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Norises vieta: Dārza ielā 3, Smiltenē 

 
1. Iesniegumu par nekustamajiem īpašumiem izskatīšana (A.Zunde) 

1.1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu: 
1.1.1. Par īpašuma Ābeļu iela 2, Mēros, Bilskas pagastā atsavināšanu 

1.1.2. Par īpašuma “Norieši” Bilskas pagastā atsavināšanu 

1.1.3. Par īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā atsavināšanu 

1.1.4. Par īpašuma “Siļķītes”, Blomes pagastā atsavināšanu 

1.1.5. Par īpašuma “Silva 8” – 2, Launkalnes pagastā atsavināšanu 

1.2. Par adreses un nosaukumu piešķiršanu: 
1.2.1. par nosaukuma “Vārpa 42”, Smiltenes pagastā piešķiršanu 

1.3. Nekustamā īpašuma sadalīšana: 
1.3.1. Īpašuma “Vecmucenieki”, Grundzāles pagastā sadalīšana 

1.3.2. Nekustamā īpašuma “Kalna Ducmaņi”, Brantu pagastā sadalīšana  

1.4. Zemes vienības daļas noteikšana un lietošanas mērķa noteikšana 
1.4.1. Valkas iela 2A, Smiltene 

1.4.2. Daugavas iela 14A, Smiltene 

1.5. Par nekustamā īpašuma nomu  
1.5.1. Par zemes nomas pārtraukšanu “Pašvaldības zemes gabals Nr.4”, Launkalnes pagastā 

1.5.2. Par zemes nomu Ezera iela 6, Smiltenē 

1.5.3. Par zemes nomu Rīgas iela 43, Smiltenē 

1.5.4. Par zemes nomas pārtraukšanu “Norieši”, Bilskas pagastā 

1.5.5. Par zemes nomu “Norieši”, Bilskas pagastā 

1.5.6. Par zemes nomu Daugavas iela 14A, Smiltenē 

1.5.7. Par zemes nomu Launkalnes pagastā 

1.5.8. Par zemes nomu “Vinteri”, Launkalnes pagastā 

1.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

1.7. Par zemes nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu 
norakstīšanu 

2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā A.A. 
3. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā A.E. 
4. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā S.V. 
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Dakteru 26, Smiltenē (M.Rungulis) 

6. Par spodrības mēneša noteikšanu (I.Sausā) 
7. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības projekta "Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no 

Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve" finansēšanai. (S.Laviņa, I.Dille) 
8. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana 

Smiltenes vidusskolā" finansēšanai. (S.Laviņa, I.Dille) 
9. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas 

degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" finansēšanai. (S.Laviņa, I.Dille) 
10. Par dalību Erasmus + programmā: 

10.1. Palsmanes internātpamatskola Par dalību programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības 
projektā „Efektīva valoda – efektīva sadarbība” (I.Auga) 

10.2. Grundzāles pamatskola Par dalību programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības 
projektā „Ķēdes reakcija” (V.Elstiņa) 

10.3. Grundzāles pamatskola Par dalību programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības 
projektā „Min pedāļus, lai labāk mācītos” (V.Elstiņa) 



10.4. Grundzāles pamatskola Par dalību programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības 
projektā „Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21.gadsimtā?” (V.Elstiņa) 

10.5. Smiltenes vidusskola Par dalību programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības 
projektā „ STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā” (I.Vergina) 

10.6. Smiltenes vidusskola Par dalību programmas Erasmus+ stratēģiskās partnerības 

projektā „Radi pārmaiņas!” (I.Vergina) 

11. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos: 
11.1. Par izmaiņām domes administrācijas amatu vienību sarakstā (K.Lapiņš) 
11.2. Par izmaiņām Smiltenes mūzikas skolas amatu vienību sarakstā (G.Grigore, E.Roslovs) 

11.3. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību 
sarakstā (G.Grigore, I.Joksts) 

11.4. Par izmaiņām Smiltenes novada Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā 
(L.Trapane, M.Jansone) 

11.5. Par izmaiņām Smiltenes novada Blomes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā 
(L.Trapane, G.Dūle) 

11.6. Par izmaiņām Smiltenes novada Launkalnes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā 
(L.Trapane, I.Grundāne) 

12. Par ēdināšanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu (L.Trapane) 

12.1. Par Bilskas pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Par Blomes 

pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

12.2. Par Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu ēdināšanas pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu 

12.3. Par Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu ēdināšanas pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu 

12.4. Par Launkalnes sākumskolas audzēkņu pirmsskolas izglītības grupu ēdināšanas pakalpojuma 
maksas apstiprināšanu 

13. Par Palsmanes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu (G.Grigore, D.Pērle) 
14. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 

14.1. Smiltenes Mūzikas skolā (G.Grigore, E.Roslovs) 
14.2. Smiltenes Mākslas skolā (G.Grigore, H.Balodis) 
14.3. Smiltenes pilsētas BJSS (G.Grigore, I.Joksts) 
14.4. Smiltenes BJIIC (G.Grigore, I.Sīmane) 

15. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām (G.Grigore) 

15.1. Par Bilskas pamatskolas direktores un viņas vietnieka amatalgām 

15.2. Par Blomes pamatskolas direktores un viņas vietnieka amatalgām 

15.3. Par Grundzāles pamatskolas direktores un viņas vietnieka amatalgām 

15.4. Par Palsmanes pamatskolas direktores un viņas vietnieku amatalgām 

15.5. Par Variņu pamatskolas direktores un viņas vietnieka amatalgām 

15.6. Par Launkalnes sākumskolas direktores un viņas vietnieka amatalgām 

15.7. Par Smiltenes vidusskolas direktores un viņas vietnieku amatalgām 

15.8. Par Palsmanes internātskolas vadītājas un viņas vietnieka amatalgu 

15.9. Par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

15.10. Par sporta, mūzikas, mākslas skolā un bērnu un jauniešu interešu izglītības centra vadītāju un 
viņu vietnieku amatalgām 

16. Par IZM papildus finansējumu pašvaldībām-pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 
(G.Grigore) 

17. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (I.Siliņa) 
17.1. Par J.B. atteikumu iekļaut dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.  

17.2. Par dzīvojamo telpu Jasmīnu iela 11, Blomes pagasts, Smiltenes novads, īres līguma  
pārslēgšanu.  

18. Par izmaiņām Pašvaldības dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisijas sastāvā (K.Lapiņš) 
19. Par 2018.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes 

novadā 2.kārtas izsludināšanu (A.Lapiņš) 
20. Par grozījumiem saistošajos noteikumos  “Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” (M.Rungulis)  

21. Grozījumi Smiltenes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 
„Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets” (L.Trapane) 


