas. Plostnieku svētki un pilsēta.  
Gaujas potenciāla izmantošana – jaunas pieejas vietas, aktivitātes. Posmi un to atšķirības. 
Kempings, piknika vietas, laivas, nobrauciens ar plostu. Tilts pār Gauju - kustības radītājs. 
 
Kokus jau sen vairs nepludina pa upi – tos pārvadā ar  automašīnām. "Jaunie plostnieki" un 
to tikšanās Strenču kafejnīcā.  
 
Cik plaši zināmi ir Plostnieku svētki un Strenči kā starptautiskā Plostnieku pilsēta? Vai un kā 
šis “zīmols” tiek popularizēts? Papildus iespējas? “Zaļais lielveikals” Gaujas malā – pirmā 
pasaulē alternatīvā „fair trade” iepirkšanās vieta. 
 
Jaunas piekļūšanas pie Gaujas vietu izveidi? Cik un kur tādas varētu būt?  Vai un kā teritorijas 
plānojums  atspoguļo pieejas pie upes, ūdensmalas izmantošanu? Gauja kā resurss. 
 
 
“Dabas kapitalizācija” 
 
Bez pašas dabas vērtības „kā tādas” (, kāds Strenču novadam ir ieguvums no Ziemeļgaujas 
aizsargājamās ainavas teritorijas statusa, NATURA 2000 teritorijām – vai pilnībā tiek 
izmantots šo teritoriju potenciāls (gan dabas vērtību ziņā, gan statusa ziņā)?  
 
Energoresursi, medības, putnu vērošana u.c. tūrisma aktivitātes. Sēnes, ogas, zivis. Ēdienu 
gatavošana un tradīcijas. Atšķirīgais/piemēri. 
 
Vai vietējo aktīvo cilvēku, NVO vidū ir/būtu kāds, kas varētu/gribētu uzņemties vietējā 
tūrisma menedžera lomu? Pašvaldības loma. 
 
 
„Ražošanas teritorijas”  
 
Perspektīvo ražošanas teritoriju lielums, prioritātes attiecībā uz noteikto rūpniecisko objektu 
apbūves teritoriju attīstību. Dzelzceļa stacija un tai pieguļošās teritorijas. Kāds ir plašo 
industriālo teritoriju pamatojums (vai jau šobrīd ir kādas konkrētas “lielas” biznesa idejas, 
investoru interese utml.)?  
 
Inženierkomunikāciju jaudu (īpaši elektroenerģijas apgādes jaudu) pietiekamības 
novērtējums perspektīvajām rūpniecisko objektu apbūves teritorijām. Teritoriju 
īpašumpiederība (pašvaldības īpašumi). Ierīkošanas izmaksas. Potenciālais darbaspēks.  
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Teritorijas intensīvās lauksaimnieciskās ražošanas objektu apbūvei,  piem.,  cūkkopības 
kompleksi un citi A kategorijas objekti. 
  
Vai „turpmākās izpētes teritorijas” statusu iespējams vienkāršot? 
 
 
Citi jautājumi 

Sedas potenciāls - attīstīt kā vēsturiskā/ arhitektūras/ kultūrtūrisma/ multikultūras (1700 
iedzīvotāju un 16 dažādu tautību pārstāvji!) objektu. Vienlaicīgi ar ne-tik-pievilcīgo 
tēlu un dzīvokļu pārdošanas cenām (LVL 1000 – nav interesentu). 
Filmu studijas projekts, ar Valmieras biznesa inkubatora atbalstu (izmanto Strenču 
novada īpaši atbalstāmās teritorijas statusu).   
  

Psihoneiroloģiskā slimnīca - jaunu pakalpojumu attīstība, darbības paplašināšanās? Vai 
kaut kā tiek pievērsta atsevišķa uzmanība Psihoneiroloģiskās slimnīcas 
apmeklētājiem kā atsevišķai „mērķa grupai”? Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes atbalsta punkts – iespējas? 
 

Kas ir uzņēmējs un ko ietver sevī „uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana” 
Strenčos?  Nelielie uzņēmēji (Salacgrīvas piemērs (satikšanās vietas), Smiltene, 
Trikātas kūkotava).  Iespēja iznākt no mājām, arī sociālā uzņēmējdarbība.   
 
Nepieciešama informācija par vietējiem nelielajiem ražotājiem un vieta šīs 
produkcijas realizācijai. Strenču tirgus? (novietojums, lielums, darbības modelis, 
informācijas izplatīšana). 

 
• Cik bieži vietējā sabiedrībā uzvirmo jaunas biznesa idejas (ka varētu darīt to, vai to)? 

Kādas idejas (piem., rūpniecība, tūrisms (saistībā ar muižu attīstību), jaunu 
pakalpojumu izveide pilsētā u.c.)?  
 

Cik lielā mērā TP izstrādē pieskārās velo infrastruktūrai? Vai nepieciešams uz to likt 
lielāku uzsvaru, piem., ieplānot veloceliņu tīklu pilsētā - kā papildus 
resurss/instruments pievilcīgas vides attīstībā? Vai plānoti jauni velo maršruti 
papildus vienam jau esošajam? 
  

Attīstībai izmantojamais potenciāls  

tīra, zaļa vide, dabas resursi (ūdeņi, purvi, objekti),  
pieejamas brīvas platības jaunu atpūtas, rekreācijas objektu būvniecībai un pakalpojumu 

izveidei,  
Plostnieku svētku un Pilsētas svētku tradīcijas („Starptautiskā plostnieku pilsēta”),  
valsts SIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca",  
sadarbības/integrācijas iespējas starp Strenčiem un Sedu (piem., bērnudārzs, vietējo 

cilvēkresursu apmaiņa kooperācija attīstības projektu ieviešanai, t.sk. latviešu, 
krievu, angļu, vācu valodas prasmes),  

tranzītceļš, Eiropas nozīmes dzelzceļš, savienojamība,  
dažas aktīvas NVO (LEADER naudas izmantošana), 
mājražotāju prasmes,  
zināmi labās prakses piemēri, no kā varētu mācīties (Salacgrīva – mājražotāju atbalsts, 

Trikātā – „Kūkotava”, Brenguļos – „Alus brūzis”),  
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sadarbība ar Valmieras biznesa inkubatoru (piem., varbūt jaunais uzņēmums var fiziski 
atrasties Strenčos, bet izmantot BI piedāvātos uzņēmējdarbības atbalsta, 
mārketinga, konsultatīvos u.c. pakalpojumus),  

pašvaldības un uzņēmēju konsultatīvās padomes izveides ideja,  
pašdarbības kolektīvi,  
ideja par kinostudijas izveidi Sedā (vai Strenčos),  
iespējamas platības A kategorijas uzņēmumiem,  
gatavība pieņemt atteikšanos no apvedceļa būvniecības, bet tā vietā plānot, kā apvienot 

transporta plūsmas ar dzīvi zaļā, klusā pilsētā, kur galvenā iela varētu piedāvāt 
pievilcīgas apstāšanās vietas, kafejnīcu, tirdziņu u.c., paralēlās mazās ieliņas paliktu 
klusumam, mieram, relaksācijai 

 
Sanāksmi beidz plkst. 13.00 
 
Protokolu sagatavoja: Jurijs Kondratenko 
 
 
 

30/06/2011 

 
Datums 2011.gada 30.jūnijs, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 
 

 
Protokols  

DARBA KĀRTĪBA: 
 
1. IEVADS – iepriekšējās tikšanās kopsavilkums (ziņo N.Balgalis, diskusija)  
2. Eiropas savienības uzstādījumi (plānošanas dokumenti) 2013.-2020.gadam, ieskats 

nākamajā ES fondu plānošanas periodā (ziņo N.Balgalis) 
3. Valsts politika, attīstības plānošana valsts līmenī, nozīmīgākie dokumenti un 

attīstības virzieni (ziņo M.Rudzīte-Griķe) 
4. Kafijas pauze 
5. Diskusija par Strenču novada TP saistību ar AP (dzīvojamā apbūve, ražošanas 

teritorijas, transports, dabas teritoriju izmantošana u.c.) 
6. Noslēgums 
 
 

TIKŠANĀS GAITA 
 

1. N.Balgalis sniedz iepriekšējās tikšanās kopsavilkumu, uzsverot šādus konceptuālos 
jautājumus tālākai izpētei AP izstrādes laikā: "Strenči - klusa, zaļa, mierīga mazpilsēta 
(ne_Valmiera)", “Centrālās ielas nozīme un apvedceļš”, "Atslēgt Gauju", “Dabas 
kapitalizācija”, „Ražošanas teritorijas”, Sedas potenciāls, Psihoneiroloģiskā slimnīca, 
Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana” Strenčos, Sedā un novadā.  

 
2. N.Balgalis iepazīstina klātesošos ar Eiropas Savienības uzstādījumiem (ES plānošanas 

dokumentiem) 2014.-2020.gadam, t.sk. ES stratēģiju 2020, ES Kohēzijas politiku, 
5.Kohēzijas ziņojumu, ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam (2009), komentējot katra 
dokumenta galvenās prioritātes, rīcības virzienus, būtību un to sasaisti ar Latvijas 
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plānošanas dokumentiem. Izvēršas diskusija par to, ka Latvijai vēl nav noteiktas savas 
attīstības prioritātes 2014.-2020.gadam, bet vietējām pašvaldībām jau šobrīd jānosaka 
savi attīstības virzieni. Tiek minēta nākamo vēlēšanu nozīme, politiķu izvēle un ietekme 
(pārsvaru gūst nevis tautsaimniecības intereses, bet interešu grupu intereses), budžeta 
sadalījums nākošajā plānošanas periodā, bottom-up pieeja (iepriekš Latvijā attīstības 
plānošanā neizmantots instruments, kad ministrijas grib sagaidīt priekšlikumus, 
ieteikumus, rīcību virzienus no vietējām pašvaldībām un tad plānot nozaru politiku valsts 
līmenī), integrētu un integrētu risinājumu nozīme (starpnozaru), Strenču novada 
potenciāls Eiropas mērogā, Latvijas mērogā, reģionālajā mērogā, konkurence  un 
sadarbība ar tuvākajām pilsētām (Valmiera, Smiltene, Valka, Rūjiena). 

 
N.Balgalis uzsver nepieciešamību pēc politiskas vienošanās  (pirmkārt!), pēc kā 
var sekot loģiska iespēja izstrādāt jebkādu uzlabojumu plānu. Ja nav kopīgas 
vienošanās, nav iespēja radīt plānu – kas attiecas gan uz valsts līmeni, gan vietējo 
pašvaldību. 
 

3. M.Rudzīte-Griķe iepazīstina klātesošos ar valsts politikas, attīstības plānošanas 
pamatnostādnēm valsts līmenī (skat. prezentāciju pielikumā!). Diskusija/komentāri 
izvēršas par šādām tēmām: 

- par riska ūdens objektiem – tie visi ir ietverti TP; 
- nepieciešamie un plānotie pasākumi plūdu draudu mazināšanai – kaut arī 

pēdējos gados piedzīvotie plūdi bijuši lielākie pēdējo 50 gadu laikā, tie tiek 
kontrolēti esošās infrastruktūras ietvaros, jauni pasākumi plūdu draudu 
mazināšanai nav nepieciešami; plūdu pieaugums daļēji var tikt skaidrots ar 
purvu nosusināšanu – jautājums, kuru varbūt nepieciešams aktualizēt 
Strenču novada kontekstā; 

- pašvaldības teritorijā šobrīd netiek pārsniegti gaisu piesārņojošo vielu 
normatīvi saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu”, taču, ja pašvaldība plāno 
intensīvi attīstīt ražošanu (Strenčos, Sedā), nākotnē var tikt 
sasniegti/pārsniegti gaisu piesārņojošo vielu normatīvi, kā rezultātā 
pašvaldībai jāizskata jautājums par atsevišķas Rīcības programmas gaisa 
piesārņojuma samazināšanai izstrādi 

- esošie un plānotie trokšņa avoti – galvenokārt satiksme, nākotnē – 
iespējamie rūpnieciskie objekti; viens no pašvaldības plāniem (vēlmēm) 
trokšņa novērtēšanai – apvedceļa ap Strenčiem izbūve, iznesot to pilnībā 
ārpus pilsētas. N.Balgalis aicina izvērtēt apvedceļa kā tāda nepieciešamību 
(vai tiešām satiksme tik liela, lai lieli izdevumi attaisnotos, apvedceļš var 
noņemt no pilsētas centrā esošajiem tirdzniecības un pakalpojumu 
objektiem ievērojamu klientu daļu), kā arī ierosina apsvērt apvedceļu 
trasēšanu pilsētas teritorijā gar dzelzceļu (īsāks un lētāks ceļš, ceļš paliek 
pilsētā, neiznesot plūsmu un līdz ar to potenciālos klientus no pilsētas).  
Pašvaldības pārstāvji izsaka vairākus pret-argumentus ka šāds variants 
neatrisinās un pie tiekoši nesamazinās trokšņa un gaisa piesārņojuma 
problēmu (ģeoloģisko apstākļu dēļ kravas transports būtiski bojā ceļa 
segumu Rīgas un Valkas ielās, ir iespēja nošķirt vieglo un smago transportu 
ar satiksmes organizāciju, dzelzceļam paralēlais ceļš vēl vairāk sadalīs 
pilsētu); 

- par derīgo izrakteņu ieguvi pašvaldībai piederošajās zemēs un citos 
īpašumos: visas atradnes – gan pašvaldības, gan privātas - šobrīd ir iezīmētas 
TP. Notiek diskusija par privātā īpašumā esošajām teritorijām – cik lielā mēra 
pašvaldība var noteikt darbību privāto derīgo izrakteņu ieguves teritorijās? 
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Tiek secināts, ka TP un saistošie noteikumi ir pašvaldības instruments, kā 
plānot, kontrolēt un ierobežot šādu teritoriju izmantošanu visā pašvaldības 
platībā, t.sk. privātās zemēs.  Izpilddirektors norāda uz nepieciešamību TP un 
AP ievērtēt ne tikai pilsētu intereses un attīstības perspektīvas, bet noteikti 
neaizmirst par novada teritoriju kopumā. Tiek panākta vienošanās par 
pašvaldībai piederošo zemju (derīgo izrakteņu atradņu, meža zemju,  
lauksaimniecības zemju, pilsētas zemju) izvērtējumu TP un AP vajadzībām; 

- par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT): notiek diskusija par novadā 
esošajām ĪADT kā tūrisma attīstības potenciālu. Pašvaldības pārstāvji uzsver, 
ka jau šobrīd ir izveidotas dabas takas un ir vairākas idejas par tālākas 
attiecīgās infrastruktūras plānošanu un apsaimniekošanas pasākumiem, lai 
šīs teritorijas iespēju robežās attīstītu un vairāk izmantotu gan vietējo 
iedzīvotāju vajadzībām, gan tūrismam. Par šīm idejām (ieskaitot dabas 
tūrismu, medniecību) plānots detalizēti runāt kādā no turpmākajām 
tematiskajām darba grupām; 

- par lauksaimniecību: pašvaldības pārstāvji kopumā piekrīt, ka uzsvaru varētu 
likt nevis uz lauksaimniecību, bet uz uzņēmējdarbību lauku teritorijās, uz 
lauku ekonomikas attīstību. Pašvaldība esošajā TP ir noteikusi teritorijas, 
kuras būtu piemērotas lauksaimnieciskās, zivsaimniecības un 
mežsaimniecības u.c. ražošanas attīstībai. Notiek diskusija par lieliem 
lauksaimniecības kompleksiem (piem. cūkkopības kompleksiem), kuru 
ierīkošana novada teritorijā saskaņā ar šo TP redakciju nebūtu iespējama (A 
kategorijas uzņēmums); 

- TP ir iezīmētas augstvērtīgas laiksaimniecības zemes, kā iemesls ir nepieļaut 
vērtīgu zemju sadalīšanu; 

- M.Rudzīte-Griķe uzsver nepieciešamību pašvaldības lauku teritorijas 
attīstības pasākumu plānošanā iesaistīt Vietējo rīcības grupu kā LEADER 
programmas (viens no finanšu avotiem neliela mēroga projektiem lauku 
teritorijās!) aktivitāšu administratoru; 

- Par ražošanu: izvēršas diskusija par perspektīvo ražošanas teritoriju (sevišķi 
turpmākās izpētes teritorijas ražošanas vajadzībām) platību, kas ir liela, 
ņemot vērā Strenču un Sedas pilsētu kopējo platību, pieejamos resursus un 
reālās nākotnē paredzamās attīstības tendences;  

- Joprojām ir spēkā ideja par pašvaldības apstiprinātas tirdzniecības vietas – 
tirdziņa izveidi Strenčos (aktuāli mājražotājiem, mazajiem lauksaimniecības 
produktu ražotājiem un amatniekiem); 

- par parku un meža parku veidošanu: aktuāla ideja par Gaujas piekrastes 
zonas attīstību, dabas parku izveidi/attīstību, kas dos pozitīvu ekonomisko 
un sociālo (ietekme uz darba vietām) ietekmi. 

4. Dalībnieki ietur īsu kafijas pauzi  
 

M.Rudzīte-Griķe turpina iepazīstināt klātesošos ar valsts politikas, attīstības plānošanas 
pamatnostādnēm valsts līmenī (skat. prezentāciju pielikumā!). Diskusija/komentāri izvēršas 
par šādām tēmām: 

- par 3 galveniem kritērijiem (pieejamība, kvalitāte un resursu efektīva 
izmantošana), minimālo pakalpojumu klāstu novada centrā un pagastu 
teritorijās izglītības jomas attīstībā: tiek ieteikta detalizēta diskusija kādā no 
turpmākajām tematiskajām grupām; 

- par tālmācību kā izglītības sastāvdaļu: āsa diskusija par tās nepieciešamību 
un pamatotību izglītības procesā, kā arī pielietošanas plašumu. Tiek lemts 
diskusiju turpināt, spriežot par izglītības jautājumiem speciālajā darba grupā; 
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- par veselības jomu: ņemot vērā LR Veselības ministrijas izstrādātos 
uzdevumus, kuros vajadzētu iesaistīties arī pašvaldībām, M.Rudzīte-Griķe 
uzsver veselības veicināšanas funkciju (ne tikai veselības aprūpi); 

- par sportu: tiek izteikta ideja mērķtiecīgi veidot brīvdabas sporta 
infrastruktūru, saistot to ar dabas teritorijām un papildinot novada un ārpus 
novada pilsētās esošo sporta infrastruktūru (sporta zāles, peldbaseini utt.); 

- par kultūras jomu: izvēršas diskusija par bibliotēku lomu un to, ka bibliotēku 
piedāvājums Strenču novadā pēdējos gados ir dinamiski palielinājies – 
bibliotēka ir informācijas un komunikācijas pakalpojumu sniedzēja, vietējās 
kopienas kultūras, prasmju attīstības un sabiedriskās saskarsmes centrs, 
neformālās izglītības, tālākizglītības un mūžizglītības apguves atbalsta centrs; 
bibliotēku potenciāls pietiekoši jāatspoguļo novada attīstības programmā;  

- par muzejiem: tiek pieminēts Sedas muzejs, psihoneiroloģiskās slimnīcas 
muzejs, ideja veidot Strenču novada muzeju, kur aplūkot plostnieku 
tematiku; Jelgavas muzejs un Gaujas ekspozīcija Valmieras muzejā tiek 
minēti kā labas prakses piemēri; 

- par autoceļu un dzelzceļu: dalībnieki vēlreiz pievēršas diskusijai par 
apvedceļa izbūves nepieciešamību un potenciālo izvietojumu. Vienots 
viedoklis tomēr netiek panākts. Jautājuma izskatīšanu plānots turpināt 
nākošajā sanāksmē;  

- par elektroniskajiem sakariem: M.Rudzīte-Griķe vērš uzmanību uz LR 
Satiksmes ministrijas ierosinājumu pašvaldībām skaidri norādīt Interneta 
pārklājuma problemātiskās vietas, jo, ņemot vērā valsts atbildību par Eiropas 
Digitālās programmas mērķu sasniegšanu, valsts mērogā tiek plānoti 
vērienīgi platjoslas interneta pārklājuma uzlabošanas pasākumi; līdz ar to no 
pašvaldībām tiek gaidīts atbalsts un sadarbība labāko risinājumu 
saskaņošanā; 

- izskan ideja Strenču novada teritorijā attīstīt bezmaksas bezvada interneta 
zonas, līdzīgi kā Igaunijā, lai iebraucot vai izbraucot no Latvijas cilvēki varētu 
izmantot internētu un pie reizes citus pakalpojumus; 

- par tūrisma jomu: pašvaldības pārstāvji min, ka Strenči varētu iekļauties 
vismaz 4 no pieciem Latvijas mēroga tūrisma produktiem, t.i. „Rīga +”, 
„Latvija”, „Latvija + Baltija”, „Latvija + Baltija + Krievija/Skandināvija”. Tomēr 
nepieciešami nopietni ieguldījumi infrastruktūrā, visu tūrisma resursu 
nodrošināšanā, kā arī (vissvarīgākais aspekts!) komersantu kritiskās masas, 
kas būtu gatava sadarboties, nodrošināšanā; 

- par vienas pieturas aģentūras (VPA) principu ieviešanu pašvaldībā: daļēji šos 
principus jau veic Strenču novadā esošās bibliotēkas, taču papildus 
nepieciešams plānot pilnvērtīgu VPA principu nodrošināšanu VISIEM 
pašvaldības pakalpojumiem; 

- par psihoneiroloģiskās  slimnīcas attīstības perspektīvām – iespējas sniegt 
maksas pakalpojumus, izmantojot personāla kvalifikāciju; slimnīca nodrošina 
310 darbavietas, no tām aptuveni 70% aizņem vietējie iedzīvotāji; tā ir viens 
no attīstības stūrakmeņiem. 

 
5. Diskusija par Strenču novada TP saistību ar AP (dzīvojamā apbūve, ražošanas teritorijas, 

transports, dabas teritoriju izmantošana u.c.) – notiek paralēli 3.jautājumu izskatīšanai. 
Bez tam pašvaldības vadība lūdz SIA „Grupa 93” pārstāvjus izvērtēt pašvaldībai 
piederošās zemes un piedalīties papildu sanāksmē, kuras mērķis būs detalizēti pārrunāt 
līdz šim identificētos diskutējamos jautājumus esošajā TP redakcijā. Pašvaldība vēlas 
uzklausīt „Grupa 93” ekspertu viedokli, lai pēc tā analīzes nepieciešamos labojumus, 
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precizējumus paspētu iekļaut TP gala redakcijā, kā arī veikt saskaņotu AP un TP 
dokumentu izstrādi. 

 
Šāda tikšanās plānota laikā no 20.-22.jūlijam. Konkrēts datums un sanāksmes sākuma 
laiks tiks saskaņots elektroniski jūlija pirmajā pusē. Tikšanās vieta: Valkas iela 16 
(2.stāvs), Strenči. 

 
Nākamā darba grupas sanāksmes datums – ap 28.-29. jūliju, par ko tiks panākta atsevišķa 
vienošanās pa e-pastu. Tēma: progresa ziņojums, pašvaldības resursu izvērtējums un 
uzņēmēju aptauja. Tikšanās vieta: Valkas iela 16 (2.stāvs), Strenči. 

 
Sanāksmi beidz plkst. 13.00 
 
Protokolu sagatavoja: Marika Rudzīte-Griķe 

 
 
 

28/07/2011 

 
Datums 2011.gada 28.jūlijs, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
Protokols 

 
DARBA KĀRTĪBA: 

 
1. IEVADS – iepriekšējās tikšanās kopsavilkums  
2. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti  
3. Strenču novada demogrāfiskā prognoze līdz 2020. gadam  
4. Kafija 
5. Pašvaldībai piederošās zemes kā attīstības resurss  
6. Uzņēmēju / potenciālo uzņēmēju aptauja  
7. Noslēgums 

 
 

TIKŠANĀS GAITA: 
 

J.Kondratenko iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar J.Osi - SIA „Grupa 93” sociālās jomas, 
izglītības, kultūras, sporta un ģimenes politikas ekspertu, un iepazīstina ar plānoto dienas 
kārtību. Tiek ieteikts par 5.jautājumu nerunāt sakarā ar to, ka objektīvu iemeslu dēļ ir 
iekavējusies datu apkopošana. Jautājuma par pašvaldībai piederošajām zemēm (kā 
attīstības resursu) izskatīšana tiek atlikta uz citām tikšanās reizēm. 
 
 

1. Sanāksmes ievadā J.Kondratenko sniedz iepriekšējās tikšanās kopsavilkumu, 
uzsverot šādus konceptuālos jautājumus tālākai izpētei AP izstrādes laikā: 
 

 ES fondu nākamā programmēšanas perioda aktivitātes 
 Apvedceļa nozīmīgums 
 Pašvaldībai piederošo zemju izmantošana attīstībai 
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 Vietējā ražošana un ražošanas teritoriju apjoms  
 Uzņēmējdarbība laukos un vietējie produkti, tirgus 
 Skolu, bibliotēku, kultūras namu funkciju paplašināšana 
 Bezmaksas interneta zonas 
 Tūrisma ‘cieta’ un ‘mīkstā’ infrastruktūra  
 Vienas pieturas aģentūra 
 Psihoneiroloģiskās slimnīcas pakalpojumu klāsta paplašinājums 

  
 Lai atjaunotu informāciju par esošo situāciju un attīstības planošanu Strenču novadā, 
J.Kondratenko jautā, kādi jaunumi notikuši Strenču novadā kopš iepriekšējās tikšanās. 
Pašvaldības pārstāvji sniedz informāciju par to, ka: 

 Sekmīgi norisinās ELFLA projekts „Sedas kultūras nama rekonstrukcija, I kārta” – 
projekta ietvaros tiks veikti ēkas fasādes apdares darbi, jumta seguma remontdarbi, 
nostiprināti pamati, izbūvēta elektroinstalācija, sakārtota ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēma, sakārtota apkures sistēma, logu rāmju remonts un stiklojuma 
atjaunošana, daļai iekštelpu veikti iekšējie apdares darbi un atjaunots grīdas segums; 
bez tam Sedas kultūras namā plānots veidot jaunu Informācijas centru – saistībā ar 
to tiek ieteikts padomāt par interaktīva informācijas stenda/paneļa (t.sk. piemēram, 
ar interaktīvu karti) izvietošanu informācijas centrā, ar kura palīdzību var sniegt īsas 
ziņas un noderīgu informāciju (ziņu lente) iedzīvotājiem ; 

 Uzsākta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 3.etaps” 
realizācija – ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu  paplašināšana (pati tīklu izbūve 
norisināsies kopā ar ielu rekonstrukciju 2012.gadā); 

 Turpinās ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta 
Plāņu ciemā” (ir izstrādāts tehniskais projekts, notiek ekspertīze) un 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā”, kā 
ietvaros līdz 2012.gada vidum abos ciemos plānots pabeigt ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī NAI izbūvi; 

 Veiksmīgi norit ERAF projekta „Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar 
Slimnīcas ielu līdz Valkas ielai 19) rekonstrukcija” ieviešana - satiksmes drošības 
uzlabošanas pasākumi (barjeras, nobrauktuves, ceļa segums, ietves), tai skaitā lietus 
ūdens kanalizācijas izbūve; 

 Plānots iesniegt jaunu projekta pieteikumu par tranzītielas posmu Valkas ielā un 
Rīgas ielā rekonstrukciju Strenču pilsētā, lai savestu kārtībā visu galveno ielu līdz 
pilsētas robežai;  

 Iepriekš iesniegtais projekts par zemas enerģijas ēku un būvju (pasīvo māju) 
veicināšanu diemžēl nav apstiprināts ierobežotā programmas finansējuma dēļ, taču 
projekta ideja netiek „atmesta”, tā tiks iesniegta kādā no turpmākajiem projektu 
konkursiem;  

 Turpinās ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā”, 
kā ietvaros veikta ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, NAI izbūve 
Sedas pilsētā; 

 Jau iepriekš izstrādāts Plāņu pagasta centra apgaismojuma tehniskais projekts, 
šobrīd tiek meklētas iespējas projekta praktiskai realizācijai;   

 Bez tam ir idejas par eko-takas izveidi Sedas purvā, kūdras izmantošanas uzsakšanu 
apkurē u.c. projektu aktivitātes. 

Sanāksmes dalībnieki vienojas par pilnīga projektu saraksta saņemšanu no Strenču 
novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem nakamās nedēļas laikā. 

 
 

2. J.Kondratenko iepazīstina visus ar veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem  
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- kopā atbildes snieguši 142 iedzīvotāji (t.sk. 100 sievietes un 42 vīrieši), lielākā daļa 

no Strenču pilsētas. Aktīvākie bijuši pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki, skolēni 
(un studenti), un pensionāri. Vidējais respondentu vecums – ap 40 gadiem. 64,8% no 
respondentiem neplāno mainīt dzīvesvietu, 18,3% izskata iespēju mainīt dzīves vietu 
Latvijas teritorijā.  

- iedzīvotāji informāciju visbiežāk iegūst no vietējā laikraksta „Mūsu novada vēstis” 
un reģionālajā laikrakstā „Ziemeļlatvija” (t.sk. elektroniskajās versijās). Plaši tiek 
izmantota arī pašvaldības mājas lapa, un ievērojams skaits iedzīvotāju informāciju 
gūst no parsonīgiem kontaktiem – draugiem, radiem, paziņām, kolēģiem. Tāpēc 
informācijas izplatīšanā (gan pozitīvas, gan – vēl jo vairāk! – negatīvas) liela loma ir 
neformāliem sabiedrības līderiem.  
Pašvaldības pārstāvji arī skaidro, ka reģionālais laikraksts „Ziemeļlatvija” iznāk 3 
reizes nedēļā, laikraksts„Mūsu novada vēstis” – tikai vienu reizi mēnesī. Tāpēc 
reģionālais laikraksts, kaut arī tas katru reizi ietver tikai dažus rakstus vai 
informatīvus paziņojumus, jāuzskata par ļoti nozīmīgu informācijas kanālu.  

- izvēršas diskusija par Sedā dzīvojošo krievvalodīgo iedzīvotāju iespējām saņemt 
informāciju krievu valodā un visu iedzīvotāju iespējām saņemt informāciju visiem 
saprotamā valodā (nevis, piem., „projektu valodā”). Aptaujas rezultāti parāda un 
pašvaldības pārstāvji secina, ka informācija iedzīvotajiem tiek sniegta kopumā 
pietiekoši, bet iespēju robežās jāpalielina visiem saprotamas informācijas apjoms 
par  pilsētu, pagastiem, novadu un pašvaldības darbu kopumā, par sociāliem 
jautājumiem un kultūras pasākumiem, kā arī par pašvaldības uzņemumu sniegtajiem 
komunalajiem pakalpojumiem (t.sk. informācija krievu valodā). 

- aptaujas rezultāti rāda, ka novada iedzīvotāji lielākoties ir apmierināti ar vides 
sakoptību, ielu apgaismojumu, sabiedriskā transporta pakalpojumiem, atkritumu 
apsaimniekošanu, sabiedriskās ēdināšanas un namu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem. Visai pozitīvi tiek vērtēti arī pirmsskolas un vispārejās izglītības 
pakalpojumi, kultūras un izklaides pasākumi, socialā palīdzība un pakalpojumi,  
sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Viszemāk tiek vērtēta ielu un ceļu 
infrastruktūra (t.sk. gājēju celiņi, velo celiņi). 

- pašvaldības pārstāvji papildus skaidro, ka līdz novada izveidei atkritumu 
apsaimniekošanu Sedā veica viens apsaimniekotājs, Jērcēnos, Plāņos un Strenčos –
divi dažādi apsaimniekotāji. Pēc novada izveides bija skaidrs, ka jāpaliek vienam 
apsaimniekotājam, un pēc konkursa izrādījās, ka ekonomiski un saimnieciski 
izdevīgākais atkritumu apsaimniekotājs ir SIA "ZAAO", kas sniedz kvalitatīvus 
atkritumu savākšanas un noglabāšanas pakalpojumus, t.sk. atkritumu savākšanu, 
transportēšanu un noglabāšanu videi draudzīgā veidā.  Uzņēmums veic arī 
sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Un Strenču novadā ir pierādījies fakts, ka 
komunikācija, skaidrošana par tarifiem utt. ir ievērojami veicinājusi arī iedzīvotaju 
apmierinatību ar pakalpojumu (jo augstāka informētība, jo lielāka apmierinātība ar 
komunālajiem pakalpojumiem) – tas jāņem vērā, izstrādājot jaunās attīstības 
programmas rīcību plānu. 

- Lielākie trūkumi atzīti: 

 Respondentiem Strenčos - uzņēmējdarbības un darbvietu trūkums, 
atpūtas/brīvā laika pavadīšanas iespēju un kultūras pasākumu trūkums, 
veselības aprūpes kvalitāte (sevišķi izteikta ir kvalificētu un atsaucīgu bērnu 
ārstu nepietiekama pieejamība!) 

 Respondentiem Sedā - pārāk liela resursu koncentrācija Strenčos, māju 
stāvoklis un apsaimniekošana, siltumapgādes pakalpojumu zema kvalitāte 
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un augstas cenas, ūdensapgādes pakalpojumu zema kvalitāte, slikts ceļu 
stāvoklis 

 Respondentiem Jērcēnu pagastā – darba vietu trūkums, ceļu stāvoklis 

 Respondentiem Plāņu pagastā - sabiedriskā transporta pakalpojumi, 
klejojošie suņi, ceļu stāvoklis, apgaismojuma trūkums 

- Notiek diskusija par māju apsaimniekošanu (t.sk. siltināšanas projektiem) Sedā: ļoti 
liela pretestība no iedzīvotājiem. Iedzīvotāju kopējā attieksme pret pašvaldības 
funkcijām ir, ka „pašvaldībai ir jārada darba vietas, jānodrošina viss!” (t.s. post-
padomju domāšana). Piemēram, saistībā ar ūdenssaimniecības attīstības 
projektiem iedzīvotaji uzskata, ka pašvaldībai jāierīko ūdenssistēmas pieslēgumi līdz 
pat katrai mājai. Taču pieslēguma ierīkošana no maģistrālā vada līdz dzīvesvietai ir 
katra iedzīvotāja kā privātpersonas (privātas saimniecības) atbildība. Tiek izteikta 
atziņa, ka saistība ar ūdenssaimniecības attīstības projektiem nepieciešams vairāk 
informēt iedzīvotājus par viņu pašu atbildību (cik daudz no kopējā pasākumu apjoma 
veic pašvaldība un kas jādara iedzīvotājiem!), kā arī sniegt ieteikumus par iedzīvotaju 
apvienošanās iespējām un kopīgās rīcībām (piem., centralizēti iepirkumi u.c.), lai pie 
sistēmas veiksmīgi varētu pieslēgt visas mājas un novest līdz galam visas sitēmas 
ierīkošanu; 

- vīzijas priekšlikumos respondenti ietvēruši plašu spektru: skaista, droša, sakopta, 
zaļa, attīstīta teritorija ar augstu dzīves līmeni un labu demogrāfisko situāciju, kurā 
dzīvo laimīgi un uz vietas nodarbināti cilvēki, kuriem ir pieejami dažādi labumi un 
pakalpojumi, un kur pārvalde notiek iedzīvotāju interesēs; 

- kā prioritārās attīstības jomas iedzīvotaji uzskata darba vietu rādīšanu un 
uzņēmējdarbības attīstību, ielu un ceļu infrastruktūras attīstību, komunālo 
pakalpojumu (t.sk. dzīvojamā fonda) uzlabošanu, izglītības sektora attīstību. Lai 
attīstības programmā iekļautie prioritarie mērķi tiktu sasniegti, liela loma būs visiem 
komunikācijas cikla posmiem, t.i. sabiedrības informētībai un izglītošanai, 
domāšanas maiņai, sabiedrības reālai iesaistei, kā rezultātā varēs mainīties 
sabiedrības uzvedība.   

 Detalizēts aptaujas apkopojums pievienots protokola pielikumā - prezentācijā! 
 
 

3. J.Kondratenko  iepazīstina ar Strenču novada demogrāfisko prognozi (modeli) 
līdz 2050.gadam, un detalizēti komentē paredzamām demogrāfiskās izmaiņas līdz 
2020.gadam, t.sk.  

- pesimistisko scenāriju, kad, ja nekas nemainās un dzimstības, mirstības, migracijas saldo 
rādītāji paliek 2010.gada Strenču novada rādītāju līmenī, 2020.gadā iedzīvotāju skaits 
būs samazinājies no 4126 līdz 3518 cilvēkiem; 

- mēreni optimistisko (reālistisko) scenāriju, kur, pieņemot, ka Stenču novada 
demogrāfiskie rādītāji ir nedaudz labāki, t.i. 2010.gada vidējo Vidzemes reģiona rādītāju 
līmenī, notiek pakāpeniskā uzlabošanās un 2020.gadā iedzīvotāju skaits būs samazinājies 
no 4126 līdz 3777 cilvēkiem; un  

- optimistisko (jeb utopisko) scenāriju, ja katrai sievietei reproduktīvajā vecumā būtu 2 (vai 
pat 3) bērni un būtu panākta „nulles-migrācija”. Šajā scenārijā iedzīvotāju skaits 
2020.gadā vai nu paliktu tuvu esošajam vai pat nedaudz palielinātos. 

 
Papildus J.Kondratenko skaidro paredzamo samazinājumu pa vecuma grupām, īpaši 
pieskaroties 1) pensijas vecuma iedzīvotaju skaitam, secinot, ka uz vispārējā Latvijas fona 
ievērojams pensionāru skaita palielinājums netiek prognozēts, jo šī vecuma iedzīvotāju skaits 
Strenču novadā JAU tagad ir lielāks nekā vidēji Latvijā; un 2) bērniem, kuru skaits mēreni 
optimistiskajā scenārijā saglabājas nemainīgs un nedaudz pat pieaug. 
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Uzklausot J.Kondratenko skaidrojumus par novada demogrāfisko prognozi, sanāksmes 
dalībnieki pieskaras vairākiem ar demogrāfiju saistītiem punktiem: 
- Novadā ir viena izglītības iestāde -  Strenču novada vidusskola - ar papildus 2 

struktūrvienībām (Sedas filiāli un Plāņu filiāli), daudzi pēc pamatskolas aiziet mācīties uz 
kādu no Valmieras vidusskolām. Nepieciešams pārskatīt un pētīt, kāpēc visi novada 
vidusskolas vecuma jaunieši nepaliek mācīties Strenčos; 

- Daudzi jaunieši reāli izbrauc no novada (studēt u.c.), taču deklarētā adrese paliek 
Strenču novadā – tas var ietekmēt statistikas rādītājus, t.i. rādītāji neparāda realo 
situāciju. Turklāt, no nodokļu ieņēmumu viedokļa, ir svarīgs deklarēto iedzīvotšaju skaits, 
no pakalpojumu nodrošinājuma viedokļa – reāli dzīvojošo iedzīvotāju skaits un sastāvs; 

- J.Osis uzsver ģimeni kā iespējamo novada prioritāti, par kuru atbildīgi ir ne tikai 
pašvaldības sociālais dienests, bet komunālo pakalpojumu plānotāji un sniedzēji, 
pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumu sniedzēji utt. Ģimenēm svarīgi aspekti ir 
drošība (t.sk. uz ielas, mājoklī, sociāli utt.), aprūpe un izglītība; 

- Pašvaldības pārstāvji uzsver, ka šobrīd Strenču novada PII „Minkāns” un tās 
struktūrvienībās („Sprīdīši” Plāņos un „Dzērvīte” Sedā) ir līdz pat 3 reizēm vairāk vietu 
nekā šobrīd aizpildītas ar bērniem. Skolas varētu sniegt izglītības pakalpojumus 2 reizes 
lielākam audzēkņu skaitam. Pašvaldības īpašumā ir ap 70 brīvi dzīvokļi, kurus iespējams 
iznomāt; 

- Nepieciešams – gan novada iekšienē, gan ārpus tā - plašāk „reklamēt” Strenču novadu 
kā labu, pievilcīgu dzīvesvidi, uzsverot labumus ģimenei (iespējams jāveido mērķtiecīgas 
teritorijas mārketinga kampaņas, kas kā atsevišķas rīcības jāietver jaunajā AP); 

- Uzmanība jāpievērš un jāņem vērā aptaujas rezultāti un respondentu ieteicamie uzsvari 
vīzijā, t.sk. iedzīvotajiem pievilcīga pārvalde („kur pārvalde notiek iedzīvotāju 
interesēs”). Tas nozīmē, ka pašvaldības darbā noteicošai jābūt „pretim-nākšanas” 
politikai – ņemot vērā pamata pakalpojumus, kas vajadzīgi jaunai ģimenei prioritārā 
kārtībā (darbs, bērnudārzs, droša vide, izglītība, kvalitatīva veselības aprūpe (sevišķi 
bērnu ārsts), dabas vide, kā arī saturīgs brīvais laiks un izklaide), jāplāno to pieejamība uz 
vietas novadā vai arī sadarbībā ar blakus esošajām lielākajām pilsētām; 

- Pievilcīgas vides nodrošināšanā liela nozīme ir vairākām lietām, kas bieži vien neprasa 
lielu finansiālu ieguldījumu, bet „pareizu” attieksmi un/vai organizatorisku 
pārstrukturēšanos, piem., ka tiek veidots jauns bērnu rotaļu laukums, nepieciešams 
detalizēti pētīt, tieši KURĀ vietā to labāk izvietot (t.sk. ņemot vērā saules, ēnas esamību, 
ūdeņu, ielu tuvumu utml.)! Saistībā ar šo M.Rudzīte-Griķe papildina par Līvānu novada 
piemēriem, kur ģimenei pievilcīgas vides veidošana ietverta Līvānu novada attīstības 
programmā 2012.-2018.gadam – rīcību plānā ietvertas tādas rīcības kā „Līvānu novada 
kultūras centra piedāvāto pakalpojumu pielāgošana ģimenēm un visa vecuma 
iedzīvotājiem (t.sk. bērnu rotaļu istabas izveide Kultūras centrā)”. Bez tam arī rīcības 
„Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana visiem Līvānu novada bērniem 
neatkarīgi no viņu dzīvesvietas novadā”, „Gada balva „Labākā ģimene” (konkurss)”, 
„Vietējo pakalpojumu un preču apmaiņas sistēmas (t.sk. novadā esošo sertificēto auklīšu 
saraksts pašvaldības mājas lapā) izveide” u.c. 

 
Jautājuma noslēgumā sanāksmes dalībnieki vienojas par pašvaldības atbildīgo darbinieku 
kontaktinformācijas saņemšanu nakamās nedēļas laikā, lai būtu iespējams precizēt 
atsevišķus jautājumus konkrētās jomās. 

 
4. Diskusiju starplaikā dalībnieki ietur īsu kafijas pauzi, kuras laikā sanāksmes 

dalībnieki vienojas turpmāk nelietot vairākus sarunvalodas vārdus un/vai 
„parazītvārdus”, piem., „pa lielam” un „runa iet”. 
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5. J.Kondratenko, turpinot sanāksmi, pāriet uz sarunu par nodarbinātību un plānoto 

uzņēmēju aptauju. M.Rudzīte-Griķe iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar 
plānotās uzņēmēju / potenciālo uzņēmēju aptaujas norises 2 posmiem, t.i.  

 
 

1) AP 1.redakcijas izstrādes laikā plānotas individuālas intervijas ar nozīmīgākajiem (t.sk. 
lielākajiem) uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām Strenču novadā. No J.Kondratenko 
prezentētā uzņēmumu saraksta jau tiek atzīmēti tie, ar kuriem pēc pašvaldības pārstāvju 
ieteikumiem būtu obligāti jāieplāno šādas intervijas.  

Sanāksmes dalībnieki vienojas, ka SIA „Grupa 93” pašvaldībai nosūtīs plānoto interviju 
sarakstu saskaņošanai, kuru pašvaldības pārstāvji varēs papildināt.  
Interviju mērķis: apzināt esošo uzņēmējdarbības situāciju Strenču novadā pašu uzņēmēju 
skatījumā, būtiskākos faktorus, kas uzlabo/traucē uzņēmumu attīstībai Strenču novadā, 
esošo uzņēmumu nākotnes plānus tuvākajiem 3 gadiem, kādi konkrēti infrastruktūras 
uzlabojumi būtu kritiski svarīgi uzņēmumu sekmīgai darbībai un attīstībai, īpašu uzmanību 
pievēršot arī Strenču novadā esošo cilvēkresursu (darbinieku) pieejamībai un kvalifikācijai, kā 
arī sadarbības iespējām ar blakus esošajām teritorijām (piem., gadījumā, ja tiktu nodrošināti 
kvalificēti darbinieki, vai uzņēmums tad paplašinātos). 
Pašvaldības pārstāvji piemin, ka jau šobrīd darbinieki Strenču novadā iebrauc no citurienes, 
jo vietējie izglītības un/vai uzvedības dēļ neiztur konkurenci. Strenču novadam līdzīgi kā 
vairākām vietām Latvijā raksturīgs psiholoģisks fenomens, ka darbinieki, kuri novadā ir 
iebraukuši no blakus esošajiem pagastiem vai pilsētām (t.i. atbraukuši strādāt), strādā ar 
augstāku atbildības sajūtu un motivāciju nekā vietējie iedzīvotāji. Līdzīgi tas izpaužas, 
latviešiem aizbraucot strādāt uz ārzemēm – vini ir gatavi veikt lielāku darba apjomu, strādāt 
ilgāk un atbildīgāk nekā Latvijā. 
2) Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā plānota novada 

idzīvotāju (t.sk. potenciālo jauno uzņēmēju) plašāka anketēšana, kuras mērķis būs 
iepazīstināt iedzīvotājus ar izstrādātajām novada ekonomiskās attīstības perspektīvām, 
kā arī apzināt iespējamo jauno uzņēmēju potenciālu. J.Kondratenko min, ka, ņemot vērā 
reālo demogrāfisko prognozi, būtu reālistiski domāt par 150 – 200 jaunu darba vietu 
izveidi novadā’septiņu gadu perspektīvā. Lai to sekmīgi izdarītu, svarīgi detalizēti izprast 
esošo situāciju un reāli iespējamo attīstības potenciālu. 

 
  

6. Noslēgumā M.Rudzīte-Griķe vēlas uzzināt, vai pašvaldībā ir kādi izteikti 
neformālie līderi vai grupas, kas ievērojami ietekmē pašvaldības sniegtās 
informācijas izplatīšanu, interpretēšanu sabiedrībā, jo mazām pilsētās un 
novadiem tas bieži ir aktuāli. 

Pašvaldības pārstāvji pilnībā piekrīt neformālo līderu ietekmībai vietējā sabiedrībā un 
uzskata, ka AP izstrādes gaitā būtu ļoti vērtīgi SIA „Grupa 93” pārstāvjiem (kā neatkarīgām 
personām) apzināt vairāku sabiedrisko līderu viedokli par novada attīstības jautājumiem, 
t.sk. Jekaterina Jeremejava (Seda), Jekaterina Osipova (Seda), Jānis Līberis (Strenči) u.c., 
kurus pašvaldības pārstāvji ieteiks. 

 
Beigās J.Kondratenko min 2011.gada augusta darba plāna galvenos punktus, t.sk. esošās 
situācijas apraksta izstrāde, attīstības ideju un pamatvirzienu izstrāde un prezentēšana 
pašvaldībai, uzņēmēju interviju veikšana. 

 
Nākamās darba grupas sanāksmes datums tiek noteikts 2011.gada augusta beigās, tikšanās 
laiks tiks precizēts ap 20. augustu. Tikšanās vieta: Valkas iela 16 (2.stāvs), Strenči. 
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Sanāksmi beidz plkst. 14.20 
 
Protokolu sagatavoja: Marika Rudzīte-Griķe 

 
 
 

16/09/2011 

 
Datums 2011.gada 16.septembris, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
Protokols 

 
DARBA KĀRTĪBA: 

 
1. IEVADS – iepriekšējās tikšanās kopsavilkums  
2. Esošas situācijas kopsavilkums  
3. Attīstības programmas rīcības daļas prioritātes un galvenās aktivitātes  
4. Tematisko darba grupu sastāvs un grafiks  - diskusija 
5. Noslēgums 

 
 

TIKŠANĀS GAITA: 
 
Nozīmīgākie diskusijas jautājumi, pārrunājot esošās situācijas raksturojumu un stratēģisko 
mērķu izvēli : 
  

1. Komunikācija plāna nepieciešamība pašvaldībā 

Pašlaik komunikācijas process „nosēdina baterijas”. Cilvēku neapmierinātība (cik tā ir 
pamatota) un atgriezeniskās saites trūkums.  
 
Programmas  ietvaros piedāvāt komunikāciju „stratēģiju” – Facebook,  iknedēļas e-pastu no 
pašvaldības, Mana Balss (tehnoloģijas). Vienlaicīgi ar šiem pasākumiem veidot apmācības 
iedzīvotājiem – par interneta izmantošanu (t.sk. Facebook). 
Kā iegūt patiesu atgriezenisko saiti? Pašvaldības darba ik ceturkšņa vērtējums. Iestrādātas 
anketas formas, kuras dod konkrētus rezultātus. 
  

2. Darbs ar uzņēmējiem 

Oktobrī plānotā darba grupa ar uzņēmējiem ir pirmais solis pastāvīgā darbā ar uzņēmējiem. 
Pašvaldību interesē uzņēmēju vajadzības un nepieciešamās rīcības, kuras pašvaldība varētu 
veikt uzņēmumu labā. Ilgtermiņa sadarbība, kura ietver arī operatīvu reaģēšanu uz 
aktuālajām vajadzībām. Uzņēmēju klubs jeb konsultatīvā padome ir viens no veidiem, kādā 
nodrošināt pastāvīgu saikni. 
 

3. Sadarbības tīkls 

Novada programmas ieviešanā liela loma būs “sadarbības tīklam” – Strenču novads un … 
Valmiera, Igaunijas, plostnieki, uzņēmēji, LVM, biosfēras rezervāts, Valka, utt. 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Sabiedriskās apspriešanas apraksts 

Gala redakcija, 14/05/2012  25 

Projektu sagatavošanas un ieviešanas spēja pašvaldībā – cilvēku kapacitātes jautājumu 
nozīmība.   
 

4. Strenču novada unikālās iezīmes un to izmantošana 

Atrašanās pierobežā. Nepieciešami stabili sadarbības partneri Igaunijā, ar kuriem realizēt 
ilgtermiņa sadarbību 7 gadu garumā, ieviešot plašākus, pa posmiem dalītus projektus 
(piemēram, tirgus izveide un attīstība Strenčos (vasaras un ziemas tirgus – telpu un vietas 
kombinācija; Sedas aktīvās atpūtas un labu sajūtu parka izveide; u.c.).  
Nacionālā sastāva dažādība (pretstatā Vidzemes pašvaldībām kopumā).   
Novietojums uz ass Valmiera-Valka (un Smiltenes virziena izmantošana). Skolēns ir „prece” 
un savstarpējā sacensība ar kaimiņu pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem un transporta 
pakalpojumu nodrošināšanu. 
Strenči - „Trako ideju pilsēta”. 
 

5. Sociālie jautājumi 

Problēmas sociālajā jomā pastāv (vai nepieciešama sociālā māja?). 
Ko darīt, ja atsauksmes par ģimenes ārstu ir neapmierinošas? Papildus ģimenes ārsts 
Strenčiem. 
  
 

6. Teritoriālās atšķirības 

Plāņu problemātika. (37% nodarbināto). Seda, Jērcēni – arīdzan. 
  
  

7. Stratēģiskie mērķi 

Uzsveram dabas resursu izmantošanu kopumā, ne tikai kūdru. Apsverama doma par 
„kultūrvēstures” uzsvēršanu vīzijā.  
Specifisku grupu piesaiste – Supervīzija (psihoterapeiti, psihologi).  
 
 

8. Programmas atbilstība ES stratēģijai 2020 

Programmas struktūrai noteikti ir jāparedz iespēja daudzveidīgām finansējuma piesaistes 
iespējām, balstoties uz ES un valsts līmeņa stratēģijās noteikto. 
 
5 kvantitatīvie ES līmeņa mērķi – 75% iedzīvotāju 20-64 gadu vecumā jābūt nodarbinātiem;  
ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (R&D) jābūt 3% no IKP;  ir jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu (CO2) emisija par 20%, salīdzinot ar 1990.gadu; jāpalielina atjaunojamo energoresursu 
īpatsvars enerģijas patēriņā līdz 20% un jāpalielina energoefektivitāte par 20%; skolu 
nepabeigušo skolēnu īpatsvaram jābūt mazākam par 10% un vismaz 40% jaunākās paaudzes 
iedzīvotājiem (30-34 gadu vecumā) jābūt ar augstāko izglītību, mūžizglītība; nabadzības 
riskam pakļauto personu skaits ir jāsamazina par 20 milj. Cilvēku.  
 
Gudra izaugsme: uz zināšanām un inovāciju balstītas Strenču novada ekonomikas izveide.  
Inovatīvu metožu ieviešana Strenču novada pārvaldē un pašvaldības pakalpojumu 
organizēšanā. 
Inovatīvu metožu ieviešana izglītības organizēšanā un tās saistībā ar novada attīstībai 
perspektīvām profesijām. 
Inovatīvu uzņēmējdarbības veidu veicināšana novadā, tai skaitā iesaistoties publiskās un 
privātās partnerības projektos. 
Mūsu viens no mērķiem un uzdevumiem - ilgtspējīga izaugsme: attīstīt zaļu, konkurētspējīgu 
ekonomiku, kurā resursi tiek efektīvi izmantoti. Zaļās ekonomikas veicināšana novadā. 
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Bāzes infrastruktūras sakārtošana. Darbaspēka mobilitātes nodrošināšana. Vietējo iniciatīvu 
atbalsts novada ekonomikas dažādošanai. 

 
 
 
Sanāksmi beidz plkst. 14.00 
 
Protokolu sagatavoja: Marika Rudzīte-Griķe 
 
 

 

13/10/2011 – 14/10/2011 

 
Uzņēmējdarbības tematiskā tikšanās 
Datums 2011.gada 13.oktobris, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Darba grupas locekļi, novada uzņēmēji, SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
Protokols:  
Sadarbības iespējas un iespējamās sadarbības modelis. Uzņēmēju dažādās intereses. Valmieras un 
Valkas piemēri.  
 
Garīgās veselības centrs kā stratēģiskais mērķis ir izaicinājums novadam. 
Slimnīcas viedoklis – nezinām, kā varam kontaktēties. Nepieciešams kopējs pasākums, kurā pašvaldība 
kopā ar slimnīcu un uzņēmējiem veidotu dažādas idejas par sadarbības modeļiem. Ārstiem – izdomāt 
jaunās metodes.  
 
Diskusijā tika uzsvērta darbinieku problēma, nevēlēšanās strādāt un traucējošā valsts sociālo pabalstu 
politika – iespējams pabalstos savākt tik daudz, ka zūd motivācija strādāt. „Sedas purvā darba 
nometni” – radikālākais no sanāksmes dalībnieku priekšlikumiem.  
 
Uzņēmēju klubs. Daži uzņēmēji uzskata, ka nav laika „tusēties pa klubiņiem”. Dažādā vārda „uzņēmēju 
klubs” izpratne. Varbūt labāka ir vārda „padome” lietošana? Dalībnieki piekrīt izteiktajam 
apgalvojumam, ka labākais sadarbības modelis starp pašvaldību un uzņēmējiem izveidosies procesā, 
kuru apņēmās vadīt novada domes priekšsēdētājs. Uzņēmēju balle varētu būt kā viens no nākamajiem  
soļiem. 
 
Galvenais no pašvaldības puses ir nelikt sīkumos priekšā kāju un netraucēt uzņēmējiem to darbībā.  
Pašvaldībai ir visai ierobežots priekšstats par savas teritorijas uzņēmējiem, tai nepieciešams iepazīt 
cilvēkus, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību novada teritorijā. Tādēļ nepieciešams apkopot 
informāciju un novada domes mājas lapā internetā izveidot sadaļu, kurā izvietot visu par novada 
uzņēmējdarbību sakopoto informāciju. Šī lapa kalpotu arī par informācijas avotu dažādas informācijas 
izplatīšanai (konkursi, iepirkumi, ES finansētas programma u.c.). 
  
Veidojot attīstības programmu, tajā jāiekļauj „Ziemeļgauja” – vietējā lauku partnerība 
(http://www.zgauja.lv/ ) un tās paveiktais pēdējo gadu laikā. Papildus informāciju ielikt programmas 
aprakstā un arī risinājumos. 
 
Pasākumu kopumā jāuzsver ar plostniecības tradīcijām saistītā tematika. Plostnieku šņabis. 
 
Noteikti atbalstāma ideja par zaļās aktīvās atpūtas parka izveidi, jāņem vērā purvs – ugunsdrošības 
jautājumi, arī kūdras ieguve. Vagoniņa izmantošana. Kūdras veidu dažādība kompetences centram. 

 

http://www.zgauja.lv/
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Izglītības, kultūras, sporta jomas tematiskā tikšanās 
Datums 2011.gada 13.oktobris, plkst. 13.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Darba grupas locekļi, izglītības, kultūras, sporta iestāžu pārstāvji,  SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
Protokols: 
Strenčiem ir nepieciešams sauklis (citādāku kā Valmierai – „Valmierā domā un rada”). 
Strenču mīlestība – mīlestība uz vietu, kurā dzīvo – vai tas ir izmantojams? 
 
Mūzikas skola ir kultūrizglītības iestāde – ielikt to atsevišķi pie rīcības virzieniem un sagatavot tai 
pasākumu kopumu. 
 
Vīzija un stratēģiskie mērķi ir definēti skaidri un saprotami, balstās novada izaugsmes iespējās. 
Nepieciešams ar nozaru speciālistiem pārrunāt rīcības virzienus un pasākumu kopumus, kuri 
iekļaujami attīstības programmā, kā arī jāsagatavo investīciju projektu saraksts.  
 
Jaunpiebalgas piemērs – 1999. gadā dibinātās reģionālās tautskolas darbība (Valentīna Dolmane, 
labais piemērs 
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=105 , kā 
organizēt pieaugušo mūžizglītību plašākā teritorijā). 
 
Strenčos nepieciešams cilvēks – koordinators, kurš spētu organizēt mūžizglītības sistemātisku darbību, 
izmantojot dažādu iestāžu resursus, nodrošinot vietējo resursu (skolotāju, u.c.) izmantošanu 
apmācību procesā un vajadzības gadījumā organizējot ekspertu piesaisti no ārpuses. 
 
Svarīgs kultūras dzīves aspekts – telpu dažādība novada teritorijā, kura jāsaglabā (muiža, saieta nams, 
kultūras nams). Jāierīko novadpētniecības istabas katrā no novada pagastu un pilsētu centriem.  
   
Bibliotēka (Jērcēni, Ilvija). Plašs profils, pirmie reaģē uz visu jauno, informācijas novadīšana, 
internetizācija, sociālā tīkla funkcija. Atsaucas uz vietējās kopienas vajadzībām. Tiek rīkoti arī semināri 
lauku uzņēmējiem (05/11 būs seminārs par kartupeļu audzēšanu). 
   
Novadā ir 5 akreditētas bibliotēkas un tādas ir saglabājamas arī nākotnē. +1 pakalpojumu sniegšanas 
punkts.  Programmā iestrādājamais princips – bibliotēka ir tik ilgi, cik ilgi pastāv apdzīvotā vieta. 
 
Kultūras iestādēm jāstrādā, reaģējot uz vietējās kopienas aktuālajām vajadzībām. Informāciju 
deputātiem. 
 

Sociālās jomas tematiskā tikšanās 
Datums 2011.gada 13.oktobris, plkst. 15.30 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Darba grupas locekļi, sociālās un veselības jomas pārstāvji,  SIA „Grupa 93” speciālisti 
 
Protokols: 
Pašlaik novadā darbs faktiski pa 93% notiek saistībā ar pabalstu izmaksu un dokumentu noformēšanu 
(skat. budžeta dalījumu). Nākotnē nepieciešams attīstīt sociālos pakalpojumus – kam nepieciešams arī 
politiskais atbalsts. 
 
Programmā pierakstīt par sociālo māju un krīzes dzīvokļiem. 
Programmā atspoguļot sabiedrības veselības jautājumus. 
  
Piezīmes. Kartē nav atzīmēts ceļš no Jērcēniem līdz Valmierai. 
Plāņos ir 3 dažādās vietās brīvā laika pavadīšanas centri. Nepieciešams tā, kā Jērcēnos – viens 
pakalpojumu centrs. Iepriekš uzsāktie infrastruktūras projekti tagad jāsavelk kopā ar aktivitātēm. 
Pastnieku iesaiste sociālo pakalpojumu sniegšanā.  
Garā vājo dziedinātava (Strenču PNS 30-to gadu nosaukums).   

http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=105
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aVANTgARDE (šis vārds tomēr būs jāmaina, jo Strenčos mēs varam tikai aizsniegties līdz vidējam 
Latvijas līmenim). 

 
Vides un infrastruktūras jomas tematiskā tikšanās 
Datums 2011.gada 14.oktobris, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Darba grupas locekļi, vides un infrastruktūras jomu pārstāvji,  SIA „Grupa 93” speciālisti 
 
Protokols 
 
Sauklis – „nevaram dzīvot bez zaļuma”. 
Strenču novada priekšrocība – īpaši atbalstāmā reģiona statuss. Tā dēļ Valmieras uzņēmumi 
reģistrējas un uzsāk darbību Sedā/Strenčos. 
 
Kūdras izmantošana – veidot saikni ar Krievijas zinātniekiem, Igauniju un Latviju. 1000 gadīgie koki un 
koka skulptūru izgatavošana. 
 
Ogas, sēnes, medības – jau pašlaik Strenču iedzīvotāji gūst sociālo labumu un ienākumus no meža 
resursiem un šīs iespējas jāsaglabā arī nākotnē (vai iespējams konflikts ar zaļās atpūtas parka izveides 
ideju?). 
 
Vai iekļaut dabas tūrismu arīdzan pie stratēģiskajiem mērķiem? Nometņu organizēšana dažādām 
mērķa grupām. 
 
Dabas taku veidošana un uzlabošana. Teritorijas plānojumā paredzētā cūku fermas izveide – vai 
nenonāk krasā konfliktā ar plānoto zaļo atpūtas parku. 
 
Piedāvāt nobraucienus pa Gauju. Izgaismotā slēpošanas trase. 
 
LVM izstrādājamais Strenču rekreācijas-apsaimniekošanas plāns (meži ap Strenču pilsētu). Jāsagatavo 
līdz gada beigām, nepieciešams dot savus priekšlikumus programmas kontekstā. 
 
Papildus izglītība – daudzveidīgs piedāvājums. Strenču novada bioloģijas skolotājs – Juris Vaivods 
(entuziasts, labiekārtotais kabinets, iespējas iesaistīt procesos). Smiltenes skolas piemērs – bija 
ekoskola – sadarbībā ar Mamma Daba. 
 
Siltumapgāde – Strenčos tīklu paplašināšana. Slimnīcas dzīvojamā fonda izveide. 
Informatīvā kampaņa par dzīvošanu Strenčos – Plāņi, Seda, Jērcēni, Strenči. 
 
Interneta pārklājuma jautājums. Latio ēku neapsaimniekošana – vai iespējams to regulēt ar 
saistošajiem noteikumiem? 
 
Nepieciešams izveidot novada apdzīvoto vietu centru labiekārtojuma projektus (publiskās ārtelpa 
uzlabošanai) un pakāpeniski tos realizēt. 
 
„Labs iedzīvotājs ir informēts iedzīvotājs”. 
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21/11/2011 

 
Datums 2011.gada 21.novembrī, plkst. 13.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
Protokols 

 

 
DARBA KĀRTĪBA: 
 
1. Attīstības programmas pirmās redakcijas prezentācija (ziņo J.Kondratenko, diskusija) 
2. Investīciju plāna pasākumi un prioritātes 2012.-2014. gadā (ziņo J.Kondratenko, 

diskusija) – kafijas pauze pa vidu 
3. Turpmākais darbs un gatavošanās sabiedriskajai apspriešanai  
4. Noslēgums 

 
Prioritārās aktivitātes pa nozarēm 
 
Uzņēmējdarbība: 
 Uzņēmēju kluba / kons.padomes izveide 
 Tirgus un ar to saistītās lietas 
 Gaujas piedāvājuma attīstība (kempings, laivošanas infrastruktūra, pludmale) 
 Sedas aktīvās zaļās atpūtas parka koncepcijas izveide 
 Garīgās veselības pakalpojumu potenciāla izpēte 
 Investīciju iespēju apkopojums un izplatīšana Strenču novadā (Ražošanas / pakalpojumu / 
lauksaimniecības teritorijas / telpas) – datu bāze 
 
Vispārējā izglītība: 
 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plānošana un realizācija, atbalsta sistēmas 
skolotājiem izveidošana 
 Mērķtiecīga sadarbība ar darba devējiem un augstskolām skolas absolventu konkurētspējas 
veicināšanai (īpaši dabas zinību nozarē): medicīna, dabas resursu izmantošana (kūdra, mežs, utt.) 
 Piedāvājuma paplašināšana (interešu izglītība) 
 IT risinājumi 
 Sistēma darbam ar talantīgajiem skolēniem 
 Sadarbība ar citām pašvaldībām dabaszinātņu priekšmetu kabinetu izmantošanas 
palielināšanai 
 
Mājoklis: 

Sanāksmi vada: Neils Balgalis 
 

SIA „Grupa 93” 

Sanāksmi protokolē: Jurijs Kondratenko 
 

SIA „ Grupa 93” 

Sanāksmē piedalās: Jānis Pētersons 
Iveta Ence 
Liene Krūmiņa 
Aivars Auniņš 
Līga Čukure 
Gita Siliņa 
Ikars Vītiņš 
Guntis Jukāms 
Jānis Ence 

 
 
 
Strenču novada pašvaldība 
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 Esošā piedāvājuma apkopojums un reklamēšana (nodarbinātajiem)  
 Savrupmāju apbūves attīstība sadarbībā ar komersantiem 
 
Pirmsskolas izglītība: 
 PII statuss Plāņos 
 Saglabāšana papildinot piedāvājumu 
 
Interešu izglītība un mūžizglītība: 
 Interešu izglītības centralizētā koordinācija, telpas un aprīkojums 
 Mūžizglītības piedāvājums, telpas un aprīkojums 
 
Veselība un sociālā aprūpe: 
 Medicīnisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 
 
Komunālā saimniecība 
 Pēc ūdenssaimniecības projektu pabeigšanas – individuālo pieslēgumu sekmēšana 
 Renovācija un informācija par renovāciju 
 
Ceļi un labiekārtojums 
 Satiksmes drošība 
 Infrastruktūra gājējiem / riteņbraucējiem 
 Bērnu rotaļu laukumi 
 
Pirms sabiedriskās apspriešanas:  
 Investīciju plāna sastādīšana 3 + 6 gadiem 
 Visu tematisko darba grupu kopējā tikšanās 

 Noteikts finansu ierobežojums (5 / 10 milj.?) 

 
Sanāksmi beidz plkst. 15.00 
 
Sagatavoja: Jurijs Kondratenko 
 
 

15/02/2012 

 
Datums 2012.gada 15.februāris, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
Protokols 

 

Paveiktais: 

 Situācijas analīze (dati, ārējā vide, aptauja) 

 Deviņas darba grupas 

 Sagatavota un nokomentēta pirmā redakcija 

 Esošās situācijas apraksts 

 Stratēģiskā daļa 

 Domes apstiprinājums 

 
Attīstību ietekmējošie faktori: 
 Atrašanās vieta 

 Iedzīvotāju skaits un struktūra 

 Dabas resursi  

 Slimnīca 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Sabiedriskās apspriešanas apraksts 

Gala redakcija, 14/05/2012  31 

 ES 

 
Esošo resursu apskats un analīze: 
 Iedzīvotāji 
 Nodarbinātība 
 Iedzīvotāju aptaujas rezultāti 
 
Vīzija: 
Strenču novads 2020. gadā ir izcili sasniedzama, komfortabla, ģimenei draudzīga un pieejama 

dzīves un darba vieta ar uzņēmumiem, kas vērsti uz dabas kapitāla gudru izmantošanu un 

augstākās kvalitātes garīgās veselības aprūpi un sekmēšanu 

 
Specializācija: 
 Pievilcīga, finansiāli pieejama un sasniedzama dzīves vieta 

 Kūdras un citu dabas resursu ieguve un augstās pievienotās vērtības pārstrāde 

 Garīgās veselības sekmēšanas pakalpojumi 

 Nišu tūrisms 

 

Stratēģiskie mērķi: 

 Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta (DzV) 

 Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība (VN) 

 Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs (GV) 

 

Rīcību virzieni 

 
 
Prioritātes: 
 Uzņēmējdarbība 

 Mājokļu un dzīves vietas infrastruktūras attīstība 

 Brīvā laika pavadīšanas iespējas 

 
 
Sanāksmi beidz plkst. 13.00 
 
Protokolu sagatavoja: Jurijs Kondratenko 
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07/03/2012 

 
Datums 2012.gada 7.martā, plkst. 17.30 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 

 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA, 

TEMATISKĀS TIKŠANĀS UN ATTĪSTĪBAS IDEJU TALKA 
 
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt Strenču novada sabiedrību ar attīstības 
programmas idejām un izrunāt attīstības prioritātes un konkrētās iniciatīvas 
 
DARBA KĀRTĪBA: 
 
1. Kopsavilkums par Strenču novada attīstības programmu  
2. Interaktīvā projektu ideju ģenerēšana pa tēmām: 

 Uzņēmējdarbība 
 Izglītība, kultūra, sports 
 Sociālā aprūpe un pakalpojumi, veselības aprūpe 
 Vide un infrastruktūra  

3. Prioritāro attīstības projektu ideju atlase un investīciju programmas budžeta 
sadalīšana tematiskajās un jauktajās grupās 

4. Noslēgums 
 
 
Sanāksmi beidz plkst. 20.00 
 
Protokolu sagatavoja: Marika Rudzīte-Griķe 
 
 

10/04/2012 

Datums 2012.gada 10.aprīlī, plkst. 10.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Attīstības komitejas, Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 
 
Darba kārtība: 

1. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti 
2. Investīciju plāns 
3. Turpmākie soļi 

 
Sabiedriskās apspriešanas rezultāti: 
 Sabiedriskās apspriešanas sapulce/ideju talka: 32 dalībnieki, 79 idejas, 4 jomu budžeti, 
4 attīstības budžeti 
 Anketas un komentāri: 5 komentāri: korekcijas/papildinājumi investīciju plānam 
 
Investīciju plāns: 
 186 projekti 11 jomās, 17 milj. LVL 
 Prioritārie projekti pēc sabiedriskās apspriešanas sapulces rezultātiem: 24 projekti, 4,1 
milj. LVL 
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Projektu sadalījums pēc teritorijas: 

 
 
Prioritārie projekti: 
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Lietas, kam pievērst uzmanību: 
 Izteikts uzsvars uz naudu prasošām nevis rādošām aktivitātēm 
 Nav projektu stratēģiskajā mērķī “Garīgās veselības centrs” 
 Nav ceļu projektu 
 
Prioritātes, ekspertuprāt: 

• Infrastruktūra – mājokļu piedāvājuma izveide un reklamēšana NODARBINĀTĀJIEM 
cilvēkiem 

• Uzņēmējdarbība – uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras/funkcijas izveide, 
mājražošana attīstība 

• Sociālā sfēra – aktivitātes nenodarbināto iedzīvotāju “ieslēgšanai” darba tirgū 
• Izglītība – Strenču un Sedas vidusskolas un PII specifiskās nišas noformulēšana 

(sadarbībā ar novada uzņēmumiem un vecākiem)  
– garīgā veselība / medicīna 
– mežniecība / koksnes un kūdras ķīmija  
– “tautas skola”, “zaļā skola’, “99 balto zirgu” filiāle 

• Budžeta ienākumu un izdevumu prognoze, optimizācijas plāna izveide, īpaši ņemot 
vērā realizētajos projektos izbūvētās infrastruktūras uzturēšanu  

 
Projektu izvērtēšana: 

• Tehniski-ekonomiskais pamatojums 
• Ietekme uz budžetu 
• Investīcijas prioritārās tur, kur lielākais potenciālais jauno “lietotāju”-iedzīvotāju 

skaits (mājokļu piedāvājums, sasniedzamība) 
 
Turpmākie soļi: 

 Domes sēde 18. aprīlī - nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam 
 Programmas gala redakcijas apstiprināšana – maijs 
 Konference par novada programmu - maijs 

 
Noslēguma vietā: 
Strenču novadā ir samērā unikāla attīstības resursu (arī problēmu) kombinācija, jārīkojas 
uzreiz, finanšu resursu maz 
 
Sanāksmi beidz plkst. 12.00 
 
Protokolu sagatavoja: Marika Rudzīte-Griķe 
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16/05/2012 

Datums 2012.gada 16.maijā, plkst. 14.00 
Vieta: Strenču novada dome, Valkas ielā 16, Strenči 
Piedalās: Vadības un darba grupas locekļi, SIA „Grupa 93” speciālisti 
 
Protokols: 

 No Vidzemes Plānošanas reģiona saņemts atzinums par Attīstības programmu. 

 Attīstības programmā veiktas korekcijas atbilstoši VPR komentāriem. 

 Attīstības programma tiek virzīta apstiprināšanai novada domē.  
 

3.SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA – PAZIŅOJUMI UN RAKSTI INTERNETĀ 
UN LAIKRAKSTOS 

3.1. Paziņojumi par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu 
 
01.03.2011. – Strenču novada mājas lapa 

Paziņojums par Strenču novada Attīstības programmas 2013. - 2019.gadam ar perspektīvu līdz 2020. 
gadam izstrādes uzsākšanu 

Strenču novada dome informē, ka ar 2011.gada 20.janvāra Strenču novada domes lēmumu 
(sēdes protokols nr.1, 14§) ir uzsākta Strenču novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam ar 
perspektīvu līdz 2020.gadam izstrāde. 

Attīstības programmas izstrādes termiņš – 2012.gada 31.maijs. 

Attīstības programmas izstrādes vadītājs – Strenču novada pašvaldības Attīstības un plānošanas 
departamenta speciāliste Santa Rāviča. 

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētu, gan lauku 
teritorijās. Noteikt plānveidīgus un pamatotus vidēja termiņa stratēģiskos mērķus, virzienus 
un uzdevumus, kas sekmēs novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti. 
 
Galvenie Attīstības programmas izstrādes pamatuzdevumi:  
 -)Veikt teritorijas pašreizējās situācijas raksturojumu; 

-) Definēt novada teritorijas attīstības vidēja termiņa stratēģiskos virzienus mērķus un 
uzdevumus; 
-) Noteikt rīcības kopuma -rīcības plāna un investīcijas projektu programmas izstrādi; 
-) Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē; 
-) Organizēt tematiskās tikšanās ar nozaru pārstāvjiem (izglītība, kultūra, uzņēmējdarbība, 
vide, sociālā nozare); 

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Strenču novada mājas lapā 
www.strencunovads.lv un laikrakstā "Mūsu novada vēstis". 

Strenču novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmums (sēdes protokols nr.1, 14§) „Par Strenču novada 
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” pievienots pielikumā. 
Strenču novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
„Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā” ietvaros.  

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste Santa Rāviča 

http://www.strencunovads.lv/
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3.2. Paziņojumi par iedzīvotāju aptaujas veikšanu un tās rezultātiem 
Aptaujas anketa pievienota 1. pielikumā. 

3.2.1. Strenču novada mājas lapa 

http://www.strencunovads.lv/aktualitates?page=15 

 

 
 

http://www.strencunovads.lv/aktualitates?page=15
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3.2.2. Novada laikraksts  „Mūsu Novada Vēstis” 

2011.g. jūnijs 
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2011.g. augusts 
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3.2.3. Laikraksts „Ziemeļlatvija”  

31.05.2011 
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3.3. Paziņojumi par pirmo redakciju 
30.11.2011 – Strenču novada mājas lapa 

 
2011. gada 30. novembrī 

Kopīgi plāno Strenču novada attīstību 
Veiksmīgi aizritējis Strenču novada attīstības programmas izstrādes pirmais posms. Attīstības 

programmas izstrādātāji SIA „Grupa 93” š.g. 21. novembrī Strenču novada domē ir iesnieguši Strenču 
novada attīstības programmas pirmo redakciju. Attīstības programma ietvers attīstības prioritātes 
Strenču novadā laikā no 2013. līdz 2019. gadam ar ilgtermiņa perspektīvu līdz 2020.gadam. Attīstības 
programma sastāv no šādām sadaļām: 

- novada teritorijas pašreizējās situācijas raksturojums un analīze; 

- stratēģiskā daļa; 

- rīcības plāns; 

- attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība; 

- pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 

Rudenī noritēja kopīgs darbs programmas izstrādē, kurā iesaistījās Strenču novada domes 
deputāti, pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, uzņēmēji un Strenču novada sadarbības partneri, lai 
izteiktu idejas un sniegtu savu redzējumu par Strenču novada turpmāko attīstību. SIA ”Grupa 93” 
sadarbībā ar Strenču novada domi organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumus. Tika rīkotas attīstības 
programmas izstrādes darba grupas sanāksmes un notika sazināšanās ar visām programmas izstrādē 
iesaistītajām pusēm.  

Oktobrī notika tematiskās tikšanās dažādu nozaru pārstāvjiem šādās jomās: 
- uzņēmējdarbība un nodarbinātība; 
- izglītība, kultūra un sports; 
- sociālie jautājumi un labklājība; 
- vides jautājumi. 
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Attīstības programmas izstrādes tematiskā tikšanās – vides jautājumi   

       Foto: Iveta Ence 
Attīstības programmas izstrādē tika ņemtas vērā visu Strenču novadā esošo apdzīvoto vietu 

iedzīvotāju intereses, uzņēmēju un iedzīvotāju aptauju rezultāti. Programmas apspriešanā tika 
izvērtēta esošā situācija visā novadā kopumā, tika izvērtētas katras Strenču novada apdzīvotās vietas 
iedzīvotāju vajadzības un attīstības potenciāls. Attīstības programmas apspriešanas sanāksmēs pēc 
iespējas tika iesaistīti pārstāvji no visām Strenču novada apdzīvotajām vietām, lai pēc iespējas 
veicinātu sadarbību un izceltu katra pagasta un pilsētas vietējo cilvēku lomu novada attīstības ieceru 
apspriešanā. 

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās novada attīstības ieceru apspriešanā! Paldies par 
atsaucību un sava viedokļa izteikšanu! Aicinām uz aktivitāti arī sabiedriskās apspriešanas laikā, jo labi 
izstrādāta attīstības programma ir priekšnoteikums turpmāko projektu ieceru īstenošanai un novada 
ilgtspējīgai attīstībai! Kopā mēs varam veidot savu dzīves vidi labāku! 

Tuvākajā laikā attīstības programmas 1. redakcija tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai. 
Ikvienam iedzīvotājam, organizācijai un citiem interesentiem būs iespēja sniegt savas idejas un 
priekšlikumus attīstības programmas pilnveidošanai. 

Strenču novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds 
un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00.  
 
Sagatavoja:Līga Čukure, Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 

 

3.4. Paziņojumi par attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu 

3.4.1. Strenču novada mājas lapa 

(sadaļa: Attīstībasprogrammahttp://www.strencunovads.lv/attistibas-programma; 
sadaļa: Aktualitātes http://www.strencunovads.lv/aktualitates) 
 
16.02.2012. 
Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.gadam  
pirmā redakcija: Esošās situācijas apraksts, stratēģiskā daļa un rīcības plāns, investīciju plāns, 
kopsavilkums – prezentācija; 
Attīstības programmas izdrukātā versija bija pieejama arī: 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Sabiedriskās apspriešanas apraksts 

Gala redakcija, 14/05/2012  43 

• Strenču novada domē – Tūrisma informācijas centra telpās: Rīgas ielā 7, Strenčos, darbdienās 
no 8.00-12.00 un 13.00-17.00; 
• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts, darbdienās no plkst. 08.00 līdz 
plkst.17.00. 
• Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā: Saieta nams, Jaunklidzis, darbdienās no plkst. 9.30 līdz 
plkst.17.30. 
• Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda, darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00. 
• Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā: “Jērcēnmuiža”, Jērcēnupagasts, bibliotēkas 
darba laikā. 
• Strenču pilsētas bibliotēkā: Rīgas iela 3, Strenči, bibliotēkas darba laikā. 
 
16.02.2012. 
Paziņojums par Strenču novada attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai; 
 

 
 
Paziņojums pievienots 
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Projekti/Projekti%202012/16_02_2012_Pazinojums_par_sa
biedrisko_apspriesanu.pdf 

http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Projekti/Projekti%202012/16_02_2012_Pazinojums_par_sabiedrisko_apspriesanu.pdf
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Projekti/Projekti%202012/16_02_2012_Pazinojums_par_sabiedrisko_apspriesanu.pdf
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02.03.2012. 
Aicinām iesaistīties Strenču novada attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā!  
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/aicinam-iesaistities-strencu-novada-attistibas-
programmas-sabiedriskaja-apspriesana?page=5 
Atkārtots Paziņojums par Strenču novada attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai; 
 

 
 
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/aicinam-iesaistities-strencu-novada-attistibas-
programmas-sabiedriskaja-apspriesana?page=5 
07.03.2012. 
Domāsim par nākotni jau šodien! (atkārtota publikācija) 
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/domasim-par-nakotni-jau-sodien?page=4 
 
07.03.2012. 
Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.gadam - 
kopsavilkums (latviešu valodā; krievu valodā); 
  

http://www.strencunovads.lv/aktualitates/aicinam-iesaistities-strencu-novada-attistibas-programmas-sabiedriskaja-apspriesana?page=5
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/aicinam-iesaistities-strencu-novada-attistibas-programmas-sabiedriskaja-apspriesana?page=5
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3.4.2. Laikraksts “Ziemeļlatvija” 

24.02.2012. 
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3.4.3. Laikraksts “Liesma” 

22.02.2012 
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3.4.4. Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapa 

23.02.2012 -http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi/46/124824/ 

 
 
http://www.vidzeme.lv  

http://www.vidzeme.lv/
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3.4.5. Informācijas stendi 

Informācijas par attīstības programmas sabiedrisko apspriešanu un sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi – ideju talku. 
• Strenču novada dome: Rīgas ielā 7, Strenčos; 
• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts 
• Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka: Saieta nams, Jaunklidzis 
• Sedas pilsētas bibliotēka; Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda 
• Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs: “Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts 
• Strenču pilsētas bibliotēka: Rīgas iela 3, Strenči 
 

3.4.6. Vietas, kur bija pieejamas sabiedriskās apspriešanas anketas  

• Strenču novada domes mājas lapas www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības programma 
http://www.strencunovads.lv/attistibas-programma; 
• Strenču novada domē – Tūrisma informācijas centra telpās: Rīgas ielā 7, Strenčos, darbdienās 
no 8.00-12.00 un 13.00-17.00; 
• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts, darbdienās no plkst. 08.00 līdz 
plkst.17.00. 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Sabiedriskās apspriešanas apraksts 

Gala redakcija, 14/05/2012  51 

• Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā: Saieta nams, Jaunklidzis, darbdienās no plkst. 9.30 līdz 
plkst.17.30. 
• Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda, Seda, darbdienās no plkst. 08.00 līdz 
plkst.17.00. 
• Jērcēnu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā: “Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts, bibliotēkas 
darba laikā. 
• Strenču pilsētas bibliotēkā: Rīgas iela 3, Strenči, bibliotēkas darba laikā. 
• Interneta vietnē: http://visidati.lv/aptauja/640988097/. 
 
 

3.5. Informācija par sabiedriskās apspriešanas sapulci – attīstības 
ideju talku 

3.5.1. Strenču novada mājas lapa 

24.02.2012 
Notiks „Ideju talka” par novada attīstības prioritātēm un īstenojamajiem projektiem 
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09.03.2012. 
Kopā rada idejas Strenču novada attīstībai – informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi – 
„ideju talku”; 

 
Vairāk informācijas lasīt šeit  
Vairāk foto sk. Galerijā/Kopā rada idejas Strenču novada attīstībai 
 
 

http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Projekti/Projekti%202012/09_03_2012_Preses_relize_ideju_talka.doc
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Kopā rada idejas Strenču novada attīstībai! 
Trešdien, 7. martā Strenčos notika novada attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas 

sanāksme – „ideju talka” par novada attīstības prioritātēm. Sanāksmē piedalījās apmēram 30 
interesentu. Dalībnieku vidū bija domes deputāti, pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu 
darbinieki, uzņēmēji un iedzīvotāji. 

Pasākums izvērtās ļoti interesants, jo tā dalībniekiem bija iespēja izteikt savas idejas un 
piedalīties diskusijā par galvenajām novada attīstības prioritātēm tuvākajos septiņos gados. 

Sanāksmes pirmajā daļā programmas izstrādātāji - SIA „Grupa 93” īsi prezentēja attīstības 
programmas 1. redakcijā ietvertās pamatidejas un attīstības prioritātes. 

Pēc tam idejutalka.lv pārstāvju vadībā notika „ideju talka”, kurā piedalījās dažādu nozaru 
speciālisti un iedzīvotāji. „Ideju talkā” tika radītas jaunas projektu idejas un izvērtētas attīstības 
programmas investīciju plānā ietvertās idejas par Strenču novada attīstību laika posmā līdz 2019. 
gadam. Ideju apspriešanā tika ņemtas vērā attīstības programmas 1. redakcijā ietvertās novada 
attīstības prioritātes.  
Projektu idejas „Ideju talkā” tika sagrupētas 5 tematiskajās grupās:  

- Uzņēmējdarbība; 

- Izglītība, kultūra, sports; 

- Sociālie jautājumi un veselības aprūpe; 

- Vide; 

- Infrastruktūra. 

Tematiskajās grupās vienotā komandā darbojās gan savas nozares profesionāļi, gan iedzīvotāji, gan citi 
speciālisti, jo vispirms grupās notika diskusija par izvēlēto jomu, bet vēlāk jauktās grupās tika 
izstrādāts vienots pašvaldības attīstības budžets tuvākajiem 7 gadiem. No visām radītajām idejām tika 
atlasītas prioritārās projektu idejas, kuras īstenot konkrēta budžeta ietvaros. 

Noslēgumā katra grupa prezentēja savu attīstības plānu – „7 gadu pašvaldības attīstības 
budžetu”, un balsošanā par labāko tika atzīts izpilddirektora Aivara Auniņa vadītās grupas izstrādātais 
attīstības budžets „Nākotnes roka”. 

 „Ideju talka” palīdzēja radīt kopēju pašvaldības darbinieku un sabiedrības pārstāvju vīziju par 
novada attīstību un tuvākajos gados pieejamo līdzekļu sadalījumu pa attīstības prioritātēm un 
konkrētiem attīstības projektiem.  

Pašvaldībai šī bija lieliska iespēja iesaistīt plašāku sabiedrības loku attīstības programmas 
apspriešanā un diskutēt par attīstības programmā ietvertajām prioritātēm. Šī diskusija pašvaldībai ir 
ļoti svarīga, lai noteiktu prioritātes par projektiem, kurus īstenot nākamajā Eiropas Savienības fondu 
plānošanas periodā - no 2014. līdz 2020. gadam. 

Savukārt, pārējiem pašvaldības iestāžu speciālistiem un iedzīvotājiem bija iespēja gūt 
priekšstatu par topošo novada attīstības programmu, aktīvi iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā un 
izteikt savu viedokli par novada attīstības virzieniem, diskutējot ar pašvaldības speciālistiem. Ieguvums 
visiem bija ideju un pieredzes apmaiņa ar dažādiem speciālistiem un iespēja satikties neikdienišķā, 
radošā gaisotnē. 

Paldies visiem, kuri piedalījās „ideju 
talkā”, diskutēja un kopīgi plānoja Strenču 
novada attīstību! Paldies Strenču novada 
vidusskolai par viesmīlību! Aicinām visus 
aizpildīt attīstības programmas sabiedriskās 
apspriešanas anketu, kurā var iekļaut arī vēl 
neizteiktās idejas! 

 
Sabiedrisko apspriešanu organizē 

SIA „Grupa 93” sadarbībā Strenču novada 
domi. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti 
būs pieejami pašvaldības interneta 
mājaslapā www.strencunovads.lv. 

Aicinām visus iedzīvotājus, 
uzņēmējus un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus aktīvi piedalīties attīstības 
programmas sabiedriskajā apspriešanā, kas 
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ilgs vēl tikai nedēļu – līdz 16. martam! Ar Strenču novada attīstības programmas 1. redakciju 
iepazīties un anketas  (latviešu un krievu valodā) var aizpildīt: 

 Strenču novada domes mājas lapas www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības programma 

http://www.strencunovads.lv/attistibas-programma. Mājaslapā pieejams arī attīstības 
programmas kopsavilkums latviešu un krievu valodā. 

 Strenču novada domē – Strenču tūrisma informācijas centrā; 

 Strenču pilsētas bibliotēkā; 

 Plāņu pagasta pārvaldē; 

 Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā; 

 Sedas pilsētas pārvaldē; 

 Jērcēnu pagasta bibliotēkā - informācijas centrā. 

Anketu var aizpildīt arī interneta vietnē: http://visidati.lv/aptauja/640988097/, sūtīt pa pastu 
uz adresi: Strenču novada dome, Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, LV-4730 vai uz e-pastu 
liga.cukure@strencunovads.lv. 
 

Informācijai: 
 Strenču novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 

projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds 
un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00.  
Papildu informācija pa tālr.: 64715667, e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv 
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste Līga Čukure 

 

22.03.2012. 
Strenču novada attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas – attīstības ideju talkas 
kopsavilkums. 

 
apraksts atrodams 4. sadaļā. 

  

http://visidati.lv/aptauja/640988097/
mailto:liga.cukure@strencunovads.lv
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3.5.2. Novada laikraksts  „Mūsu Novada Vēstis” 

http://www.strencunovads.lv/docs/1026/MNV/2012/MNV_februaris_2012.pdf  
9.03.2012 

 
 
  

http://www.strencunovads.lv/docs/1026/MNV/2012/MNV_februaris_2012.pdf
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21.03.2012 
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3.5.3. Laikraksts „Ziemeļlatvija”  

27.02.2012. 
Apspriedīs Strenču novada attīstību 
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3.5.4. Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapa 

02.03.2012. 
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12.03.2012. 
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3.5.5. Informācijas stendi 

Informācijas par attīstības programmas sabiedrisko apspriešanu un sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmi – ideju talku. 
• Strenču novada dome: Rīgas ielā 7, Strenčos; 
• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts 
• Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka: Saieta nams, Jaunklidzis 
• Sedas pilsētas bibliotēka; Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda 
• Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs: “Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts 
• Strenču pilsētas bibliotēka: Rīgas iela 3, Strenči 
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3.6. Paziņojums par attīstības programmas nodošanu Vidzemes 
plānošanas reģionam 

3.6.1. Strenču novada mājas lapa 

19.04.2012 

 
 
 

2012. gada 19. aprīlī 

Paziņojums par Strenču novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam ar attīstības perspektīvu 
līdz 2020. gadam galīgās redakcijas nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam 

Strenču novada dome 2012. gada 18. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu nodot Strenču novada 
attīstības programmas 2013. – 2019. gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.gadam galīgo 
redakciju Vidzemes plānošanas reģionam. 

 
Saskaņā ar „Reģionālās attīstības likumu” plānošanas reģions sniedz atzinumu par attīstības 

programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī 
attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā šo 
atzinumu, Strenču novada attīstības programma tiks papildināta un tās gala redakcija tiks virzīta 
izskatīšanai nākamajā domes sēdē. 

Strenču novada attīstības programma ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments 
Strenču novadam, kas ietvers attīstības prioritātes tuvākajiem septiņiem gadiem. Attīstības 
programmas izstrādes mērķis ir sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, 
veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētu, gan lauku teritorijās. Attīstības 
programmu kopš 2011. gada aprīļa izstrādā SIA „Grupa 93” eksperti sadarbībā ar Strenču novada 
domi.  

Strenču novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds 
un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00. Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 
30.jūnijam. 
 
Sagatavoja: 
Līga Čukure 
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 
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3.6.2. Novada laikraksts  „Mūsu Novada Vēstis” 

 

 
 
. 
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4. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS APKOPOJUMS 

 
 
 

22.03.2012.  
 

 

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS –  

ATTĪSTĪBAS IDEJU TALKAS KOPSAVILKUMS 
 

Ir noslēgusies Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ar attīstības 
perspektīvu līdz 2020. gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas ilga no š.g. 16. februāra 
līdz 16. martam. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā attīstības programmas dokumenti tika izvietoti novada mājas 
lapā, kā arī Strenču novada domē, Plāņu pagasta pārvaldē, Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā, Sedas 
pilsētas pārvaldē, Jērcēnu pagasta bibliotēkā - informācijas centrā un Strenču pilsētas bibliotēkā. 
Minētajās vietās un interneta vietnē http://visidati.lv/aptauja/640988097/ bija ievietota sabiedriskās 
apspriešanas anketa (latviešu un krievu valodā), ar kuras palīdzību tika ievākti novada iedzīvotāju 
viedokļi par attīstības programmas pirmo redakciju. Anketās atspoguļotie viedokļi un saņemtie 
rakstiskie ieteikumi tiks ņemti vērā attīstības programmas gala redakcijas sagatavošanā.  
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Attēlā:  Strenču novada teritorija (Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ar 
attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam) 

 
Š.g. 7. martā Strenču novada vidusskolas zālē notika Strenču novada attīstības programmas 

līdz 2020. gadam sabiedriskā apspriešana  un attīstības ideju talka, kuras mērķis bija apspriest 
attīstības programmas pirmo redakciju un vienoties par attīstības prioritātēm. Pasākumā piedalījās 32 
cilvēki. 

Pasākuma pirmajā daļā programmas izstrādātāju – SIA „Grupa 93” – pārstāvis Jurijs 
Kondratenko iepazīstināja ar attīstības programmas esošās situācijas apraksta galvenajiem 
secinājumiem un rīcības daļas pamatidejām: Strenču novada vīziju un galvenajiem stratēģiskajiem 
mērķiem.  

Turpinājumā iniciatīvu pārņēma uzņēmuma „Ideju talka” pārstāvis Mārcis Rubenis, kurš 
turpināja sabiedrisko apspriešanu ideju talkas formātā. Sākumā dalībniekiem tika uzdots noformulēt 
pēc iespējas vairāk attīstības ideju, kuras būtu virzītas uz Attīstības programmas pirmajā redakcijā 
noformulēto stratēģisko mērķu sasniegšanu: pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta (DzV),  
Gudra un uz vietējiem  resursiem balstīta nodarbinātība (VN), Latvijas mērogā unikāls garīgās 
veselības centrs (GV).  

Kopumā tika noformulētas 79 attīstības idejas, no kurām dažas tematiski pārklājās. Visvairāk 
ideju tika noformulēts uzņēmējdarbības jomā, kam sekoja izglītība, kultūra un sports, tālāk - 
infrastruktūra, vide, sociālā joma un veselības aprūpe.  

Tika piedāvātas gan tradicionālas idejas, piemēram, ūdenssaimniecības projekti, ielu 
apgaismojuma projekti, uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu piesaiste, bērnudārzu paplašināšana, 
atbalsts kokrūpniecības un lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai, gan pavisam neierastas – 
piemēram, transporta pārcelšana no ceļiem uz gaisu un attiecīgi lidlauka ierīkošana vai dendroloģiskā 
parka ierīkošana ar iespēju iedzīvotājiem pašiem ierīkot ekspozīciju. Pilns ideju saraksts  pievienots 
pielikumā Nr.1.  

Pēc attīstības ideju noformulēšanas dalībnieki tika sadalīti četrās tematiskajās grupās: 
1)uzņēmējdarbība;  
2) izglītība, kultūra, sports;  
3) sociālā joma un veselības aprūpe  
4) vide un infrastruktūra.  
Dalībniekiem tika dots uzdevums izvēlēties labākos projektus no tiem, kas tika noformulēti 

apspriešanā, kā arī no tiem, kas ir iekļauti attīstības programmas investīciju plānā. Lai piešķirtu 
reālitātes sajutu, katrai tēmai tikai noteikts ierobežots budžets, kura ietvaros dalībniekiem, bija 
jāizvēlas projekti. Pēc tam, kad dalībnieki bija izvēlējušies labākās projektu idejas, viņi tās prezentēja 
pārējiem dalībniekiem.  

Prioritārās projektu idejas uzņēmējdarbības grupā izrādījās veselības tūrisma pakalpojumu 
attīstība (SPA, garīgās veselības pakalpojumi), mājražošanas attīstība, uzņēmēju interešu kluba 
izveide, jauniešu mītnes-hosteļa ierīkošana.  Par prioritārajiem projektiem infrastruktūras grupā tika 
izvēlēti lidlauka ierīkošana, sociālās mājas izbūve, dzīvojamā fonda renovācija, siltināšana un 
mārketings, tūrisma biznesa infrastruktūras izveide un taksometru pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība. Prioritārās projektu idejas izglītības, kultūras un sporta grupā bija interaktīvais muzejs, 
Strenču bērnudārza paplašināšana, vasaras koncertzāle, sporta laukumu iekārtošana, pieaugušo 
izglītības centrs un mūzikas skola. Vides jomā tika izvēlēti Strenču pilsētas parka labiekārtošana, 
atpūtas parka izveide bērniem, Gaujas krastu labiekārtošana un laivošanas infrastruktūras izveide, 
vienots veloceliņu tīkls novadā, Zaļā skolas izveide Jērcēnos.  

Pēc tam, kad bija izveidoti attiecīgo jomu budžeti, dalībnieki izveidoja citas grupas, kurās bija 
pārstāvēti visu tematisko grupu pārstāvji. Tad dalībniekiem tika uzdots izveidot „novada attīstības 
budžetu” 2013. – 2020. gadam četru miljonu latu ietvaros, ieskaitot projektus no visām tēmām.  

Izveidotie budžeti tika prezentēti, iezīmējot sadalījumu pa tematiskajām jomām,  atzīmējot 
interesantākos projektus. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika lūgti nobalsot par, viņuprāt, labāko 
budžetu, vadoties no dzirdētajām prezentācijām. Ar nelielu pārsvaru un 11 balsīm uzvarēja grupa, 
kura piedāvāja attīstības budžetu ar nosaukumu „Nākotnes roka”, kur lielākais finansējums tika 
iedalīts infrastruktūras un vides jomai (1,9 milj. Ls) un izglītības, kultūras, sporta jomai (1 milj. Ls).  

Otro un trešo vietu dalīja budžeti  ar nosaukumiem „Laimīgs cilvēks” un „Sakārtota vide”. 
Pirmajā variantā vislielāko finansējumu (1,6 milj. Ls) saņēma vides, infrastruktūras joma un izglītības, 
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kultūras un sporta joma (1 milj. Ls), lielu budžetu piešķirot arī uzņēmējdarbības attīstībai (0,8 milj. Ls).  
Otrajā variantā prioritāti guva infrastruktūras un vides joma (2,6 milj. Ls) un izglītības, kultūras un 
sporta joma (1 milj. Ls). Ceturtajā vietā, gūstot 8 balsis, ierindojās budžets bez nosaukuma, kur vienāds 
finansējums bija piešķirts vides un infrastruktūras un izglītības, kultūras un sporta jomai (1,3 milj. Ls).  

Jāatzīmē, ka kopumā budžeti bija diezgan līdzīgi finansējuma piešķiršanas ziņā pa jomām, un 
zemāk nosauktie projekti bija izvēlēti visos četros attīstības budžetos (tas nozīmē, ka tie var tikt 
uzskatīti par prioritāriem): 

- Tirdzniecības un biznesa centra izveide Strenču pilsētas centrā; 

- Gaujas krastu labiekārtošana ūdens tūrismam; 

- Sedas pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcija. 

 
Tālāk nosauktie projekti tika izvēlēti triju grupu budžetos no četrām, t.i. šīs projektu idejas guva lielu 
atbalstu: 

- Sadzīves pakalpojumu sniegšanas attīstības veicināšana (ieskaitot mobilā centra izveides 

iespējamību); 

- Sedas aktīvās atpūtas parka infrastruktūras izveide; 

- Kinopilsētas izveide Sedā; 

- Uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu piesaiste; 

- Pirmsskolas izglītības iestādes telpu renovācija ; 

- Mūzikas skolas telpu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde; 

- Interaktīvā muzeja izveide; 

- Sporta laukumu / stadionu ierīkošana/rekonstrukcija administratīvajās teritorijās; 

- Sociālā centra izveide ar filiālēm; 

- Sociālās mājas izbūve novadā; 

- Zaļās skolas izveide Jērcēnos; 

- Veloceliņš (Seda –Strenči  ar iespēju nokļūt līdz Jērcēniem); 

 
Talkas dalībnieki bija ļoti aktīvi un pasākums ieilga līdz pat deviņiem vakarā.  Dalībnieki bija 

ļoti gandarīti par pasākumu un iespēju piedalīties novada attīstības plānošanā. Jācer, ka liela daļa 
apspriesto ideju tiks arī īstenota. 

 
Strenču novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 

projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds 
un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00.  
Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 30.jūnijam. 
 

Sagatavoja:  

Jurijs Kondratenko, SIA „Grupa 93”  

un Līga Čukure, Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste 
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Pielikums Nr.1 
Attīstības idejas  noteiktās jomās stratēģisko mērķu izpildei  
1) Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta (DzV); 
 2) Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība (VN); 
 3) Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs (GV).  
 
Uzņēmējdarbība 

1. Tūrisma industrijas attīstība - kempings, sabiedriskā ēdināšana, laivošanas piedāvājums 
2. Mājražošanas attīstība 
3. Uzņēmēju kluba izveide 
4. Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība 
5. SPA-rehabilitācijas centrs ar attīrīšanas kūrēm  
6. Kulinārijas skola 
7. Vajag jaunas mājas kur dzīvot 
8. Uzņēmējdarbības atbalsta centru izveide 
9. Atbalstīt mazos uzņēmējus 
10. Kūdras izstrādājumu dažādošana 
11. Krodziņš (ar dzīvo mūziku) 
12. Atbalsts kokapstrādes uzņēmumu attīstībai 
13. Biznesa konsultāciju speciālists 
14. Tirgus vietas labiekārtošana (ar elektrības pieslēgumu) Sedā, Strenčos 
15. Jauniešu hostelis 
16. Plāņos un Jērcēnos piesaistīt ieinteresētus uzņēmējus lauksaimniecības (lopkopības) 

uzņēmumu veidošanā 
17. Nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība 
18. Izglītība ar profesionālo orientāciju 
19. SPA centri, relaksācija 
20. Krodziņš  
21. Kempings 

 
Infrastruktūra (siltums, apgaismojums, ceļi, mājoklis, ūdens) 

1. Komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 
2. Tūrisma infrastruktūras attīstība 
3. Veikt Jērcēnu parka sakopšanu 
4. Atbilstoši diennakts tumšajam-gaišajam laikam ieslēgt-izslēgt apgaismojumu 
5. Parka labiekārtošana 
6. Krīzes dzīvoklis 
7. Radīt savu „stāstu” (leģendu) tūrismam 
8. Sedas kā dzīvesvietas prestiža celšana 
9. Plāņu ciemā apgaismojuma izveide 
10. Strenču novada muzejs 
11. Mājokļa nodrošinājums personām ar zemu maksātspēju 
12. Sociālā māja 
13. Dzīvojama fonda uzturēšana un attīstība 
14. Privāto partnerība dzīvojamā fonda būvniecībai Strenčos (rindu mājas utt) 
15. Ceļi/dzelzceļš - vajag lidlauku, ja nevar atļauties uzturēt ceļu infrastruktūru  
16. Pilsētas centrālais parks ar daudziem gājēju un veloceliņiem 
17. Divstāvu dzīvojamās mājas 
18. Gājēju celiņi visā novadā 

 
Izglītība, kultūra, sports 

1. Saglabāt un pilnveidot esošās kultūras iestādes visā novadā 
2. Interaktīvs muzejs 
3. Strenču bērnudārza rekonstrukcija- paplašināšana 
4. Pieaugušo mūzikas skola 
5. Meža muzejs 
6. Vasaras estrāde pie KC 
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7. Strenču bibliotēkas labiekārtošana- bērnu atpūtai 
8. Izglītība ar profesionālo orientāciju 
9. Sedas  bērnudārza rekonstrukcija 
10. Izglītības iestāžu pakalpojumu groza paplašināšana 
11. Radīt jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
12. Reklamēt pieejamās aktivitātes 
13. Mājas darbu pildīšanas skola 
14. Tautas skola 
15. Jērcēnmuižas kompleksa attīstīšana par vides un dabas izglītības centru 
16. Mākslinieku plenērā radīti darbi pilsētas teritorijā 
17. Saieta nams - novada tūrisma objekts, novada vizītkarte 
18. Dabas koncertzāle 
19. Plostnieku parks - kokgriezumi utt. 
20. Sedas sporta laukuma labiekārtošana 

 
Sociālā joma, veselības aprūpe 

1. Reklāma slimnīcai 
2. Meditācija 
3. Demogrāfija 

 
Vide 

1. Starptautisko autobusu pasažieru iekāpšana 
2. Veloceliņu tīkla izveide Strenču novadā 
3. Vienots tūrisma, auto orientēšanas maršruts 
4. Pludmales labiekārtošana 
5. Gaujas krasta un pludmales labiekārtošana 
6. Strenču parka labiekārtošana 
7. Bērnu rotaļu laukuma izveide Strenčos 
8. Aktīvās atpūtas parka izveide 
9. Zaļā skola novadā 
10. Smukus afišu stabus 
11. Vairāk smuku soliņu parkos 
12. Atpūtas parka izveide bērniem un iedzīvotājiem 
13. Lauku novada taksometra pakalpojumi 
14. Atpūtas vietas izveide 
15. Dendroloģiskais parks (ar iespēju iedzīvotājiem papildināt) 
16. Strūklaka Strenčos un Sedā 
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5. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM (MK 
NOTEIKUMI NR.970. 2.PIELIKUMS) 
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6.VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS 

  

VVIIDDZZEEMMEESS  PPLLĀĀNNOOŠŠAANNAASS  RREEĢĢIIOONNSS  

Reģ. Nr. 90002180246 
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101 

Tālrunis 64116006, fakss 64116012  
www.vidzeme.lv, e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv 

 
C ē s ī s  

        
15.05.2012.  Nr. 1-15.2/266 
14.05.2012.  Nr. 5-59/331 

 
Strenču novada domei 

Elektroniski: dome@strencunovads.lv 
 

Atkārtots atzinums par Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019. gala redakciju 

Vidzemes plānošanas reģions informē, ka 2012.gada 14. maijā ir saņemta vēstule Nr. 5-59/331 no 

Strenču novada domes par Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam ar attīstības perspektīvu 

līdz 2020. gadam gala redakcijas iesniegšanu atkārtotai izvērtēšanai.  

Vidzemes plānošanas reģions savas kompetences ietvaros ir iepazinies ar Strenču novada attīstības 

programmas 2013.-2019. gadam gala redakciju, kas nav pretrunā ar spēkā esošo Vidzemes plānošanas reģiona 

attīstības programmu 2007.-2013. gadam. Papildus norādām, ka Vidzemes plānošanas reģions šogad plāno 

izstrādāt jaunu attīstības programmu. 

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 29.06.2011. apstiprināto kārtību (prot. 

Nr. 4.), reģions atbalsta Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam ar attīstības perspektīvu līdz 

2020. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.  

Pielikumā: Detalizēts kritēriju izpildes vērtējums par Strenču novada attīstības programmas atbilstību 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī uz 4 lapām. 

A. Eihenbauma  

Anda.Eihenbauma@vidzeme.lv 

64116006 

 

Administrācijas vadītāja 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Guna Kalniņa-Priede 

http://www.vidzeme.lv/
mailto:vidzeme@vidzeme.lv
mailto:dome@strencunovads.lv
mailto:Anda.Eihenbauma@vidzeme.lv
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Pielikums Vidzemes plānošanas reģiona 2011.gada 29. jūnija kārtībai Nr.1 „Kārtība, kādā plānošanas reģions 
izvērtē pašvaldību attīstības programmas” 

 
KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ATBILSTĪBU 

NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM UN METODISKAJIEM IETEIKUMIEM ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMU IZSTRĀDEI REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ LĪMENĪ 

 

Pašvaldības attīstības programmas nosaukums: STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. – 2019. 
GADAM AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020. GADAM 

Pašvaldības attīstības programmas iesniegšanas datums 14.05.2012 

Aizpildīšanas datums: 15.05.2012 
 

 
N. 
p. 
k. 

 
Kritērijs 

Punkts 
metodis

ka- 
jos 

ieteiku
mos 

Atzīme par 
izpildi 

(jā / nē / 
daļēji) 

Komentārs 
 (par atbilstību kritērijam un 
nepieciešamie uzlabojumi) 

 

1.Pašvaldības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilstoši noteiktajai attīstības 
plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas likuma 8.pants, 9.pants, Reģionālās attīstības likuma 13.pants) 

1.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
vidējam termiņam (līdz 7 gadiem) 

4. jā AP ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments laika posmam no 2013.-

2019. gadam 

1.2. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar hierarhiski augstākiem 

nacionāla līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentiem - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam un Latvijas Nacionālā 

attīstības plāna 2007. – 
2013.gadam stratēģiju 

3., 85. jā AP ir izstrādāta saskaņā ar hierarhiski 
augstākiem nacionāla līmeņa attīstības 

dokumentiem. 2. daļa „Stratēģiskā 
daļa” 1.4.2. apakšnodaļa „Latvija” 

1.3. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar attiecīgā plānošanas 

reģiona spēkā esošo attīstības 
programmu ( ja plānošanas 

reģionam nav attīstības 
programmas, tad saskaņā ar spēkā 

esošo teritorijas plānojumu) 

3., 85., 
87., 88., 

89. 

jā AP ir izstrādāta saskaņā ar Vidzemes 
plānošanas reģiona attīstības 

programmu 2007.-2013. gadam un 
teritorijas plānojumu 2007.-2027. 
gadam. 2. daļa „Stratēģiskā daļa” 

1.4.3. apakšnodaļa „Vidzeme” 

1.4. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 

ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokumentiem (t.sk. teritorijas 

plānojumu, ilgtermiņa attīstības 
stratēģiju) 

87. jā AP ir izstrādāta saskaņā ar Strenču 
novada ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokumentiem. 2. daļa 
„Stratēģiskā daļa” 1.4.5. apakšnodaļa 
„Savstarpējā atbilstība ar teritorijas 

plānojumu ” 

2.AP ietver šādas sadaļas (Reģionālās attīstības likuma 13.pants) 

2.1. Pašreizējās situācijas analīze 
(turpmāk – PSA) 

6. jā 1. daļa „Esošās situācijas apraksts” 

2.2. Stratēģiskā daļa 6. jā 2. daļa „Stratēģiskā daļa” 

2.3. Rīcības plāns 6. jā 3. daļa „Rīcību plāns” (apvienota ar 
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stratēģisko daļu) 

2.4. Īstenošanas uzraudzības kārtība 6. jā 4. daļa „Ieviešanas un uzraudzības 
kārtība” (apvienota ar stratēģisko daļu) 

2.5. Pārskats par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem 

6. jā Kā atsevišķs sējums „Pārskats par 

programmas izstrādi un sabiedrības 

līdzdalību” 

 

3.PSA 

3.1. PSA atspoguļo pašvaldības attīstības 
tendences un potenciālu (pieejamos 

resursus un attīstības iespējas)  

32., 33. jā PSA atspoguļo Strenču novadā 
pieejamos resursus, bet pašvaldības 

attīstības tendences un potenciāls sīkāk 
apskatīts 2. daļas „Stratēģiskā daļa” 

1.1. un 1.2. apakšnodaļās. 

Ieteicams PSA izmantot aktuālākos 
statistikas datus. Piemēram, 3. nodaļā 

„Iedzīvotāji un nodarbinātība” tiek 
izmantots iedzīvotāju skaits uz 2011.g. 

sākumu, nevis 2012. g. sākumu. 

3.2. Pašreizējās situācijas analīzes 
metodē (SVID, PESTLE u.c.), 

balstoties uz PSA konstatēto, 
atspoguļotas pašvaldības attīstības 
tendences un potenciāls (pieejamie 

resursi un attīstības iespējas) 

50. jā PSA veikta SVID analīze novadam 
kopumā un pa atsevišķām jomām. 

 

4.Stratēģiskā daļa (Reģionālās attīstības likuma 13.pants) 

4.1. Stratēģiskajā daļā ietvertie 
uzstādījumi ir pamatoti PSA un izriet 

no ilgtermiņa uzstādījumiem 
teritorijas attīstībai (vīzijas un 

ilgtermiņa prioritātēm) 

56. jā Stratēģiskās daļas uzstādījumi ir 

pamatoti PSA. Norādītas ilgtermiņa 

vīzijas un stratēģiskie mērķi līdz 

2030. gadam, kā arī prioritātes un 

mērķi līdz 2020. gadam. 

4.2. Stratēģiskajā daļā ir ietverta 
pašvaldības specializācija, kas 

atspoguļo teritorijas perspektīvos 
uzņēmējdarbības virzienus  

68., 69. jā 2. daļa „Stratēģiskā daļa” 1.1. 
„Galvenie attīstības resursi” un 1.2. 

„Galvenās attīstības tendences” 
apakšnodaļas 

4.3. Stratēģiskajā daļā definētā 
pašvaldības specializācija ir balstīta 

uz izaugsmes resursu analīzi un 
papildina citu plānošanas reģiona 

pašvaldību izvēlētās specializācijas 

69. jā AP ņemti vērā teritorijas izaugsmes 

resursi, formulējot specializācijas 

jomas –pievilcīga dzīves vieta, 

dabas resursi, garīgās veselības 

centrs, „nišu tūrisms”. Šīs 

specializācijas ir savstarpēji 

papildinātas ar kaimiņu pašvaldību 

attīstības jomām.  

2. daļa „Stratēģiskā daļa” 1.4.4. 

apakšnodaļa „Kaimiņu 

pašvaldības”. 

4.4. Stratēģiskās daļas uzbūve ir skaidra 
un loģiska, tās atsevišķi elementi 

(mērķi, prioritātes, rīcības virzieni 
u.c.) ir savstarpēji koordinēti un 

11., 58., 
59., 60. 

jā AP Stratēģiskajā daļā skaidri definētas 
novada attīstības prioritātes, rīcības 

virzieni un uzdevumi. Tie savā starpā ir 
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papildinoši koordinēti un papildinoši. 

4.5. Stratēģiskajā daļā ir noteikti vidējā 
termiņā sasniedzamie rezultāti 

(ietekmes un politikas rezultātu 
rādītāji), kas atbilst izvirzītajiem 

mērķiem 

71., 80., 
142., 
143. 

jā 2. daļa „Stratēģiskā daļa” 
2.5.apakšnodaļa „Vidēja termiņa 
prioritāšu sasniedzamie rādītāji” 

5.Rīcības plāns (Reģionālās attīstības likuma 13.pants) 

5.1. Rīcības plāns ir izstrādāts vismaz trīs 
gadiem 

93. jā Rīcības daļa sagatavota periodam no 
2012. – 2020. gadam. 

5.2. Rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties 
uz AP stratēģisko daļu 

93. jā Rīcības plāns ir izstrādāts balstoties uz 
AP stratēģisko daļu. 

5.3. Rīcības plānā ir noteikti par 
pasākumu, aktivitāšu īstenošanu 

atbildīgie izpildītāji, finanšu avoti to 
īstenošanai un rezultatīvie rādītāji 

98., 99., 
101., 
103., 
104., 
145. 

jā Rīcības plānā ir noteikti atbildīgie 
izpildītāji, finanšu resursi un avoti, kā 

arī iznākuma rezultatīvie rādītāji.  

5.4. Rīcības plānā ir iekļauts investīciju 
plāns 

105. jā 2. daļa „Stratēģiskā daļa” 5. nodaļa 
„Investīciju plāns” 

5.5. Investīciju plānā ir iekļauta 
informācija, lai novērtētu plānoto 

projektu/ projektu ideju ieguldījumu 
pašvaldības attīstībā 

106., 
107. 

jā Investīciju plānā iekļauta informācija 
par projektu plānoto darbību 
rezultātiem un to ieguldījumu 

pašvaldības attīstībā.  

5.6. Investīciju plānā ir norādīta plānoto 
projektu/ projektu ideju 

papildinātība ar citiem investīciju 
plānā ietvertajiem projektiem/ 

projektu idejām 

106., 
107. 

jā Investīciju plānā ir norādīta projektu 
saistība ar konkrētu rīcības plāna 

uzdevumu.  

5.7. Investīciju plānā ir norādīti plānoto 
projektu/ projektu ideju iespējamie 

finanšu avoti 

106., 
107. 

jā Investīciju plānā norādītas plānoto 
aktivitāšu izmaksas un to iespējamie 

finanšu avoti. 

6.Principi (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Reģionālās attīstības likuma 4.pants) 

6.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta, 
ievērojot stratēģisko pieeju, AP 

nošķirot galvenos attīstības 
virzienus no pakārtotajiem, AP ir 

iekļauts rīcības plāns, kas ir vērsts uz 
prioritāro un pakārtoto jomu 

attīstību 

11. jā AP ir izstrādāta ievērojot stratēģisko 
pieeju, nošķirot galvenos attīstības 

virzienus no pārējiem.  

6.2. AP ir izstrādāta/aktualizēta 
ievērojot telpisko dimensiju, kas 

paredz, ka AP ir nodrošināta 
pasākumu koordinācija ar mērķi 

sekmēt konkrētās pašvaldības 
atsevišķu daļu līdzsvarotu attīstību 

18., 21. jā AP ir izstrādāta ievērojot telpisko 
dimensiju konkrētās pašvaldības 

atsevišķu daļu līdzsvarotas attīstības 
veicināšanai. 

6.3. AP ir izstrādāta/aktualizēta 
ievērojot telpisko dimensiju, kas 

paredz, ka AP ir parādīts konkrētās 
pašvaldības ieguldījums plānošanas 

18., 21. jā AP ir izstrādāta ievērojot telpisko 
dimensiju, izvērtējot Strenču novada un 

apkārtējo teritoriju saiknes, to 
savstarpējo mijiedarbību.  
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reģiona attīstības veicināšanā, 
veicinot pašreizējās un plānotās 

ekonomiskās/sociālās (funkcionālās) 
saites un sadarbības projektus ar 
pašvaldībām plānošanas reģiona 

robežās 

2. daļa „Stratēģiskā daļa” 1.4.4. 

apakšnodaļa „Kaimiņu pašvaldības”. 

6.4. AP ir izstrādāta/aktualizēta 
ievērojot telpisko dimensiju, kas 

paredz, ka AP ir parādītas konkrētās 
pašvaldības pašreizējās un plānotās 

ekonomiskās/sociālās (funkcionālās) 
saites un sadarbības projekti ar 
pašvaldībām ārpus plānošanas 

reģiona robežām 

18., 21. jā AP minētas sadarbības Latvijas - 

Igaunijas pārrobežu sadarbības 

programmas un Latvijas – Igaunijas 

- Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas ietvaros. 

1. daļa „Pašreizējās situācijas 

analīze” 10.2. apakšnodaļa 

”Sadarbība”, 

2. daļa „Stratēģiskā daļa” 1.4.1. 

apakšnodaļa „Eiropa”. 

6.5. AP ir izstrādāta / aktualizēta, 
ievērojot tematisko dimensiju, kas 

paredz nozaru savstarpēju 
koordināciju, panākot, ka atbalsts 

vienas nozares problēmu risināšanai 
labvēlīgi ietekmē un papildina citu 

nozaru attīstību. 

19., 21. jā 1. daļa „Pašreizējās situācijas analīze” 

un 2. daļa „Stratēģiskā daļa” ievērota 

tematiskā dimensija, kas paredz nozaru 

savstarpēju koordināciju. 

6.6. AP ir izstrādāta / aktualizēta, 
ievērojot laika dimensiju, kas paredz 

projektu īstenošanas pēctecību 

20., 21. jā 
AP ir izstrādāta ievērojot laika dimensiju. 2. 
daļa „Stratēģiskā daļa” 5.12. apakšnodaļa 

„Projektu pēctecība”. 

7.AP īstenošanas uzraudzība (Reģionālās attīstības likuma 13.pants) 

7.1. AP ir aprakstīta kārtība AP 
īstenošanas uzraudzībai, norādot 

uzraudzības ziņojumu 
sagatavošanas periodiskumu, 

ziņojumā analizējamos uzraudzības 
rādītājus 

135., 
149., 
150. 

jā AP ir aprakstīta kārtība, kādā tiek veikta AP 
īstenošanas uzraudzība.  2. daļa 

„Stratēģiskā daļa” 4. nodaļa „Ieviešanas un 
uzraudzības kārtība” 

8.Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pants, Ministru kabineta 

2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”) 

8.1. AP izstrādes procesā ir notikusi 
dokumenta publiskā apspriešana 

110., 
111., 
112. 

jā AP 1. redakcijas sabiedriskā 
apspriešana notika laika posmā no 

2012. g. 16. februāra līdz 16. martam. 

AP ietvaros izstrādāts „Pārskats par 
programmas izstrādi un sabiedrības 

līdzdalību” 

8.2. AP tiek aprakstīts publiskās 
apspriešanas process, tā posmi un 

rezultāti 

6. jā AP ietvaros izstrādāts „Pārskats par 
programmas izstrādi un sabiedrības 

līdzdalību” 
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1. PIELIKUMS. IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA 

 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

 77 

 
 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

 78 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

 79 

 



Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

 80 

2. PIELIKUMS. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS ANKETA 
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