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2016.GADA BUDŽETS
16.februārī Smiltenes novada domes

 sēdē tika pieņemts pašvaldības 2016.
gada budžets ar plānotiem pamatbu-
džeta ieņēmumiem 13 210 065 euro un 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 
14 664 953 euro apmērā. Izdevumu star-
pība tiks segta ar 2015.gada naudas 
līdzekļu atlikumu, kas uz gada sākumu 
sastāda 2 138 930 euro. Naudas līdzekļu 
atlikumā uz gada sākumu ietilpst fi nan-
sējums par saņemtajiem projektiem, 
kuru īstenošana turpināsies 2016.gadā, 
kā arī mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai.

Lielāko daļu no Smiltenes novada plā-
notiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 
nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 54% 
jeb 7 130 044 euro.  Lielākos nodokļu 
ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis – 6 422 741 euro, nekustamā īpa-
šuma nodoklis par zemi – 456 485 euro, 
par ēkām un mājokļiem – 195 818 euro. 
42 % jeb 5 594 720 euro budžeta ieņē-
muma daļu sastāda valsts budžeta un 
citu pašvaldību budžetu transfertu ieņē-
mumi. Tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība 
saņem no valsts vai citu pašvaldību bu-
džetiem noteiktiem mērķiem – pedagogu 
atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošināšanai, 
mācību literatūras iegādei, dotācija no 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda, 
Eiropas Savienības līdzfi nansētajiem pro-
jektiem un citiem pasākumiem.

Vismazāko ieņēmu daļu 4% jeb 485 301 euro 
veido nenodokļu ieņēmumi un iestāžu ieņēmumi. 
Iestāžu ieņēmumi ir mūzikas un mākslas skolu mācību 
maksas, ieņēmumi no vecāku maksām par pirmsskolas 
izglītības bērnu ēdināšanu, ieņēmumi no sarīkojumiem, 
ieņēmumu par nekustamā īpašuma nomu, īri, pārdo-
šanu un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriek-
šējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars irv Izglītības 
nodrošināšanai – 50% jeb 7 362 062 euro. Nākamais 
lielākais izdevumu īpatsvars 18 % jeb 2 652 129 euro 
ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides 
aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai. Tad seko 
vispārējie valdības dienesti ar 12% jeb 1 770 915 un 
kultūra, atpūta un reliģija ar 12% jeb 1 726 164 euro, 
savukārt sociālajai aizsardzībai paredzēti 6% izde-
vumu jeb 846 176 euro. Pārējie izdevumi 2% jeb 
307 507 euro apmērā ietver izdevumus veselības ap-
rūpei, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Būtiskāko izdevumu daļu – 50% jeb 7 362 062 
euro no kopējiem novada domes izdevumiem, veido 
izdevumi Izglītībai. Šo izdevumu daļu veido pirms-
skolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi,
pedagogu atlīdzība, līdzfi nansējums izglītības projektu 
realizēšanai, tostarp, Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes 
Centra vidusskolas un Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skolas reorganizācijai.

18% jeb 2 652 129 euro no plānotajiem izdevu-
miem paredzēti Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai, Vides aizsardzībai un Ekonomis-
kai darbībai, kas ietver izdevumus teritoriju attīstībai, 
ielu apgaismošanai, atkritumu apsaimniekošanai, paš-
valdības ceļu uzturēšanai, būvvaldes izdevumus un 
Eiropas Savienības līdzfi nansētos projektus, tajā skaitā, 
– “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija” 
un “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas 
sistēmu infrastruktūras uzlabošana”.

12% jeb 1 726 164 euro no kopējiem izdevumiem 
paredzēti Atpūtai, Kultūrai un Reliģijai, tai skaitā 
kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pār-
valdes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un 
sporta pasākumu izdevumiem, kā arī projektu īsteno-
šanai, tostarp, Tepera kartingu trases atjaunošanai.

12% jeb 1 770 915 euro no kopējiem izdevumiem 
paredzēti Vispārējiem valdības dienestiem – Smiltenes 
novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī 
procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizē-
jamo projektu līdzfi nansējumu un projektu fi nansē-
šanu, tostarp, Valsts un pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveidi. Aizņēmuma pamatsummas 
atmaksai paredzēti 405 754 euro. Kopumā pašvaldības 
saistību apmērs no 2016.gada budžeta ieņēmumiem sa-
stāda 5,137%, ko veido pašvaldības noslēgtie 19 līgumi 
ar Valsts kasi par aizņēmumiem projektu realizēšanai, 
kā arī 5 līgumi par galvojumiem.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 6% jeb 846 176 
euro. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pa-
balstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, pabalstiem 
un atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, izmitinā-
šanai pansionātos, mājas aprūpei un dotācijām biedrībām 
un nodibinājumiem sociālajā jomā. Kopumā dotācijām 
šogad plānoti 22 010 euro. Smiltenes novada domes 
fi nansējumu un atbalstu saņem Latvijas Nedzirdīgo 
savienība, Smiltenes reģionālā biedrība, biedrība “At-
balsts” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Latvijas Sarkanā 
Krusta Valkas komiteja, biedrība “Emmaus Smiltene”, 
nodibinājuma bērnu brīvā laika centrs “Ligzdiņa” u.c.

Savukārt Pārējie izdevumi 2% jeb 307 507 euro
apmērā paredzēti galvenokārt Pašvaldības policijas iz-
devumiem un feldšeru punktu uzturēšanai.

Sagatavoja: Līga Hofmane, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada 
dome apmaks�s 

laul�bu ceremoniju 
�imenes dien�

Par godu Starptautiskajai ģimenes dienai Smiltenes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa 2016. gada 14. maijā 
iecerējusi jaunu pasākumu.

Starptautiskā ģimenes diena – tā ir diena, kad go-
dinām savas ģimenes un aicinām cilvēkus aizdomāties 
par ģimenes lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un 
dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības veltīt saviem 
mīļajiem ģimenē.

Lai stiprinātu laulību tradīcijas, Smiltenes novada 
dome dod iespēju pāriem salaulāties Ģimenes dienā, 
14.maijā, dāvinot laulības reģistrācijas ceremoniju. 
Jaunajam pārim atliks apmaksāt tikai valsts nodevu 
14 EUR apmērā. Pāriem, kuri vēlēsies noslēgt laulību 
Ģimenes dienā, līdz 2016. gada 13. aprīlim (ieskaitot)
jāierodas dzimtsarakstu nodaļā un jāaizpilda iesniegums. 
Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenes, kā arī pārus, kuri 
kopā nodzīvojuši daudzus gadus un vēlas juridiski 
sakārtot savas attiecības.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pazi�ojums par 
oblig�to su�u 

apz�m�šanu un 
re�istr�ciju

Līdz 2016.gada 1.jūlijam visiem suņiem, kuri sasnie-
guši 6 mēnešu vecumu, jābūt implantētai mikroshēmai 
un jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. To 
paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Kārtība, kādā 
tiek noteikta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija”.

Smiltenes novada dome aicina suņu saimniekus doties 
pie veterinārārsta, lai implantētu sunim mikroshēmu un 
veiktu reģistrāciju. Smiltenes novadā šo procesu iespē-
jams veikt pie trim veterinārārstiem:
1) Santa Kupriša (tel.29494678, adrese: Audēju 3, Smilt-

ene, Smiltenes novads, LV-4729)
2) Biruta Birkenšteina (tel. 29865865, adrese: Smilt-

enes tehnikuma Mazo dzīvnieku klīnika, Kalnamuiža 
10, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729);

3) Rudīte Benta (tel. 26593708, adrese: Smiltenes tehni-
kuma Mazo dzīvnieku klīnika, Kalnamuiža 10, Smilt-
ene, Smiltenes novads, LV-4729);

4) Līga Strode (tel. 20250228, adrese: Smiltenes tehni-
kuma Mazo dzīvnieku klīnika, Kalnamuiža 10, Smilt-
ene, Smiltenes novads, LV-4729).

Suņu apzīmēšana un reģistrēšana ir maksas pakal-
pojums. Informējam, ka par suņa nereģistrēšanu var 
piemērot sodu: fi ziskām personām 7-120 EUR (atkārtoti 
210-350 EUR), savukārt juridiskām personām 15-350 
EUR (atkārtoti 350-700 EUR).

Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 16.februārī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

pieņemti 7 lēmumi:
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izpildi.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta izpildi.
3. Apstiprināt kopsavilkumu par Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumiem un 

izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem 2015.gadā.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/16 “Smiltenes novada pašvaldības 2016.

gada pamatbudžets” projektu.
5. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/16 “Smiltenes novada pašvaldības 2016.

gada speciālais budžets” projektu.
6. Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs.
7. Noteikt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra izmaksas 414,89 

euro par vienu personu mēnesī.
2016.gada 24.februārī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

pieņemti 174 lēmumi:
1. Precizēt 2015. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 23/15 “Licencētās 

makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/16 “Grozījums Smiltenes novada pašval-

dības 2012.gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/12 “Smiltenes novada 
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi””.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 6/16 “Grozījumi Smiltenes novada pašval-
dības 2009.gada 20.jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašval-
dības Nolikums” projektu.

4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7/16 “Par Smiltenes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu” projektu.

5. Atcelt Smiltenes novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu (sēdes pro-
tokols Nr. 16, §.2) “Par saistošo noteikumu Nr. 20/15 “Par Smiltenes pilsētas ielu 
uzturēšanas un lietošanas kārtību” un ar to apstiprinātos saistošo noteikumus Nr. 20/15 
“Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”.

6. Apstiprināt noteikumus Nr. 3/16 “Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietoša-
nas kārtību”. Ar noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv. 

7. Par prioritāro objektu atlasi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

8. Sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta 
dienestam projektu “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes 
ezerā” pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā” par kopējo summu 905,08 EUR (deviņi simti pieci eiro 8 centi).

9. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu komplektēšanu 
10. Par Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes Balvas izglītībā piešķiršanas 

komisijas likvidēšanu. 
11. Par nomas maksas apstiprināšanu uzņēmējiem, kas sniedz ēdināšanas pakalpo-

jumus izglītības iestādēs. 
12. Noteikt, ka visās Smiltenes novada izglītības iestāžu pirmskolas grupās:

a. Pirmsskolas iestādes audzēknis drīkst attaisnotu iemeslu dēļ kavēt izglītības iestādes 
apmeklēšanu 3 (trīs) dienas mēnesī, vecākiem par to iepriekš rakstiski informējot 
iestādes vadītāju vai grupas skolotāju.

b. Bērna slimības gadījumā vecākiem ir pienākums par to ziņot iestādes vadībai līdz 
pl. 9.30 vai arī citam laikam, ko nosaka katra iestāde atsevišķi.

c. Izglītības iestādē neaprēķina maksu par ēdināšanu  attaisnotu/iepriekš pieteiktu 
izglītības iestādes kavējumu gadījumos un bērna slimības gadījumā, ko apliecina 
ārsta izsniegta izziņa. 

d. Skolēnu brīvlaikos bērns var neapmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, vecākiem 
par to iepriekš rakstiski informējot iestādes vadītāju vai grupas skolotāju.

e. Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi un vecāki viena mēneša laikā par bērna 
neierašanos nav rakstiski informējuši izglītības iestādes vadību, izglītības iestādes 
vadītājs ir tiesīgs atskaitīt bērnu no audzēkņu skaita, par to rakstiski informējot 
vecākus.
13. Par izmaiņām Smiltenes novada bāriņtiesas sastāvā
14. Par izmaiņām Blomes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
15. Par izmaiņām Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
16. Par izmaiņām Launkalnes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
17. Par izmaiņām Variņu pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
18. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību 

sarakstā
19. Par izmaiņām Smiltenes novada Kultūras pārvaldes amatu vienību sarakstā
20. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā
21. Efektīvākai resursu un vienotas metodoloģijas pieejamībai ar mērķi īstenot 

Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrības veselības politiku 
epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakš jomās, kā arī nodrošinot 
veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju, atbalstīt Smiltenes novada 
pašvaldības iestāšanos “Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā”.

22. Par dzīvojamo telpu “Dūjiņas Nr.4” Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma noslēgšanu

23. Pagarināt 2013.gada 24.aprīlī ar I.L., noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu 
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt .

24. Veikt Palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu un Personu Palīdzības 
kārtas numuru pārreģistrēšanu.

25. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un ņemot vērā, ka ēku īpašums 
“Launkalnes veikals”, Launkalnes pagastābojā Smiltenes novada ainavu un ir bīstams, 
veikt būvju īpašuma “Launkalnes veikals” ar kadastra apzīmējums 9470 510 0009 
nojaukšanu.

26. Par nekustamā īpašuma “Meža Vārniņas” – 7, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā atsavināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 40”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 
atsavināšanu 

28. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu “Silvas Lejas 2”, Silvā, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 003 0383), kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0383  0.1420 ha platībā un būves ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0383 004. 

29. Uzsākt nekustamā īpašuma Ezera iela 4-5, Launkalnē, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0318, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo 
platību 34.9 m2, kopīpašuma domājamās daļas 332/9298 no būves ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 010 0164 001 un kopīpašuma domājamās daļas 332/9298 no zemes 
ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0164, atsavināšanas procedūru.

30. Par nekustamā īpašuma “Mazsietaliņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā 
atsavināšanu 

31. Uzsākt nekustamā īpašuma “Ķauzeri”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9470 003 0015, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0465  6.82 ha platībā, atsavināšanas procedūru.

32. Uzsākt nekustamā īpašuma “Meža Ķauzeri”, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra numurs 9470 003 0468, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0467  1.9 ha platībā, atsavināšanas procedūru.

33. Piešķirt jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9415 006 0805, adresi Kaikas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads.

34. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0267 001, 9490 003 0267 002, 
9490 003 0104 006, 9490 003 0104 005, 9490 003 0104 008 un 9490 003 0104 007
adresi no “Saujas”, Variņu pagasts uz “Lielsaujas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.

35. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9474 006 0042 001 un 9474 006 0042 
002 adresi no “Veckļavaisi”, Palsmanes pagasts uz “Veckļavaisu ferma”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads.

36. Piešķirt uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 9470 010 0134, esošajām 
ēkām (dzīvojamā māja, garāža, saimniecības ēka) adresi – “Noļi”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads.

37. Mainīt nekustamajam īpašumam “Valsts brīvā zeme”, kadastra numurs 9480 
003 0299, nosaukumu no “Valsts brīvā zeme” uz “Pamales”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads. 

38. Mainīt nekustamajam īpašumam “Bez adreses”, kadastra numurs 9444 006 
0032, nosaukumu no “Bez adreses” uz “Āpsīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

39. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 024, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-24, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

40. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 036, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-36, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

41. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no saimniecības ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0148 002, 9474 004 0148 003,  9474 004 0148 004,  
9474 004 0148 005, piešķirt nosaukumu “Strautmaļi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads. 

42. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām (9415 003 0124 
002, 9415 003 0124 003), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9415 003 0124, piešķirt nosaukumu Dārza iela 37, Smiltene, Smiltenes novads. 

43. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Pabērzi 1”, kadastra numurs 9490 
003 0148, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0041  4.5 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Pabērzi 1” uz “Pļava”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.

44. Atļaut apvienot Blomes pagasta nekustamos īpašumus “Kalnāres”, kadastra 
numurs 9446 005 0012, “Jaunaiskrogs”, kadastra numurs 9446 004 0072 un “Kalna 
Pamši”, kadastra numurs 9446 005 0075, vienā īpašumā ar nosaukumu “Kalnāres”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads.Mainīt nekustamajam īpašumam “Jaunaiskrogs”, 
kadastra numurs 9446 004 0072, nosaukumu no “Jaunaiskrogs” uz “Kalnāres”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads. Mainīt nekustamajam īpašumam “Kalna Pamši”, kadastra 
numurs 9446 005 0075, nosaukumu no “Kalna Pamši” uz “Kalnāres”, Blomes pa-
gasts, Smiltenes novads. 

45. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Zaķīši”, kadastra numurs 
9470 012 0054, atdalīt Bilskas pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 
002 0180 3.2 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Zaķīši” uz “Kaķīši”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

46. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma “Saulaines”, kadastra numurs 
9474 004 0020, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0017 3.5 ha 
platībā un mainīt nosaukumu Sadalīt nekustamo īpašumu “Atmodas”, Smiltenes 
pagastā, kadastra numurs 9480 004 0018, divos īpašumos:

47. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 004 0018, 16.7 ha platībā saglabāt nosaukumu “Atmodas”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

48. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9480 004 0019, 13.8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Rītausmas”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads.

49. Sadalīt nekustamā īpašuma “Upītes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9458 010 0088 divās zemes vienībās:

50. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3.3 ha platībā (skicē 
apzīmēta ar Nr.1) saglabāt nosaukumu un adresi “Upītes”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

51. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3.8 ha platībā (skicē 
apzīmēta ar Nr.2) piešķirt nosaukumu “Upeslīči”, Grundzāles pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

52. Sadalīt nekustamo īpašumu “Baroni”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
008 0090, divdesmit īpašumos, veidojot 19 jaunus īpašumus:

53. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 008 0090, 12.3222 ha platībā saglabāt nosaukumu “Baroni”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.
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54. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0148, 9.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vītoli”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

55. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0238, 1.7 ha platībā piešķirt nosaukumu “Cielavas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

56. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0105, 53.2069 ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaigalas”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

57. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0116, 2.5 ha platībā piešķirt nosaukumu “Sniedzes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

58. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0106, 1.8763 ha platībā piešķirt nosaukumu “Ķauķi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

59. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0262, 7.8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Bārbeles”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

60. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0240, 3.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Žubītes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

61. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0203, 7.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Bitītes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

62. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0108, 3.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Kārkliņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

63. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 008 0121, 2.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Sīļi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

64. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 009 0060, 3.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Teteri”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

65. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 009 0068, 9.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Dzilnas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

66. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0092, 6.2 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vārniņas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

67. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0150, 15.0 ha platībā piešķirt nosaukumu “Mākonīši”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

68. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0129, 2.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Odiņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

69. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0154, 2.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Valdziņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

70. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 008 0086, 1.8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Kārkliņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

71. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0255, 2.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Līviņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

72. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 010 0290, 4.5940 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vilciņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

73. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Grundzāles pagasta zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9458 004  0051 1.9 ha platībā no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

74. Zemes vienībai “Viļņi”, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 006 0253, 
noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zemes vienības daļai 0.3 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudz-
dzīvokļu māju apbūve (kods 0701) un zemes vienības daļai 2.4 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

75. Pārtraukt L.P. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0091, ½ domājamo 
daļu no 5.5 ha.

76. Pārtraukt Z.P. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0091, ¼  domājamo 
daļu no 5.5 ha.

77. Pārtraukt A.P. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0091, ¼  domājamo 
daļu no 5.5 ha.

78. Zemes vienību “Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 
0091, 5.5 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā.

79. Grozīt Smiltenes novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.12,7.§.6. 
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1.pielikumapunktu 
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.A. uz īpašumu Ceriņu iela 12, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, 1591 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 006 
0422).

80. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ““Dzeņi” un “SIA DUS Dzeņi””, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, zemes vienībām kadastra apzīmējumu 9458 008 0043 un 
9458 008 0254..

81. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Raiņa iela 61”, Smiltene, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 006 0207.

82. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Puvmaļi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9480 003 0027.

83. Pieņemti 17 lēmumi par par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
šķiršanu.

85. Ir pieņemti 77 lēmumi saistībā ar zemes nomu. Ar lēmumiem iespējams iepazīties 
Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv

Sagatavoja Dina Kaupe, Kancelejas nodaļas vadītāja 

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 
13 210 065 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos 
14 664 953 euroapmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 138 930 euro. 
4. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 405 754 euro.
5. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 62 820 euro.
6. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 215 468 euro.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 
16.02.2016. lēmumu (protokols Nr. 3, 4.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/16
“Smiltenes novada pašvaldības 

2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

46. pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam 
ieņēmumos 388 848 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam 
izdevumos 537 081 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 279 243 euro.
4. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 131 010 euro.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 
16.02.2016. lēmumu (protokols Nr.3, 5.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/16
“Smiltenes novada pašvaldības 
2016.gada speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46. pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada februāra mēnesī 
sastādījusi kopā 17 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 12 par 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 5 par Smiltenes novada domes 
saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 2;
-  alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada laikā – 1;
-  atkritumu apsaimniekošanas likuma prasību pārkāpšana (nav noslēgts līgums ar 
   ZAAO, izmesti sadzīves atkritumi uz ielas) – 1;
-  atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskarošā
   izskatā un/vai alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 4;
-  smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 2;
-  mājdzīvnieku (suņa) labturības prasību neievērošana (klaiņošana) – 2.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 2;
-  sēdēšana uz atpūtas solu atzveltnēm – 2;
-  spļaušana uz ielas – 1.

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu sastādīti 
5 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības 
pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa 
tālruni: 

28659933   vai   110
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

Ieskats noz�m�g�kajos SNPP 
veiktajos pas�kumos un 
re�istr�tajos notikumos 

2016.gada febru�r�
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 16.februārī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

pieņemti 7 lēmumi:
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izpildi.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta izpildi.
3. Apstiprināt kopsavilkumu par Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumiem un 

izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem 2015.gadā.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/16 “Smiltenes novada pašvaldības 2016.

gada pamatbudžets” projektu.
5. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/16 “Smiltenes novada pašvaldības 2016.

gada speciālais budžets” projektu.
6. Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs.
7. Noteikt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra izmaksas 414,89 

euro par vienu personu mēnesī.
2016.gada 24.februārī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

pieņemti 174 lēmumi:
1. Precizēt 2015. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 23/15 “Licencētās 

makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/16 “Grozījums Smiltenes novada pašval-

dības 2012.gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/12 “Smiltenes novada 
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi””.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 6/16 “Grozījumi Smiltenes novada pašval-
dības 2009.gada 20.jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašval-
dības Nolikums” projektu.

4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7/16 “Par Smiltenes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu” projektu.

5. Atcelt Smiltenes novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu (sēdes pro-
tokols Nr. 16, §.2) “Par saistošo noteikumu Nr. 20/15 “Par Smiltenes pilsētas ielu 
uzturēšanas un lietošanas kārtību” un ar to apstiprinātos saistošo noteikumus Nr. 20/15 
“Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”.

6. Apstiprināt noteikumus Nr. 3/16 “Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietoša-
nas kārtību”. Ar noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv. 

7. Par prioritāro objektu atlasi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

8. Sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta 
dienestam projektu “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes 
ezerā” pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā” par kopējo summu 905,08 EUR (deviņi simti pieci eiro 8 centi).

9. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu komplektēšanu 
10. Par Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes Balvas izglītībā piešķiršanas 

komisijas likvidēšanu. 
11. Par nomas maksas apstiprināšanu uzņēmējiem, kas sniedz ēdināšanas pakalpo-

jumus izglītības iestādēs. 
12. Noteikt, ka visās Smiltenes novada izglītības iestāžu pirmskolas grupās:

a. Pirmsskolas iestādes audzēknis drīkst attaisnotu iemeslu dēļ kavēt izglītības iestādes 
apmeklēšanu 3 (trīs) dienas mēnesī, vecākiem par to iepriekš rakstiski informējot 
iestādes vadītāju vai grupas skolotāju.

b. Bērna slimības gadījumā vecākiem ir pienākums par to ziņot iestādes vadībai līdz 
pl. 9.30 vai arī citam laikam, ko nosaka katra iestāde atsevišķi.

c. Izglītības iestādē neaprēķina maksu par ēdināšanu  attaisnotu/iepriekš pieteiktu 
izglītības iestādes kavējumu gadījumos un bērna slimības gadījumā, ko apliecina 
ārsta izsniegta izziņa. 

d. Skolēnu brīvlaikos bērns var neapmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, vecākiem 
par to iepriekš rakstiski informējot iestādes vadītāju vai grupas skolotāju.

e. Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi un vecāki viena mēneša laikā par bērna 
neierašanos nav rakstiski informējuši izglītības iestādes vadību, izglītības iestādes 
vadītājs ir tiesīgs atskaitīt bērnu no audzēkņu skaita, par to rakstiski informējot 
vecākus.
13. Par izmaiņām Smiltenes novada bāriņtiesas sastāvā
14. Par izmaiņām Blomes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
15. Par izmaiņām Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
16. Par izmaiņām Launkalnes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
17. Par izmaiņām Variņu pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā
18. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību 

sarakstā
19. Par izmaiņām Smiltenes novada Kultūras pārvaldes amatu vienību sarakstā
20. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā
21. Efektīvākai resursu un vienotas metodoloģijas pieejamībai ar mērķi īstenot 

Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrības veselības politiku 
epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakš jomās, kā arī nodrošinot 
veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju, atbalstīt Smiltenes novada 
pašvaldības iestāšanos “Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā”.

22. Par dzīvojamo telpu “Dūjiņas Nr.4” Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma noslēgšanu

23. Pagarināt 2013.gada 24.aprīlī ar I.L., noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu 
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt .

24. Veikt Palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu un Personu Palīdzības 
kārtas numuru pārreģistrēšanu.

25. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un ņemot vērā, ka ēku īpašums 
“Launkalnes veikals”, Launkalnes pagastābojā Smiltenes novada ainavu un ir bīstams, 
veikt būvju īpašuma “Launkalnes veikals” ar kadastra apzīmējums 9470 510 0009 
nojaukšanu.

26. Par nekustamā īpašuma “Meža Vārniņas” – 7, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā atsavināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 40”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 
atsavināšanu 

28. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu “Silvas Lejas 2”, Silvā, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 003 0383), kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0383  0.1420 ha platībā un būves ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0383 004. 

29. Uzsākt nekustamā īpašuma Ezera iela 4-5, Launkalnē, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0318, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo 
platību 34.9 m2, kopīpašuma domājamās daļas 332/9298 no būves ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 010 0164 001 un kopīpašuma domājamās daļas 332/9298 no zemes 
ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0164, atsavināšanas procedūru.

30. Par nekustamā īpašuma “Mazsietaliņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā 
atsavināšanu 

31. Uzsākt nekustamā īpašuma “Ķauzeri”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9470 003 0015, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0465  6.82 ha platībā, atsavināšanas procedūru.

32. Uzsākt nekustamā īpašuma “Meža Ķauzeri”, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra numurs 9470 003 0468, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0467  1.9 ha platībā, atsavināšanas procedūru.

33. Piešķirt jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9415 006 0805, adresi Kaikas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads.

34. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0267 001, 9490 003 0267 002, 
9490 003 0104 006, 9490 003 0104 005, 9490 003 0104 008 un 9490 003 0104 007
adresi no “Saujas”, Variņu pagasts uz “Lielsaujas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.

35. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9474 006 0042 001 un 9474 006 0042 
002 adresi no “Veckļavaisi”, Palsmanes pagasts uz “Veckļavaisu ferma”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads.

36. Piešķirt uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 9470 010 0134, esošajām 
ēkām (dzīvojamā māja, garāža, saimniecības ēka) adresi – “Noļi”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads.

37. Mainīt nekustamajam īpašumam “Valsts brīvā zeme”, kadastra numurs 9480 
003 0299, nosaukumu no “Valsts brīvā zeme” uz “Pamales”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads. 

38. Mainīt nekustamajam īpašumam “Bez adreses”, kadastra numurs 9444 006 
0032, nosaukumu no “Bez adreses” uz “Āpsīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

39. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 024, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-24, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

40. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 036, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-36, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

41. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no saimniecības ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0148 002, 9474 004 0148 003,  9474 004 0148 004,  
9474 004 0148 005, piešķirt nosaukumu “Strautmaļi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads. 

42. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām (9415 003 0124 
002, 9415 003 0124 003), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9415 003 0124, piešķirt nosaukumu Dārza iela 37, Smiltene, Smiltenes novads. 

43. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Pabērzi 1”, kadastra numurs 9490 
003 0148, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0041  4.5 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Pabērzi 1” uz “Pļava”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.

44. Atļaut apvienot Blomes pagasta nekustamos īpašumus “Kalnāres”, kadastra 
numurs 9446 005 0012, “Jaunaiskrogs”, kadastra numurs 9446 004 0072 un “Kalna 
Pamši”, kadastra numurs 9446 005 0075, vienā īpašumā ar nosaukumu “Kalnāres”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads.Mainīt nekustamajam īpašumam “Jaunaiskrogs”, 
kadastra numurs 9446 004 0072, nosaukumu no “Jaunaiskrogs” uz “Kalnāres”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads. Mainīt nekustamajam īpašumam “Kalna Pamši”, kadastra 
numurs 9446 005 0075, nosaukumu no “Kalna Pamši” uz “Kalnāres”, Blomes pa-
gasts, Smiltenes novads. 

45. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Zaķīši”, kadastra numurs 
9470 012 0054, atdalīt Bilskas pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 
002 0180 3.2 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Zaķīši” uz “Kaķīši”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

46. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma “Saulaines”, kadastra numurs 
9474 004 0020, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0017 3.5 ha 
platībā un mainīt nosaukumu Sadalīt nekustamo īpašumu “Atmodas”, Smiltenes 
pagastā, kadastra numurs 9480 004 0018, divos īpašumos:

47. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 004 0018, 16.7 ha platībā saglabāt nosaukumu “Atmodas”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

48. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9480 004 0019, 13.8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Rītausmas”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads.

49. Sadalīt nekustamā īpašuma “Upītes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9458 010 0088 divās zemes vienībās:

50. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3.3 ha platībā (skicē 
apzīmēta ar Nr.1) saglabāt nosaukumu un adresi “Upītes”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

51. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 3.8 ha platībā (skicē 
apzīmēta ar Nr.2) piešķirt nosaukumu “Upeslīči”, Grundzāles pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

52. Sadalīt nekustamo īpašumu “Baroni”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
008 0090, divdesmit īpašumos, veidojot 19 jaunus īpašumus:

53. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 008 0090, 12.3222 ha platībā saglabāt nosaukumu “Baroni”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

32016. gada 15. marts

54. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0148, 9.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vītoli”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

55. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0238, 1.7 ha platībā piešķirt nosaukumu “Cielavas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

56. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0105, 53.2069 ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaigalas”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

57. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0116, 2.5 ha platībā piešķirt nosaukumu “Sniedzes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

58. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0106, 1.8763 ha platībā piešķirt nosaukumu “Ķauķi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

59. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0262, 7.8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Bārbeles”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

60. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0240, 3.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Žubītes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

61. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0203, 7.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Bitītes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

62. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0108, 3.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Kārkliņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

63. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 008 0121, 2.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Sīļi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

64. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 009 0060, 3.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Teteri”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

65. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 009 0068, 9.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Dzilnas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

66. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0092, 6.2 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vārniņas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

67. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0150, 15.0 ha platībā piešķirt nosaukumu “Mākonīši”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

68. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0129, 2.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Odiņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

69. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 011 0154, 2.6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Valdziņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

70. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 008 0086, 1.8 ha platībā piešķirt nosaukumu “Kārkliņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

71. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 007 0255, 2.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Līviņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

72. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 010 0290, 4.5940 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vilciņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

73. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Grundzāles pagasta zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9458 004  0051 1.9 ha platībā no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

74. Zemes vienībai “Viļņi”, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 006 0253, 
noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zemes vienības daļai 0.3 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudz-
dzīvokļu māju apbūve (kods 0701) un zemes vienības daļai 2.4 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

75. Pārtraukt L.P. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0091, ½ domājamo 
daļu no 5.5 ha.

76. Pārtraukt Z.P. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0091, ¼  domājamo 
daļu no 5.5 ha.

77. Pārtraukt A.P. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0091, ¼  domājamo 
daļu no 5.5 ha.

78. Zemes vienību “Ezerkalni 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 
0091, 5.5 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā.

79. Grozīt Smiltenes novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.12,7.§.6. 
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1.pielikumapunktu 
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.A. uz īpašumu Ceriņu iela 12, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, 1591 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 006 
0422).

80. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ““Dzeņi” un “SIA DUS Dzeņi””, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, zemes vienībām kadastra apzīmējumu 9458 008 0043 un 
9458 008 0254..

81. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Raiņa iela 61”, Smiltene, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 006 0207.

82. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Puvmaļi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9480 003 0027.

83. Pieņemti 17 lēmumi par par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
šķiršanu.

85. Ir pieņemti 77 lēmumi saistībā ar zemes nomu. Ar lēmumiem iespējams iepazīties 
Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv

Sagatavoja Dina Kaupe, Kancelejas nodaļas vadītāja 

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 
13 210 065 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos 
14 664 953 euroapmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 138 930 euro. 
4. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 405 754 euro.
5. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 62 820 euro.
6. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 215 468 euro.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 
16.02.2016. lēmumu (protokols Nr. 3, 4.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/16
“Smiltenes novada pašvaldības 

2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

46. pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam 
ieņēmumos 388 848 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam 
izdevumos 537 081 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 279 243 euro.
4. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 131 010 euro.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 
16.02.2016. lēmumu (protokols Nr.3, 5.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/16
“Smiltenes novada pašvaldības 
2016.gada speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46. pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada februāra mēnesī 
sastādījusi kopā 17 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 12 par 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 5 par Smiltenes novada domes 
saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 2;
-  alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada laikā – 1;
-  atkritumu apsaimniekošanas likuma prasību pārkāpšana (nav noslēgts līgums ar 
   ZAAO, izmesti sadzīves atkritumi uz ielas) – 1;
-  atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskarošā
   izskatā un/vai alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 4;
-  smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 2;
-  mājdzīvnieku (suņa) labturības prasību neievērošana (klaiņošana) – 2.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 2;
-  sēdēšana uz atpūtas solu atzveltnēm – 2;
-  spļaušana uz ielas – 1.

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu sastādīti 
5 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības 
pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa 
tālruni: 

28659933   vai   110
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

Ieskats noz�m�g�kajos SNPP 
veiktajos pas�kumos un 
re�istr�tajos notikumos 

2016.gada febru�r�



4 2016. gada 15. marts

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Brutuļu dzirnavezers atrodas Smiltenes novada Smiltenes pagasta teritorijā.
1.2. Brutuļudzirnavezera ūdens virsmas platība ir 6,6 ha. Brutuļu dzirnavezers ir privātais īpašums, 
kas pieder Valdai Aļeksējevai (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0224).
1.3. Saskaņā ar Civillikumu, zvejas tiesības Brutuļu dzirnavezerā pieder tā īpašniecei Valdai 
Aļeksējevai un dzirnavezeram piegulošo zemju īpašniekiem, kuri ir piekrituši licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai Brutuļu dzirnavezerā (4.pielikums). Saskaņā ar 2005.gada 26. 
septembrī noslēgto Brutuļudzirnavezera nomas līgumu Nr.1 Valda Aļeksējeva Brutuļu dzir-
navezeru ir iznomājusi SIA “Mežvalde AD” uz nenoteiktu laiku licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai. 
1.4. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto 
makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un 2005.gada 9.jūlijā Smiltenes pagasta padomē 
apstiprinātajiem “Brutuļu dzirnavezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, ar no-
lūku vismaz vienu reizi trijos gados papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uz-
labot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi.
1.5. Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības pilnvarojumu un līgumu 
ar privāto ūdeņu īpašnieku  organizē SIA “Mežvalde AD”, reģ. Nr.LV44101022385, kuras 
juridiskā adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64773573; e-pasts: 
sia.mezvalde.ad@gmail.com (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs).
1.6. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju 
un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās 
makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Smiltenes novada bezmaksas 
izdevumā “Smiltenes novada Domes Vēstis”.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Brutuļu dzirnavezera platībā.
2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu regulējošiem Ministru 
kabineta noteikumiem, ievērojot šādu papildus nosacījumu:
2.2.1. makšķerēšana no laivām aizliegta visā Brutuļu dzirnavezera teritorijā.

3. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par licencēm
3.1. Licenču veidi un cenas:
3.1.1. ledus sezonas vienas dienas licence -   EUR 1,42
3.1.2. ledus sezonas vienas dienas licence ar 75% atlaidi -  EUR 0,36
3.1.3. atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence -  EUR 2,13
3.1.4. atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 75% atlaidi - EUR 0,53
3.1.5. gada bezmaksas licence -    EUR 0,00
3.2. Licenču derīguma termiņi:
3.2.1. nolikuma 3.1.1. – 3.1.4. punktos minētās vienas dienas licences – derīgas makšķerēšanai 
vienu dienu attiecīgajā sezonā;
3.2.2. nolikuma 3.1.5. punktā minētā gada bezmaksas licence derīga makšķerēšanai visa kalendārā 
gada laikā. 
3.3. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 

4. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
4.1. Gada bezmaksas licences paredzētas:
4.1.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam;
4.1.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
4.1.3. Brutuļu dzirnavezera īpašniecei un viņas ģimenes locekļiem;
4.1.4. personām ar I. vai II. invaliditātes grupu, politiski represētajām personām (uzrādot 
apliecību).
4.2. Licences ar 75% atlaidi paredzētas Brutuļu dzirnavezera krastu zemes īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem. 

5. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
5.1.Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
5.1.1. licences nosaukums (veids);
5.1.2. licences numurs;
5.1.3. licences derīguma laiks;
5.1.4. licences cena;
5.1.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts, kas apliecina iepazīšanos ar licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu;
5.1.6. licencētās makšķerēšanas organizētājs;
5.1.7. licences izsniegšanas datums.

6. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
6.1. Licenču izplatīšanu un izsniegšanu veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.
6.2. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem 
netiek atgriezta.

7. No licencēto makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
7.1. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 10% licencētās makšķerēšanas organizētājs 
vienu reizi pusgadā (līdz 31.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 31.janvārim – par otro pusgadu) 
pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 
7.2. 90% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izman-
toti Brutuļu dzirnavezera vides un zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un 
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
8.1.Makšķernieki, kuri iegādājušies vienas dienas licences, katras dienas lomu ieraksta vienas 
dienas licences otrā pusē norādītajā Loma uzskaites formā, norādot makšķerēšanas datumu, zivju 
sugu, loma lielumu kilogramos un gabalos, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas 
lapas. 
8.2. Makšķernieki, kuri saņēmuši gada bezmaksas licences, katras dienas lomu ieraksta Loma 
uzskaites formā, norādot makšķerēšanas datumu, zivju sugu, loma lielumu kilogramos un ga-
balos. Minēto lomu uzskaites formu licenču izplatītājs izsniedz makšķerniekam reizē ar gada 
licences izsniegšanu. 
8.3. Makšķernieku obligāts pienākums ir ar lomu uzskaites datiem aizpildītās licences un loma 
uzskaites formas nodot licenču izplatīšanas vietā vai nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas 
organizētājam.

8.4.Iegūtos un apkopotos datus par zivju sugām un daudzumu reizi gadā, līdz nākamā gada 
1.februārim, licencētās makšķerēšanas organizētājs pārskata veidā iesniedz Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.

9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
9.1.Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
9.1.1. sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 
un Smiltenes novada laikrakstos par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Brutuļu dzirnavezerā, 
un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju ievietošanu Brutuļu dzirnavezera piekrastē;
9.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju 
Brutuļu dzirnavezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana;
9.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;
9.1.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 7.punktā 
noteiktajām prasībām;
9.1.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981) pārskatu par 
licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo 
pusgadu un pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas 
līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences divas reizes gadā par katru iepriekšējo 
pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu; 
9.1.6. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences licenču uzskaites žurnālā;
9.1.7. papildināt zivju krājumus ar dažādu sugu zivju mazuļiem saskaņā ar “Brutuļu dzirnavezera 
zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumiem”;
9.1.8. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
9.1.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 8.punktam;
9.1.10. iepazīstināt makšķerniekus ar Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;
9.1.11. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu 
uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā, kā 
arī veikt citus pasākumus saskaņā ar Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;
9.1.12. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprinā-
šanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, 
kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanu un uzturēšanu.  
9.2. Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem 
sekojošus pakalpojumus:
9.2.1. nepieciešamības gadījumā ierāda makšķerēšanas un apmešanās vietas;
9.2.2. sniedz konsultācijas par makšķerēšanas iespējām Brutuļu dzirnavezerā.

10. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole
10.1. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu kontrolē Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes 
inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori un licencētās makšķerēšanas organizētājs. 
Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas personas, Valsts 
policija, Pašvaldības policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas
10.2.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompe-
tencei uzrauga Valsts vides dienests, Valsts ieņēmumu dienests un Smiltenes novada pašvaldība.
10.3. Šī nolikuma 10.1. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pār-
kāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētai makšķerēšanai 
Brutuļu dzirnavezerā, kā arī pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus 
un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11. Noslēguma jautājums
11.1. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir trīs gadi no tā spēkā stāšanās.

12. Nolikuma pielikumi
12.1.Licenču paraugi uz 5 lapām (1. A,B,C,D,E pielikums) 
12.2.Lomu uzskaites forma (2. pielikums)
12.3.Brutuļu dzirnavezera shēma (3. pielikums) 
12.4.Piekrastes zemju kadastra numuri un saskaņojums ar Brutuļu dzirnavezera piekrastes zemju 
īpašniekiem (4.pielikums)

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2015. gada 30. decembra lēmumu (protokols Nr.18, 1.§.)

Precizēti ar Smiltenes novada domes 
2016. gada 24. februāra lēmumu (protokols Nr.4, 1.§.)

Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, Ministru kabineta 

2003. gada 14. oktobra noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība“ 13.punktu 

Licencētās makšķerēšanas nolikuma Brutuļu dzirnavezerā
Saskaņojumu lapa

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrija:

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts „BIOR”:

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Valsts vides dienests:

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Smiltenes novada dome

 2015.g. “___” _____________  ___________________________

52016. gada 15. marts

1.A. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas

Licences Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,17 euro
PVN 21% 0,25 euro
Cena ar PVN 1,42 euro(viens euro un 42 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas

Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,17 euro
PVN 21% 0,25 euro
Cena ar PVN 1,42 euro(viens euro un 42 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.E. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Gada bezmaksas
Licences AA Nr.000000 pasaknis

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Licence izsniegta ____________________________

             (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Gada bezmaksas
Licence AA Nr.000000

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no 
laivas

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.B. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr.000000 pasaknis

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Cena   0,30 euro
PVN 21% 0,06 euro
Cena ar PVN 0,36 euro(nulle euro un 36 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi

Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   0,30 euro
PVN 21% 0,06 euro
Cena ar PVN 0,36 euro(nulle euro un 36 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.C. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas

Licences AE Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,76 euro
PVN 21% 0,37 euro
Cena ar PVN 2,13euro (divi euro un 13 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas

Licence AE Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,76 euro
PVN 21% 0,37 euro
Cena ar PVN 2,13euro (divi euro un 13 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no 
laivas 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.D. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr.000000 pasaknis

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Cena   0,44 euro
PVN 21% 0,09 euro
Cena ar PVN 0,53 euro(nulle euro un 53 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi

Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   0,44 euro
PVN 21% 0,09 euro
Cena ar PVN 0,53 euro(nulle euro un 53 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no 
laivas 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis



4 2016. gada 15. marts

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Brutuļu dzirnavezers atrodas Smiltenes novada Smiltenes pagasta teritorijā.
1.2. Brutuļudzirnavezera ūdens virsmas platība ir 6,6 ha. Brutuļu dzirnavezers ir privātais īpašums, 
kas pieder Valdai Aļeksējevai (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0224).
1.3. Saskaņā ar Civillikumu, zvejas tiesības Brutuļu dzirnavezerā pieder tā īpašniecei Valdai 
Aļeksējevai un dzirnavezeram piegulošo zemju īpašniekiem, kuri ir piekrituši licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai Brutuļu dzirnavezerā (4.pielikums). Saskaņā ar 2005.gada 26. 
septembrī noslēgto Brutuļudzirnavezera nomas līgumu Nr.1 Valda Aļeksējeva Brutuļu dzir-
navezeru ir iznomājusi SIA “Mežvalde AD” uz nenoteiktu laiku licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai. 
1.4. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto 
makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un 2005.gada 9.jūlijā Smiltenes pagasta padomē 
apstiprinātajiem “Brutuļu dzirnavezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, ar no-
lūku vismaz vienu reizi trijos gados papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uz-
labot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi.
1.5. Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības pilnvarojumu un līgumu 
ar privāto ūdeņu īpašnieku  organizē SIA “Mežvalde AD”, reģ. Nr.LV44101022385, kuras 
juridiskā adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64773573; e-pasts: 
sia.mezvalde.ad@gmail.com (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs).
1.6. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju 
un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās 
makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Smiltenes novada bezmaksas 
izdevumā “Smiltenes novada Domes Vēstis”.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Brutuļu dzirnavezera platībā.
2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu regulējošiem Ministru 
kabineta noteikumiem, ievērojot šādu papildus nosacījumu:
2.2.1. makšķerēšana no laivām aizliegta visā Brutuļu dzirnavezera teritorijā.

3. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par licencēm
3.1. Licenču veidi un cenas:
3.1.1. ledus sezonas vienas dienas licence -   EUR 1,42
3.1.2. ledus sezonas vienas dienas licence ar 75% atlaidi -  EUR 0,36
3.1.3. atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence -  EUR 2,13
3.1.4. atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 75% atlaidi - EUR 0,53
3.1.5. gada bezmaksas licence -    EUR 0,00
3.2. Licenču derīguma termiņi:
3.2.1. nolikuma 3.1.1. – 3.1.4. punktos minētās vienas dienas licences – derīgas makšķerēšanai 
vienu dienu attiecīgajā sezonā;
3.2.2. nolikuma 3.1.5. punktā minētā gada bezmaksas licence derīga makšķerēšanai visa kalendārā 
gada laikā. 
3.3. Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 

4. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
4.1. Gada bezmaksas licences paredzētas:
4.1.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam;
4.1.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
4.1.3. Brutuļu dzirnavezera īpašniecei un viņas ģimenes locekļiem;
4.1.4. personām ar I. vai II. invaliditātes grupu, politiski represētajām personām (uzrādot 
apliecību).
4.2. Licences ar 75% atlaidi paredzētas Brutuļu dzirnavezera krastu zemes īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem. 

5. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
5.1.Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
5.1.1. licences nosaukums (veids);
5.1.2. licences numurs;
5.1.3. licences derīguma laiks;
5.1.4. licences cena;
5.1.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts, kas apliecina iepazīšanos ar licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu;
5.1.6. licencētās makšķerēšanas organizētājs;
5.1.7. licences izsniegšanas datums.

6. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
6.1. Licenču izplatīšanu un izsniegšanu veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.
6.2. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem 
netiek atgriezta.

7. No licencēto makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
7.1. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 10% licencētās makšķerēšanas organizētājs 
vienu reizi pusgadā (līdz 31.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 31.janvārim – par otro pusgadu) 
pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. 
7.2. 90% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izman-
toti Brutuļu dzirnavezera vides un zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un 
licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
8.1.Makšķernieki, kuri iegādājušies vienas dienas licences, katras dienas lomu ieraksta vienas 
dienas licences otrā pusē norādītajā Loma uzskaites formā, norādot makšķerēšanas datumu, zivju 
sugu, loma lielumu kilogramos un gabalos, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas 
lapas. 
8.2. Makšķernieki, kuri saņēmuši gada bezmaksas licences, katras dienas lomu ieraksta Loma 
uzskaites formā, norādot makšķerēšanas datumu, zivju sugu, loma lielumu kilogramos un ga-
balos. Minēto lomu uzskaites formu licenču izplatītājs izsniedz makšķerniekam reizē ar gada 
licences izsniegšanu. 
8.3. Makšķernieku obligāts pienākums ir ar lomu uzskaites datiem aizpildītās licences un loma 
uzskaites formas nodot licenču izplatīšanas vietā vai nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas 
organizētājam.

8.4.Iegūtos un apkopotos datus par zivju sugām un daudzumu reizi gadā, līdz nākamā gada 
1.februārim, licencētās makšķerēšanas organizētājs pārskata veidā iesniedz Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.

9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
9.1.Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
9.1.1. sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 
un Smiltenes novada laikrakstos par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Brutuļu dzirnavezerā, 
un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju ievietošanu Brutuļu dzirnavezera piekrastē;
9.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju 
Brutuļu dzirnavezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana;
9.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;
9.1.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 7.punktā 
noteiktajām prasībām;
9.1.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981) pārskatu par 
licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo 
pusgadu un pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas 
līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences divas reizes gadā par katru iepriekšējo 
pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu; 
9.1.6. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences licenču uzskaites žurnālā;
9.1.7. papildināt zivju krājumus ar dažādu sugu zivju mazuļiem saskaņā ar “Brutuļu dzirnavezera 
zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumiem”;
9.1.8. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
9.1.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 8.punktam;
9.1.10. iepazīstināt makšķerniekus ar Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;
9.1.11. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu 
uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā, kā 
arī veikt citus pasākumus saskaņā ar Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;
9.1.12. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprinā-
šanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, 
kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanu un uzturēšanu.  
9.2. Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem 
sekojošus pakalpojumus:
9.2.1. nepieciešamības gadījumā ierāda makšķerēšanas un apmešanās vietas;
9.2.2. sniedz konsultācijas par makšķerēšanas iespējām Brutuļu dzirnavezerā.

10. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole
10.1. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu kontrolē Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes 
inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori un licencētās makšķerēšanas organizētājs. 
Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas personas, Valsts 
policija, Pašvaldības policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas
10.2.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompe-
tencei uzrauga Valsts vides dienests, Valsts ieņēmumu dienests un Smiltenes novada pašvaldība.
10.3. Šī nolikuma 10.1. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pār-
kāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētai makšķerēšanai 
Brutuļu dzirnavezerā, kā arī pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus 
un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11. Noslēguma jautājums
11.1. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir trīs gadi no tā spēkā stāšanās.

12. Nolikuma pielikumi
12.1.Licenču paraugi uz 5 lapām (1. A,B,C,D,E pielikums) 
12.2.Lomu uzskaites forma (2. pielikums)
12.3.Brutuļu dzirnavezera shēma (3. pielikums) 
12.4.Piekrastes zemju kadastra numuri un saskaņojums ar Brutuļu dzirnavezera piekrastes zemju 
īpašniekiem (4.pielikums)

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2015. gada 30. decembra lēmumu (protokols Nr.18, 1.§.)

Precizēti ar Smiltenes novada domes 
2016. gada 24. februāra lēmumu (protokols Nr.4, 1.§.)

Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, Ministru kabineta 

2003. gada 14. oktobra noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība“ 13.punktu 

Licencētās makšķerēšanas nolikuma Brutuļu dzirnavezerā
Saskaņojumu lapa

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrija:

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts „BIOR”:

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Valsts vides dienests:

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

2015.g. “___” _____________  ____________________________

Smiltenes novada dome

 2015.g. “___” _____________  ___________________________

52016. gada 15. marts

1.A. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas

Licences Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,17 euro
PVN 21% 0,25 euro
Cena ar PVN 1,42 euro(viens euro un 42 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas

Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,17 euro
PVN 21% 0,25 euro
Cena ar PVN 1,42 euro(viens euro un 42 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.E. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Gada bezmaksas
Licences AA Nr.000000 pasaknis

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Licence izsniegta ____________________________

             (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Gada bezmaksas
Licence AA Nr.000000

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no 
laivas

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.B. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr.000000 pasaknis

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Cena   0,30 euro
PVN 21% 0,06 euro
Cena ar PVN 0,36 euro(nulle euro un 36 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Ledus sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi

Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   0,30 euro
PVN 21% 0,06 euro
Cena ar PVN 0,36 euro(nulle euro un 36 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.C. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas

Licences AE Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,76 euro
PVN 21% 0,37 euro
Cena ar PVN 2,13euro (divi euro un 13 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads, tālr.64773573.

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas

Licence AE Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   1,76 euro
PVN 21% 0,37 euro
Cena ar PVN 2,13euro (divi euro un 13 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no 
laivas 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1.D. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA “Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr.000000 pasaknis

makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Cena   0,44 euro
PVN 21% 0,09 euro
Cena ar PVN 0,53 euro(nulle euro un 53 centi)

Licence izsniegta ____________________________
             (vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies 
un licenci saņēmu ___________________________

              (paraksts)
Licence derīga _____________________________
                                               (datums)
Licences izsniedzējs_________________________
                                      (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums _________________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”

LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729

Smiltenes novads

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi

Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena   0,44 euro
PVN 21% 0,09 euro
Cena ar PVN 0,53 euro(nulle euro un 53 centi)

Licence izsniegta _______________________
                   (vārds, uzvārds)

Licence derīga __________________________
                 (datums)

Licences izsniedzējs______________________
                                   (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums ______________

Visā Brutuļudzirnavezerā aizliegts makšķerēt no 
laivas 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis
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Saistošo noteikumu
“Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”

paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Zvejniecības likuma 10.panta piektdaļa daļa nosaka, ka 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai amatier-
zvejai – makšķerēšanai un zemūdens medībām – tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos 
ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām 
zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2003.gada 
14.oktobra noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas – kārtība” 7.punkts nosaka, ka Licencētās 
makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās 
makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķe-
rēšanai konkrētajā ūdenstilpē, 10.punkts nosaka nepiecie-
šamos saskaņojumus, savukārt 13.punkts nosaka, ka pēc 
saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina 
ar saistošajiem noteikumiem.
Makšķerēšanas kārtību regulē arī Ministru kabineta 2009.
gada 22. decembra noteikumi Nr.1498 “Makšķerēšanas 
noteikumi”.
Bez iepriekšminētā, ir beidzies Smiltenes novada domes 
2013.gada 31. janvārī apstiprināto saistošo noteikumu 
Nr.3/13 “Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu 
dzirnavezerā” darbības termiņš, kas bija noteikts līdz 2015. 
gada 31. decembrim.

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kār-
tību, limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību 
un maksu kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Brutuļu 
dzirnavezerā. 
Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Smiltenes novada 
pašvaldības pilnvarojumu unlīgumu ar privāto ūdeņu 
īpašnieku  organizē SIA “Mežvalde AD”, reģ. Nr. 
LV44101022385, kuras juridiskā adrese: Daugavas 1a, 
Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64773573; 
29495083

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par Saistošo noteikumu piemērošanu 
var vērsties Smiltenes novada domē un pie SIA “Mežvalde 
AD”, tālr. 64773573; 29495083. 

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā pa-
skaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas 
sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā 
www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašval-
dības mājas lapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi 
– paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Ar Latviju sird�!
23. februārī pulcējāmies Smiltenes 

ģimnāzijas zālē, lai piedalītos Skolēnu 
skatuves runas un mazo formu uzvedumu 
konkursā. Pasākumā piedalījās dalībnieki 
gandrīz no visām Smiltenes novada sko-
lām. Šogad bija interesanti klausīties ne 
tikai runātājus, bet arī vērot 2 uzvedumus, 
kurus bija iestudējuši Smiltenes Centra 
vidusskolas jaunieši un Palsmanes pa-
matskolas skolēni.

No Smiltenes trīs pakalnu sākum-
skolas piedalījāmies 4 runātāji – Marta 
Kulberga, Jēkabs Kulbergs, Megija 
Dzene un es – Kārlis Sīmanis. Šī gada 
konkursam varēja izvēlēties dažādas 
tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans 
novads, mana pilsēta, brīvība, Tēvzeme. 
Vairāki dalībnieki bija izvēlējušies tēmu, 
kas saistīta ar aizbraukušo latviešu dzīvi 
ārzemēs un ilgām pēc mājām.

Uz konkursa 2. kārtu žūrija izvirzīja 5 dalībniekus, kuri pārstāvēs Smiltenes no-
vadu. Esmu lepns, ka no mūsu skolas 3 runātāji dosimies arī uz 2. kārtas reģiona skati, 
kas notiks 10.martā Gulbenē.

Kārlis Sīmanis,
Trīs pakalnu sākumskolas 6.a klases skolnieks

Izgl�t�ba

Sporta veter�ni start� 
vieglatl�tik� telp�s

27.februārī Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu 53.
sporta spēles vieglatlētikā telpās. Smiltenes novada vieglatlētu komanda (12 dalībnieki) 
izcīnīja 9 dažāda kaluma medaļas.

Par vienīgo zelta medaļas īpašnieku kļuva Viktors Vējiņš, izcīnot 1.vietu augst-
lēkšanā. Sudraba medaļas izcīnīja Aivars Bahurs un Juris Malnacis 3km soļošanā, 
Arnolds Markss lodes grūšanā, Iveta Kazaine 200m, Liene Brūvele augstlēkšanā. 
Bronzas medaļas izcīnīja Liene Brūvele un Normunds Strauja 60m, Kitija Klempnere 
augstlēkšanā.

Komandas ieskaites punktu skaitu papildināja arī Mārīte Saldūksne, Ilzīte Muiž-
niece, Kaspars Abuls un Ilmārs Tupmacis. 

Ar prieku komandā sagaidījām jaunos dalībniekus Lieni un Kasparu. Komandai 
saku paldies par startiem!

Kitija Klempnere, Komandas vadītāja

Sports

72016. gada 15. marts

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 
“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu ar 17.17.apakšpunktu.
2. Papildināt Noteikumus ar 15.9., 15.10., 15.11. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“15.9. biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība”;

 15.10. biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
 15.11. biedrība “Latvijas pašvaldību sociāli dienestu vadītāju apvienība”.”

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2016. gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 3.§.)

“Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 
“Smiltenes novada pašvaldības nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu “Grozījumi 2009. gada 20.jūlija Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums”

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.gada 20.jūlijā (sēdes 
protokols Nr.3 1.§), turpmāk tekstā arī – Noteikumi. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums 
ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pie-ņemtajiem lēmumiem.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Noteikumos svītrots 17.17. apakšpunkts, jo kopš 2013. gada 27. septembra domes izveidotāBalvas pasniegšanas izglītībā komisija 
nav darbojusies.
2. Noteikumi papildināti ar 15.9., 15.10. un 15.11 apakšpunktiem, kas nosaka, ka dome ir dalībnieks biedrībās: biedrībā “Reģionālo attīstības 
centru apvienība”, biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, biedrībā “Latvijas pašvaldību sociāli dienestu vadītāju apvienība”.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Izdevumi pašvaldības budžetā biedrību biedru naudas apmērā 4615,20 euro katru gadu. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza 
ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā arSaistošo noteikumu projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā 
www.smiltene.lv. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1. Saistošie noteikumi nosaka neapbūvēta Smiltenes novada pašvaldības zemesgabala 
nomas maksas apmēru.

2. Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir: 
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību 

vajadzībām – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 euro gadā;
2.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves, kioski – 

0.50 euro/m2, bet ne mazāk kā 28.00 euro gadā; 

2.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām, izņemot zemesgabalus, kuri iznomāti 
ar apbūves tiesībām viesnīcu vai ražošanas ēku būvniecībai – 2% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 euro/m2;

2.4. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 euro/ha.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2016. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 2.§.2.)

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošo noteikumu projektu Nr.___/16  “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu Smiltenes novadā”

Pašreizējās situācijas raksturojums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts nosaka, ka 
pašvaldībai ir tiesības, izdodot saistošos noteikumusnoteikt lielāku nomas maksas apmēru neapbūvēta zemesgabala nomas maksai.
Nomas maksa, kuras apmēru pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras 
kadastrālā vērtība un iznomājamās platības ir nelielas, kā rezultātā nomas maksa
nesedz administrēšanas izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt paš-
valdības zemesgabalus par daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar saistošiem noteikumiem noteikt nomas maksas apmēru, vienlaikus 
nosakot minimālo nomas maksas apmēru, ņemot vērā plānoto zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi. 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes nomas 
tiesību izmantošanā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksas apmēru.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai nepieciešamo 
līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 
institūciju kompetenci. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras novada 
administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 
zemi, atbilstoši vajadzībai izmantot zemi. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā arSaistošo noteikumu projektu

Konsultācijas nav notikušas.
Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas paš-
valdības mājas lapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības mājas-
lapā internetā www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis
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Saistošo noteikumu
“Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”

paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Zvejniecības likuma 10.panta piektdaļa daļa nosaka, ka 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai amatier-
zvejai – makšķerēšanai un zemūdens medībām – tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos 
ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām 
zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2003.gada 
14.oktobra noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas – kārtība” 7.punkts nosaka, ka Licencētās 
makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās 
makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķe-
rēšanai konkrētajā ūdenstilpē, 10.punkts nosaka nepiecie-
šamos saskaņojumus, savukārt 13.punkts nosaka, ka pēc 
saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina 
ar saistošajiem noteikumiem.
Makšķerēšanas kārtību regulē arī Ministru kabineta 2009.
gada 22. decembra noteikumi Nr.1498 “Makšķerēšanas 
noteikumi”.
Bez iepriekšminētā, ir beidzies Smiltenes novada domes 
2013.gada 31. janvārī apstiprināto saistošo noteikumu 
Nr.3/13 “Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu 
dzirnavezerā” darbības termiņš, kas bija noteikts līdz 2015. 
gada 31. decembrim.

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kār-
tību, limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību 
un maksu kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Brutuļu 
dzirnavezerā. 
Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Smiltenes novada 
pašvaldības pilnvarojumu unlīgumu ar privāto ūdeņu 
īpašnieku  organizē SIA “Mežvalde AD”, reģ. Nr. 
LV44101022385, kuras juridiskā adrese: Daugavas 1a, 
Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64773573; 
29495083

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par Saistošo noteikumu piemērošanu 
var vērsties Smiltenes novada domē un pie SIA “Mežvalde 
AD”, tālr. 64773573; 29495083. 

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā pa-
skaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas 
sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā 
www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašval-
dības mājas lapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi 
– paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Ar Latviju sird�!
23. februārī pulcējāmies Smiltenes 

ģimnāzijas zālē, lai piedalītos Skolēnu 
skatuves runas un mazo formu uzvedumu 
konkursā. Pasākumā piedalījās dalībnieki 
gandrīz no visām Smiltenes novada sko-
lām. Šogad bija interesanti klausīties ne 
tikai runātājus, bet arī vērot 2 uzvedumus, 
kurus bija iestudējuši Smiltenes Centra 
vidusskolas jaunieši un Palsmanes pa-
matskolas skolēni.

No Smiltenes trīs pakalnu sākum-
skolas piedalījāmies 4 runātāji – Marta 
Kulberga, Jēkabs Kulbergs, Megija 
Dzene un es – Kārlis Sīmanis. Šī gada 
konkursam varēja izvēlēties dažādas 
tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans 
novads, mana pilsēta, brīvība, Tēvzeme. 
Vairāki dalībnieki bija izvēlējušies tēmu, 
kas saistīta ar aizbraukušo latviešu dzīvi 
ārzemēs un ilgām pēc mājām.

Uz konkursa 2. kārtu žūrija izvirzīja 5 dalībniekus, kuri pārstāvēs Smiltenes no-
vadu. Esmu lepns, ka no mūsu skolas 3 runātāji dosimies arī uz 2. kārtas reģiona skati, 
kas notiks 10.martā Gulbenē.

Kārlis Sīmanis,
Trīs pakalnu sākumskolas 6.a klases skolnieks

Izgl�t�ba

Sporta veter�ni start� 
vieglatl�tik� telp�s

27.februārī Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu 53.
sporta spēles vieglatlētikā telpās. Smiltenes novada vieglatlētu komanda (12 dalībnieki) 
izcīnīja 9 dažāda kaluma medaļas.

Par vienīgo zelta medaļas īpašnieku kļuva Viktors Vējiņš, izcīnot 1.vietu augst-
lēkšanā. Sudraba medaļas izcīnīja Aivars Bahurs un Juris Malnacis 3km soļošanā, 
Arnolds Markss lodes grūšanā, Iveta Kazaine 200m, Liene Brūvele augstlēkšanā. 
Bronzas medaļas izcīnīja Liene Brūvele un Normunds Strauja 60m, Kitija Klempnere 
augstlēkšanā.

Komandas ieskaites punktu skaitu papildināja arī Mārīte Saldūksne, Ilzīte Muiž-
niece, Kaspars Abuls un Ilmārs Tupmacis. 

Ar prieku komandā sagaidījām jaunos dalībniekus Lieni un Kasparu. Komandai 
saku paldies par startiem!

Kitija Klempnere, Komandas vadītāja

Sports
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Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 
“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu ar 17.17.apakšpunktu.
2. Papildināt Noteikumus ar 15.9., 15.10., 15.11. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“15.9. biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība”;

 15.10. biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
 15.11. biedrība “Latvijas pašvaldību sociāli dienestu vadītāju apvienība”.”

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2016. gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 3.§.)

“Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 
“Smiltenes novada pašvaldības nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu “Grozījumi 2009. gada 20.jūlija Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums”

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.gada 20.jūlijā (sēdes 
protokols Nr.3 1.§), turpmāk tekstā arī – Noteikumi. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums 
ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pie-ņemtajiem lēmumiem.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Noteikumos svītrots 17.17. apakšpunkts, jo kopš 2013. gada 27. septembra domes izveidotāBalvas pasniegšanas izglītībā komisija 
nav darbojusies.
2. Noteikumi papildināti ar 15.9., 15.10. un 15.11 apakšpunktiem, kas nosaka, ka dome ir dalībnieks biedrībās: biedrībā “Reģionālo attīstības 
centru apvienība”, biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, biedrībā “Latvijas pašvaldību sociāli dienestu vadītāju apvienība”.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Izdevumi pašvaldības budžetā biedrību biedru naudas apmērā 4615,20 euro katru gadu. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza 
ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā arSaistošo noteikumu projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā 
www.smiltene.lv. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1. Saistošie noteikumi nosaka neapbūvēta Smiltenes novada pašvaldības zemesgabala 
nomas maksas apmēru.

2. Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir: 
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību 

vajadzībām – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 euro gadā;
2.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves, kioski – 

0.50 euro/m2, bet ne mazāk kā 28.00 euro gadā; 

2.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām, izņemot zemesgabalus, kuri iznomāti 
ar apbūves tiesībām viesnīcu vai ražošanas ēku būvniecībai – 2% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 euro/m2;

2.4. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 euro/ha.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2016. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 2.§.2.)

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošo noteikumu projektu Nr.___/16  “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu Smiltenes novadā”

Pašreizējās situācijas raksturojums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts nosaka, ka 
pašvaldībai ir tiesības, izdodot saistošos noteikumusnoteikt lielāku nomas maksas apmēru neapbūvēta zemesgabala nomas maksai.
Nomas maksa, kuras apmēru pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras 
kadastrālā vērtība un iznomājamās platības ir nelielas, kā rezultātā nomas maksa
nesedz administrēšanas izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt paš-
valdības zemesgabalus par daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar saistošiem noteikumiem noteikt nomas maksas apmēru, vienlaikus 
nosakot minimālo nomas maksas apmēru, ņemot vērā plānoto zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi. 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes nomas 
tiesību izmantošanā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksas apmēru.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai nepieciešamo 
līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 
institūciju kompetenci. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras novada 
administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 
zemi, atbilstoši vajadzībai izmantot zemi. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā arSaistošo noteikumu projektu

Konsultācijas nav notikušas.
Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas paš-
valdības mājas lapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības mājas-
lapā internetā www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis
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Pašvald�b�

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze projekta 
“Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski māksli-
nieciskā inventarizācija” ietvaros veica arhitektoniski 
māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baz-
nīcai. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti bija nepie-
ciešamas veikt, lai vēlāk draudze varētu uzsākt nepie-
ciešamos darbus pie ēkas saglabāšanas. Arhitektoniski 
māksliniecisko izpēti veica SIA “Arhitekta L.Šmita 
darbnīca”.

Izpētes ietvaros ir apsekotas un fotofi ksētas Palsma-
nes luterāņu baznīcas fasādes, telpas, būvkonstrukcijas, 
fasāžu un interjera dekoratīvās detaļas, būvgaldniecības 
izstrādājumi un baznīcai piegulošā teritorija. Izstrādātajā 
materiālā ir apkopota informācija par baznīcas būv-
vēsturi un uzskaitīti konstatētie defekti, kā arī norādītas 
rekomendācijas būves un tajā esošo elementu arhitek-
toniski mākslinieciskās vērtības saglabāšanai. Ar izstrā-
dāto materiālu varēs iepazīties Smiltenes novada tūrisma 
informācijas centrā un pie Palsmanes evaņģēliski lute-
riskās draudzes. Izstrādātais materiāls iesniegts arī Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 2154, 77 EUR (divi 
tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro un 77 centi). 
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Valsts 
Kultūrkapitāla fonda līdzfi nansējumu Kultūras manto-
juma nozares projektu konkursā, kur projekts guva at-
balstu un fonds piešķīra fi nansējumu 1500,00 (viens 
tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. Tāpat 
projekta atbalstu draudze ieguva Smiltenes novada domes 
rīkotajā 2015.gada projektu līdzfi nansēšanas konkursā. 
Konkursa komisija izvērtēja līdzfi nansējuma pieteikumu 
un nolēma piešķirt 646,43 EUR (seši simti četrdesmit 
seši eiro un 43 centi) projekta īstenošanai. Palsmanes 
evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfi nansējums ir 8,34 
EUR (astoņi eiro un 34 centi).

Informāciju sagatavoja: L.Kalniņa

Nosl�gusies Palsmanes luter��u 
bazn�cas arhitektoniski 

m�ksliniecisk� inventariz�cija

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” mērķis ir “atbalstīt investīcijas 
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzī-
votības saglabāšanos”. Šī pasākuma ietvaros Smiltenes 
novadam ir pieejams fi nansējums 1,88 milj. EUR.

Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem 
jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Smiltenes 
novada dome 2016.gada 24.februārī ir apstiprinājusi 
ceļu būvniecības un pārbūves prioritāšu noteikšanas 
atlases kritērijus, kā arī apstiprinājusi nolikumu Nr.4/16 
“Par prioritāro objektu atlases kārtību Smiltenes no-
vadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos””.

Nolikums nosaka izvērtēšanas kārtību Smiltenes no-
vada pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma 
prioritāro objektu noteikšanai balstoties uz šādiem 
kritērijiem:

1.1. Dati par ceļu:
1.1.1. iekļauts pašvaldības ceļu reģistrā, kā grants 
          ceļš vai iela bez cietā seguma;
1.1.2. ceļa kategorija;
1.1.3. ceļa tehniskā stāvokļa vērtējums;
1.1.4. tilta tehniskā stāvokļa vērtējums;
1.1.5. ceļš atrodas uz pašvaldībai piekritīgas zemes;
1.1.6. ceļu izmanto skolēnu pārvadājumiem.

1.2. Dati par ceļam piegulošo teritoriju:
1.2.1. lauksaimniecības dzīvnieku novietnes;

1.2.2. lauksaimniecības dzīvnieku skaits novietnēs;
1.2.3. laukaugu platības;
1.2.4. ražošanas un pārstrādes objekti;
1.2.5. viensētu skaits;
1.2.6. deklarēto iedzīvotāju skaits;
1.2.7. tiek īstenoti projekti apakšpasākumā “Atbalsts 
         ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaim-
          niecības infrastruktūras attīstībā”;

1.3. Sasaiste ar AS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Latvijas 
Valsts meži” autoceļu attīstības plāniem un pašvaldības 
īstenotajiem ceļu rekonstrukcijas projektiem.
1.4. Ceļa stratēģiskā nozīmība.

Saskaņā ar nolikumu līdz šā gada 17.martam Smiltenes 
novada uzņēmēji rakstveidā var iesniegt priekšlikumus 
Nolikuma papildināšanai, iesniedzot tos Smiltenes no-
vada pašvaldības administrācijā, vai iesūtot e-pastā uz 
dome@smiltene.lv. Ar nolikumu iespējams iepazīties 
Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.

2016.gada 21.martā Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā plkst. 15.00 notiks apspriešana ar Smiltenes 
novada uzņēmējiem, kur tiks izskatīti saņemtie priekš-
likumi, kā arī lemts par programmā iekļaujamajiem 
prioritāri sakārtojamajiem grants ceļu posmiem.

Pēc apspriešanas Smiltenes novada dome pieņems 
lēmumu par pašvaldības ceļiem, kas tiksvirzīti būv-
niecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos”.

Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Aicin�m uz��m�jus uz apspriedi 
par grants ce�u atjaunošanu

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā par janvāra 
un februāra mēnesi kopā reģistrēts 21 jaundzimušais, 
reģistrētas 5 laulības un 27 miršanas gadījumi.

Janvāra mēnesī reģistrētas 2 meitenes un 8 zēni. 
Dominiks – Bilskas pagastā, Ričards – Blomes pagastā, 
Aleksandrs, Dominiks – Launkalnes pagastā, Roberts, 
Matīss – Smiltenes pagastā, Emīlija, Melānija, Gustavs, 
Gusts – Smiltenes pilsētā. Pirmais šogad dzimušais 
novadā reģistrētais bērniņš ir zēns vārdā Roberts. 

Februāra mēnesī reģistrētas 8 meitenes un 3 zēni. 
Dārta, Rūdolfs – Bilskas pagastā, Madara – Blomes 
pagastā, Madara, Marija – Grundzāles pagastā, Amēlija 
– Smiltenes pagastā, Eva, Gabriela, Katrīna, Alberts, 

Gustavs – Smiltenes pilsētā. Visvairāk māmiņām dzimuši 
otrie bērniņi – 8, trešie – 6, pirmie – 5, ceturtais – 1,
septītais – 1. Vecākiem sastāvot laulībā dzimuši 9 
bērni, 12 – bērniem atzīta paternitāte. Nodaļā šogad 
reģistrēti arī vairāki vēl pērn dzimušie mazuļi.

No janvārī un februārī reģistrētajām 27 mirušajām 
personām 16 ir vīrieši, 11 sievietes. Visvairāk miruši 
Smiltenes pilsētas (6), Smiltenes pagasta (4), Blomes,
Grundzāles pagasta (katrā 3), Bilskas, Launkalnes, 
Palsmanes un Variņu pagasta (katrā 2), Virešu, Trapenes 
un Zvārtavas pagasta (katrā 1) iedzīvotāji.

Dace Ērģele, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu noda�a inform�

2016.gada 19.martā no 20:30-21:30 jau desmito 
reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot 
apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt par 
klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi 
uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzī-
votāji un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus 
sagaidīt, simboliski izslēdzot apgaismes objektus. 

Aicinām Jūs atbalstīt Zemes stundu 19. martā 
plkst. 20:30, iespēju robežās izslēdzot apgaismojumu, 
kā arī rīkojoties videi draudzīgi ikdienā!

Par akciju 
Zemes stunda

SNPP sa�emt� un 
re�istr�t� inform�cija 

2016.gada frbru�r�
VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 41 71 6 118

Personas alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskā vietā 6 5 2 13

Nepilngadīgo pārkāpumi  7  7
Ģimenes konfl ikti 2   2
Aizdomīgas personas 2   2
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 1 9 1 11
Dabisko vajadzību 
nokārtošana publiskās vietās  1  1

Huligāniski konfl ikti 3  2 5
Ceļu satiksmes pārkāpumi 3 10  13
Palīdzība NMP dienestam  1  1
Pazudušas personas 1   1
Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana pasākumos  3  3

Personas nogādātas 
dzīvesvietā  8  8

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI  5  5

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm  6  6

Smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošana  2  2

Gulēšana publiskās vietās 3   3
Citi notikumi, pārkāpumi 20 12 1 33
Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās  2  2

Informāciju sagatavoja: N.Liepa, SNPP priekšnieks
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Pamatojoties uz amata kandidātu izvērtēšanas komisijas 2016.gada 8.februāra lēmumu, atklāta konkursa 
kārtībā Smiltenes novada domē par Būvvaldes vadītāju pieņemta Liene Brolīte.

Būvvaldes vadītāja apmeklētājus pieņem Dārza ielā 11, 2.stāvā, Smiltenē.

Izmai�as Smiltenes novada 
pašvald�bas B�vvald�

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta arvien plašāka infra-
struktūra, lai ērti atbrīvotos no mājsaimniecībā radītajiem 
atkritumiem, tomēr nereti vēl redzami melnu dūmu 
mākoņi, kas paceļas virs pļavām un kāpj debesīs no māju 
dūmeņiem – tātad atkritumi tiek dedzināti! Ne vienmēr 
atkritumu dedzinātājs aizdomājas, kādu kaitējumu viņa
rīcība var nodarīt paša un līdzcilvēku veselībai, īpašumam, 
Zemes atmosfēras slānim.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO (ZAAO),
Valsts vides dienests, Vidzemes slimnīca, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests vēršas pie iedzīvotājiem 
ar aicinājumu neindēt cilvēkus un dabu, nenoārdīt ozona 
slāni, neapdraudēt savu un citu cilvēku īpašumu. Ja tiek 
novērota atkritumu dedzināšana, pārkāpums ir jāfiksē un 
jāziņo policijai.

Valsts vides dienesta speciālisti uzsver, ka cilvēka 
radīto atkritumu sastāvā ir dažādas bīstamas vielas, pie-
mēram, dzīvsudrabs, svins, arsēns, pesticīdi, skābes, naftas 
produkti. Atkritumus nepareizi utilizējot, piemēram, 
dedzinot vai neatbilstoši uzglabājot, var nodarīt būtisku 
kaitējumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai. 
Degot atkritumiem, atmosfērā nonāk ogleklis, ogļūdeņ-
raži un citas toksiskas vielas, kas ietekmē skābo lietu 
un toksisko gāzu veidošanos litosfērā.

Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas virsārste Inga 
Nāgele-Lūse informē: “Atkritumu degšanas laikā vis-
pirms tiek ieelpoti indīgie dūmi, bet kaitīgie savieno-
jumi nokļūst uz augsnes un augiem, ogām, sēnēm, ūdenī. 
To visu lietojot pārtikā, uzņemam arī veselībai bīstamos 
savienojumus. Vienu no tiem – dioksīnu, ļoti toksisku 
un kancerogēnu vielu, kas izdalās, dedzinot plastmasas 
izstrādājumus, jau 1997. gadā Starptautiskā vēža pētī-
šanas aģentūra ierindoja pirmajā vietā starp bīstamajām 

vielām, kas var izraisīt ļaundabīgos audzējus. Dioksīns 
dabā nesadalās, gluži pretēji – tas uzkrājas. Ir zinātniski 
pierādīts, ka pat zema dioksīna iedarbība ir saistīta arī 
ar endokrīnās un reproduktīvās sistēmas saslimšanām, 
tas negatīvi ietekmē imunitāti un izraisa alerģiju.”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 
reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš norāda: 
“Katrs apkures katls vai krāsns ir paredzēta konkrētam 
apkures veidam. Jāseko līdz, lai tiktu kurināts tikai tāds 
materiāls, kādu ir paredzējis ražotājs. Ja tiek dedzinātas 
lietas, kas nav tam paredzētas, var sabojāt apkures katlu 
un pakļaut savu īpašumu ugunsgrēka draudiem. Pie-
mēram, plastmasas izstrādājumu, PET pudeļu, plēvju 
degšanas temperatūra ir daudz augstāka, nekā tas plānots 
izgatavojot apkures iekārtu, tāpēc rodas sodrēji un ne-
kontrolēta degšana.”

ZAAO atgādina – pašvaldību saistošie noteikumi 
paredz, ka katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam 
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. Klientiem tiek 
piedāvāti dažāda tilpuma konteineri sadzīves atkritumu 
uzkrāšanai. Otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus 
ir iespējams nodot bez maksas, izmantojot pieejamos 
EKO punktus un EKO laukumus. ZAAO piedāvā arī 
dažāda veida informatīvos materiālus un konsultācijas 
gan individuāli, gan māju sapulcēs, lai skaidrotu iedzīvo-
tājiem ērtākos pakalpojumu veidus pareizai atkritumu 
apsaimniekošanai.

Esi atbildīgs, rīkojies pareizi! Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss nosaka bargus soda mērus vides 
piesārņotājiem.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Atkritumu dedzin�šana 
ind� cilv�kus un dabu

KONTAKTI
Amats Vārds, Uzvārds Telefons, E-pasts Pieņemšanas laiki

Būvvaldes vadītāja Liene Brolīte
64773576, 26342707 
buvvalde@smiltene.lv 
liene.brolite@smiltene.lv

Pirmdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00 
Ceturtdienās 13:00-17:00  
Piektdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00

Arhitekte Līga Āboltiņa
64773576, 26342707 
buvvalde@smiltene.lv 
liga.aboltina@smiltene.lv

Pirmdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00 
Ceturtdienās 13:00-17:00  
Piektdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00

Būvinspektore Ingrīda Ērgle
64773576, 26342707 
buvvalde@smiltene.lv 
ingrida.ergle@smiltene.lv

Pirmdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00 
Ceturtdienās 13:00-17:00  
Piektdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00

Ģeogrāfiskās 
informācijas 
sistēmas speciālists

Andrejs Igaunis 64773576 
andrejs.igaunis@smiltene.lv

Pirmdienās, Ceturtdienās 10:00-12:00, 
13:00-15:00

Smiltenes 
NKUP zi�as

Sākot ar nākamo mēnesi, obligāti jāiesniedz ūdens 
patēriņa skaitītāju rādījumi (telefoniski – 64707061 vai 
27843971, elektroniski – smiltenesnkup@gmail.com, vai 
pastkastē, pie mūsu uzņēmuma Pils ielā 3a). Iesniegšana 
ir no tekošā mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 
2. datumam.

SIA Smiltenes NKUP turpmāk rēķinus sūtīs elektro-
niski. Lūdzam reģistrēt savu e-pastu mājas lapā www.
smiltenesnkup.lv vai mums piezvanot.

Ja vēlaties saņemt rēķinu pa pastu, aprēķināsim 
maksu par rēķina piegādi EUR 1,00 (viens eiro) apmērā 
ar pievienotās vērtības nodokli. 

Neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA Smiltenes 
NKUP.

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 22.martā pie Smiltenes 
slimnīcas, Dakteru ielā 14.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriek-
šēja pieraksta!!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 

Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga program-
mas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu –
PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Mobilais mamogr�fs 
Smilten� 22.mart�

Ir noslēgusies kārtējā radošā darbnīca, kuru organi-
zēja Sociālais dienests dažādām mērķa grupām. Darbnīcā 
darbojās 16 dalībnieces no Smiltenes novada. Nodarbības 
notika divas reizes mēnesī, kopumā piecus mēnešus. Šīs 
darbnīcas galvenā tēma bija – tamborēšana. Dalībnieces 
kopā ar darbnīcas vadītāju Inesi Puriņu mācījās dažādas 
tamborēšanas tehnikas. Kā rezultātā tapa daudz skaistu 
darbu, ar kuriem dalībnieces iepriecināja gan sevi, gan 
arī savus ģimenes locekļus. 

Darbnīcas noslēgumā visas dalībnieces bija ļoti gan-
darītas par paveikto. Īpaši tās, kuras tamborēja pirmo 
reizi. Visas atzina, ka šī nodarbe ir ļoti aizrāvusi un ka 
arī turpmāk patstāvīgi mācīsies ko jaunu. Visas izteica 
cerību un vēlmi arī nākamajā sezonā piedalīties šādā 
radošajā darbnīcā. 

Tikmēr Blomes pagastā jaunais 2016. gads ir iesācies 
rosīgi. Darbu ir uzsākusi Atbalsta grupa ģimenēm ar 
bērniem. Atbalsta grupas ietvaros esam noorganizējušas 
deju aerobikas nodarbības, kuras notiek katru nedēļu 

pirmdienās. Uz šīm nodarbībāmtiek aicinātas ne tikai 
atbalsta grupas dalībnieces, bet ikviensinteresents gan 
no pagasta, gan no tuvējās apkārtnes. Šīs nodarbības 
vada Blomes pagasta iedzīvotāja Kristiāna Vincjuna. 

Februāra mēnesī atbalsta grupā svinējām Valentīna 
dienu, kopīgi ar māmiņām un bērniem Tautas nama 
virtuvē cepām garšīgus cepumus. Vēlāk pie tējas tases 
kopīgi ar Tautas nama vadītāju Gitu Skadiņu un Blomes 
pagasta pārvaldes vadītāju Gaidi Bogdanovu nedaudz 
iepazināmies ar pagasta vēsturi un kopīgi pārrunājām 
dažādas aktivitātes, kurās varētu piedalīties pagasta 
ģimenes ar bērniem. 

Atbalsta grupas nodarbības tiek plānotas arī turp-
māk. Nākamā tikšanās reize ir ieplānota 16. martā, plkst. 
14:00, Blomes pagasta Tautas namā. Gaidīsim jaunas 
dalībnieces ne tikai no Blomes pagasta, bet arī no citiem 
novada pagastiem. 

Ginta Nulle, Blomes pagasta Sociālā darbiniece 

Blomes pagast� darbu s�k atbalsta grupa Šā gada 8.aprīlī ar Smiltenes novada domes 
atbalstu organizējam braucienu uz izstādi Rāmavā, 

kur notiks 24.starptautiskā lauksaimniecības, 
mežkopības un komunālās saimniecības izstāde 

“PAVASARIS 2016”
 Izbraukšana  8. aprīlī  plkst. 8:00 

no autobusu pieturas pie kafejnīcas “Mūza”, Smiltenē.
Dienas plānā: 

• Rāmavā lauksaimniecības izstāde “Pavasaris 2016”   
• Ekskursija uz Kultūras pili “Ziemeļblāzma”

Sīkāka informācija  un pieteikšanās līdz 6.aprīlim 
pie lauku attīstības konsultantes Laimas Āboltiņas 

kontakttālrunis – 26402963, 29113631.

LAIPNI AICINĀTI VISI INTERESENTI! 

UZ TIKŠANOS!

SMILTENES NOVADA 
LAUKSAIMNIEKIEM, 

UZ��M�JIEM, 
IEDZ�VOT�JIEM!
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Pašvald�b�

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze projekta 
“Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski māksli-
nieciskā inventarizācija” ietvaros veica arhitektoniski 
māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baz-
nīcai. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti bija nepie-
ciešamas veikt, lai vēlāk draudze varētu uzsākt nepie-
ciešamos darbus pie ēkas saglabāšanas. Arhitektoniski 
māksliniecisko izpēti veica SIA “Arhitekta L.Šmita 
darbnīca”.

Izpētes ietvaros ir apsekotas un fotofi ksētas Palsma-
nes luterāņu baznīcas fasādes, telpas, būvkonstrukcijas, 
fasāžu un interjera dekoratīvās detaļas, būvgaldniecības 
izstrādājumi un baznīcai piegulošā teritorija. Izstrādātajā 
materiālā ir apkopota informācija par baznīcas būv-
vēsturi un uzskaitīti konstatētie defekti, kā arī norādītas 
rekomendācijas būves un tajā esošo elementu arhitek-
toniski mākslinieciskās vērtības saglabāšanai. Ar izstrā-
dāto materiālu varēs iepazīties Smiltenes novada tūrisma 
informācijas centrā un pie Palsmanes evaņģēliski lute-
riskās draudzes. Izstrādātais materiāls iesniegts arī Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 2154, 77 EUR (divi 
tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro un 77 centi). 
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Valsts 
Kultūrkapitāla fonda līdzfi nansējumu Kultūras manto-
juma nozares projektu konkursā, kur projekts guva at-
balstu un fonds piešķīra fi nansējumu 1500,00 (viens 
tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. Tāpat 
projekta atbalstu draudze ieguva Smiltenes novada domes 
rīkotajā 2015.gada projektu līdzfi nansēšanas konkursā. 
Konkursa komisija izvērtēja līdzfi nansējuma pieteikumu 
un nolēma piešķirt 646,43 EUR (seši simti četrdesmit 
seši eiro un 43 centi) projekta īstenošanai. Palsmanes 
evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfi nansējums ir 8,34 
EUR (astoņi eiro un 34 centi).

Informāciju sagatavoja: L.Kalniņa

Nosl�gusies Palsmanes luter��u 
bazn�cas arhitektoniski 

m�ksliniecisk� inventariz�cija

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” mērķis ir “atbalstīt investīcijas 
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzī-
votības saglabāšanos”. Šī pasākuma ietvaros Smiltenes 
novadam ir pieejams fi nansējums 1,88 milj. EUR.

Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem 
jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Smiltenes 
novada dome 2016.gada 24.februārī ir apstiprinājusi 
ceļu būvniecības un pārbūves prioritāšu noteikšanas 
atlases kritērijus, kā arī apstiprinājusi nolikumu Nr.4/16 
“Par prioritāro objektu atlases kārtību Smiltenes no-
vadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos””.

Nolikums nosaka izvērtēšanas kārtību Smiltenes no-
vada pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma 
prioritāro objektu noteikšanai balstoties uz šādiem 
kritērijiem:

1.1. Dati par ceļu:
1.1.1. iekļauts pašvaldības ceļu reģistrā, kā grants 
          ceļš vai iela bez cietā seguma;
1.1.2. ceļa kategorija;
1.1.3. ceļa tehniskā stāvokļa vērtējums;
1.1.4. tilta tehniskā stāvokļa vērtējums;
1.1.5. ceļš atrodas uz pašvaldībai piekritīgas zemes;
1.1.6. ceļu izmanto skolēnu pārvadājumiem.

1.2. Dati par ceļam piegulošo teritoriju:
1.2.1. lauksaimniecības dzīvnieku novietnes;

1.2.2. lauksaimniecības dzīvnieku skaits novietnēs;
1.2.3. laukaugu platības;
1.2.4. ražošanas un pārstrādes objekti;
1.2.5. viensētu skaits;
1.2.6. deklarēto iedzīvotāju skaits;
1.2.7. tiek īstenoti projekti apakšpasākumā “Atbalsts 
         ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaim-
          niecības infrastruktūras attīstībā”;

1.3. Sasaiste ar AS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Latvijas 
Valsts meži” autoceļu attīstības plāniem un pašvaldības 
īstenotajiem ceļu rekonstrukcijas projektiem.
1.4. Ceļa stratēģiskā nozīmība.

Saskaņā ar nolikumu līdz šā gada 17.martam Smiltenes 
novada uzņēmēji rakstveidā var iesniegt priekšlikumus 
Nolikuma papildināšanai, iesniedzot tos Smiltenes no-
vada pašvaldības administrācijā, vai iesūtot e-pastā uz 
dome@smiltene.lv. Ar nolikumu iespējams iepazīties 
Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.

2016.gada 21.martā Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā plkst. 15.00 notiks apspriešana ar Smiltenes 
novada uzņēmējiem, kur tiks izskatīti saņemtie priekš-
likumi, kā arī lemts par programmā iekļaujamajiem 
prioritāri sakārtojamajiem grants ceļu posmiem.

Pēc apspriešanas Smiltenes novada dome pieņems 
lēmumu par pašvaldības ceļiem, kas tiksvirzīti būv-
niecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos”.

Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Aicin�m uz��m�jus uz apspriedi 
par grants ce�u atjaunošanu

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā par janvāra 
un februāra mēnesi kopā reģistrēts 21 jaundzimušais, 
reģistrētas 5 laulības un 27 miršanas gadījumi.

Janvāra mēnesī reģistrētas 2 meitenes un 8 zēni. 
Dominiks – Bilskas pagastā, Ričards – Blomes pagastā, 
Aleksandrs, Dominiks – Launkalnes pagastā, Roberts, 
Matīss – Smiltenes pagastā, Emīlija, Melānija, Gustavs, 
Gusts – Smiltenes pilsētā. Pirmais šogad dzimušais 
novadā reģistrētais bērniņš ir zēns vārdā Roberts. 

Februāra mēnesī reģistrētas 8 meitenes un 3 zēni. 
Dārta, Rūdolfs – Bilskas pagastā, Madara – Blomes 
pagastā, Madara, Marija – Grundzāles pagastā, Amēlija 
– Smiltenes pagastā, Eva, Gabriela, Katrīna, Alberts, 

Gustavs – Smiltenes pilsētā. Visvairāk māmiņām dzimuši 
otrie bērniņi – 8, trešie – 6, pirmie – 5, ceturtais – 1,
septītais – 1. Vecākiem sastāvot laulībā dzimuši 9 
bērni, 12 – bērniem atzīta paternitāte. Nodaļā šogad 
reģistrēti arī vairāki vēl pērn dzimušie mazuļi.

No janvārī un februārī reģistrētajām 27 mirušajām 
personām 16 ir vīrieši, 11 sievietes. Visvairāk miruši 
Smiltenes pilsētas (6), Smiltenes pagasta (4), Blomes,
Grundzāles pagasta (katrā 3), Bilskas, Launkalnes, 
Palsmanes un Variņu pagasta (katrā 2), Virešu, Trapenes 
un Zvārtavas pagasta (katrā 1) iedzīvotāji.

Dace Ērģele, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu noda�a inform�

2016.gada 19.martā no 20:30-21:30 jau desmito 
reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot 
apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt par 
klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi 
uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzī-
votāji un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus 
sagaidīt, simboliski izslēdzot apgaismes objektus. 

Aicinām Jūs atbalstīt Zemes stundu 19. martā 
plkst. 20:30, iespēju robežās izslēdzot apgaismojumu, 
kā arī rīkojoties videi draudzīgi ikdienā!

Par akciju 
Zemes stunda

SNPP sa�emt� un 
re�istr�t� inform�cija 

2016.gada frbru�r�
VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 41 71 6 118

Personas alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskā vietā 6 5 2 13

Nepilngadīgo pārkāpumi  7  7
Ģimenes konfl ikti 2   2
Aizdomīgas personas 2   2
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 1 9 1 11
Dabisko vajadzību 
nokārtošana publiskās vietās  1  1

Huligāniski konfl ikti 3  2 5
Ceļu satiksmes pārkāpumi 3 10  13
Palīdzība NMP dienestam  1  1
Pazudušas personas 1   1
Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana pasākumos  3  3

Personas nogādātas 
dzīvesvietā  8  8

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI  5  5

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm  6  6

Smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošana  2  2

Gulēšana publiskās vietās 3   3
Citi notikumi, pārkāpumi 20 12 1 33
Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās  2  2

Informāciju sagatavoja: N.Liepa, SNPP priekšnieks
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Pamatojoties uz amata kandidātu izvērtēšanas komisijas 2016.gada 8.februāra lēmumu, atklāta konkursa 
kārtībā Smiltenes novada domē par Būvvaldes vadītāju pieņemta Liene Brolīte.

Būvvaldes vadītāja apmeklētājus pieņem Dārza ielā 11, 2.stāvā, Smiltenē.

Izmai�as Smiltenes novada 
pašvald�bas B�vvald�

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta arvien plašāka infra-
struktūra, lai ērti atbrīvotos no mājsaimniecībā radītajiem 
atkritumiem, tomēr nereti vēl redzami melnu dūmu 
mākoņi, kas paceļas virs pļavām un kāpj debesīs no māju 
dūmeņiem – tātad atkritumi tiek dedzināti! Ne vienmēr 
atkritumu dedzinātājs aizdomājas, kādu kaitējumu viņa
rīcība var nodarīt paša un līdzcilvēku veselībai, īpašumam, 
Zemes atmosfēras slānim.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO (ZAAO),
Valsts vides dienests, Vidzemes slimnīca, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests vēršas pie iedzīvotājiem 
ar aicinājumu neindēt cilvēkus un dabu, nenoārdīt ozona 
slāni, neapdraudēt savu un citu cilvēku īpašumu. Ja tiek 
novērota atkritumu dedzināšana, pārkāpums ir jāfiksē un 
jāziņo policijai.

Valsts vides dienesta speciālisti uzsver, ka cilvēka 
radīto atkritumu sastāvā ir dažādas bīstamas vielas, pie-
mēram, dzīvsudrabs, svins, arsēns, pesticīdi, skābes, naftas 
produkti. Atkritumus nepareizi utilizējot, piemēram, 
dedzinot vai neatbilstoši uzglabājot, var nodarīt būtisku 
kaitējumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai. 
Degot atkritumiem, atmosfērā nonāk ogleklis, ogļūdeņ-
raži un citas toksiskas vielas, kas ietekmē skābo lietu 
un toksisko gāzu veidošanos litosfērā.

Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas virsārste Inga 
Nāgele-Lūse informē: “Atkritumu degšanas laikā vis-
pirms tiek ieelpoti indīgie dūmi, bet kaitīgie savieno-
jumi nokļūst uz augsnes un augiem, ogām, sēnēm, ūdenī. 
To visu lietojot pārtikā, uzņemam arī veselībai bīstamos 
savienojumus. Vienu no tiem – dioksīnu, ļoti toksisku 
un kancerogēnu vielu, kas izdalās, dedzinot plastmasas 
izstrādājumus, jau 1997. gadā Starptautiskā vēža pētī-
šanas aģentūra ierindoja pirmajā vietā starp bīstamajām 

vielām, kas var izraisīt ļaundabīgos audzējus. Dioksīns 
dabā nesadalās, gluži pretēji – tas uzkrājas. Ir zinātniski 
pierādīts, ka pat zema dioksīna iedarbība ir saistīta arī 
ar endokrīnās un reproduktīvās sistēmas saslimšanām, 
tas negatīvi ietekmē imunitāti un izraisa alerģiju.”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 
reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš norāda: 
“Katrs apkures katls vai krāsns ir paredzēta konkrētam 
apkures veidam. Jāseko līdz, lai tiktu kurināts tikai tāds 
materiāls, kādu ir paredzējis ražotājs. Ja tiek dedzinātas 
lietas, kas nav tam paredzētas, var sabojāt apkures katlu 
un pakļaut savu īpašumu ugunsgrēka draudiem. Pie-
mēram, plastmasas izstrādājumu, PET pudeļu, plēvju 
degšanas temperatūra ir daudz augstāka, nekā tas plānots 
izgatavojot apkures iekārtu, tāpēc rodas sodrēji un ne-
kontrolēta degšana.”

ZAAO atgādina – pašvaldību saistošie noteikumi 
paredz, ka katrai mājsaimniecībai ir jābūt noslēgtam 
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. Klientiem tiek 
piedāvāti dažāda tilpuma konteineri sadzīves atkritumu 
uzkrāšanai. Otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus 
ir iespējams nodot bez maksas, izmantojot pieejamos 
EKO punktus un EKO laukumus. ZAAO piedāvā arī 
dažāda veida informatīvos materiālus un konsultācijas 
gan individuāli, gan māju sapulcēs, lai skaidrotu iedzīvo-
tājiem ērtākos pakalpojumu veidus pareizai atkritumu 
apsaimniekošanai.

Esi atbildīgs, rīkojies pareizi! Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss nosaka bargus soda mērus vides 
piesārņotājiem.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Atkritumu dedzin�šana 
ind� cilv�kus un dabu

KONTAKTI
Amats Vārds, Uzvārds Telefons, E-pasts Pieņemšanas laiki

Būvvaldes vadītāja Liene Brolīte
64773576, 26342707 
buvvalde@smiltene.lv 
liene.brolite@smiltene.lv

Pirmdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00 
Ceturtdienās 13:00-17:00  
Piektdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00

Arhitekte Līga Āboltiņa
64773576, 26342707 
buvvalde@smiltene.lv 
liga.aboltina@smiltene.lv

Pirmdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00 
Ceturtdienās 13:00-17:00  
Piektdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00

Būvinspektore Ingrīda Ērgle
64773576, 26342707 
buvvalde@smiltene.lv 
ingrida.ergle@smiltene.lv

Pirmdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00 
Ceturtdienās 13:00-17:00  
Piektdienās 10:00-12:00, 13:00-15:00

Ģeogrāfiskās 
informācijas 
sistēmas speciālists

Andrejs Igaunis 64773576 
andrejs.igaunis@smiltene.lv

Pirmdienās, Ceturtdienās 10:00-12:00, 
13:00-15:00

Smiltenes 
NKUP zi�as

Sākot ar nākamo mēnesi, obligāti jāiesniedz ūdens 
patēriņa skaitītāju rādījumi (telefoniski – 64707061 vai 
27843971, elektroniski – smiltenesnkup@gmail.com, vai 
pastkastē, pie mūsu uzņēmuma Pils ielā 3a). Iesniegšana 
ir no tekošā mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 
2. datumam.

SIA Smiltenes NKUP turpmāk rēķinus sūtīs elektro-
niski. Lūdzam reģistrēt savu e-pastu mājas lapā www.
smiltenesnkup.lv vai mums piezvanot.

Ja vēlaties saņemt rēķinu pa pastu, aprēķināsim 
maksu par rēķina piegādi EUR 1,00 (viens eiro) apmērā 
ar pievienotās vērtības nodokli. 

Neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA Smiltenes 
NKUP.

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 22.martā pie Smiltenes 
slimnīcas, Dakteru ielā 14.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriek-
šēja pieraksta!!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 

Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga program-
mas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu –
PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Mobilais mamogr�fs 
Smilten� 22.mart�

Ir noslēgusies kārtējā radošā darbnīca, kuru organi-
zēja Sociālais dienests dažādām mērķa grupām. Darbnīcā 
darbojās 16 dalībnieces no Smiltenes novada. Nodarbības 
notika divas reizes mēnesī, kopumā piecus mēnešus. Šīs 
darbnīcas galvenā tēma bija – tamborēšana. Dalībnieces 
kopā ar darbnīcas vadītāju Inesi Puriņu mācījās dažādas 
tamborēšanas tehnikas. Kā rezultātā tapa daudz skaistu 
darbu, ar kuriem dalībnieces iepriecināja gan sevi, gan 
arī savus ģimenes locekļus. 

Darbnīcas noslēgumā visas dalībnieces bija ļoti gan-
darītas par paveikto. Īpaši tās, kuras tamborēja pirmo 
reizi. Visas atzina, ka šī nodarbe ir ļoti aizrāvusi un ka 
arī turpmāk patstāvīgi mācīsies ko jaunu. Visas izteica 
cerību un vēlmi arī nākamajā sezonā piedalīties šādā 
radošajā darbnīcā. 

Tikmēr Blomes pagastā jaunais 2016. gads ir iesācies 
rosīgi. Darbu ir uzsākusi Atbalsta grupa ģimenēm ar 
bērniem. Atbalsta grupas ietvaros esam noorganizējušas 
deju aerobikas nodarbības, kuras notiek katru nedēļu 

pirmdienās. Uz šīm nodarbībāmtiek aicinātas ne tikai 
atbalsta grupas dalībnieces, bet ikviensinteresents gan 
no pagasta, gan no tuvējās apkārtnes. Šīs nodarbības 
vada Blomes pagasta iedzīvotāja Kristiāna Vincjuna. 

Februāra mēnesī atbalsta grupā svinējām Valentīna 
dienu, kopīgi ar māmiņām un bērniem Tautas nama 
virtuvē cepām garšīgus cepumus. Vēlāk pie tējas tases 
kopīgi ar Tautas nama vadītāju Gitu Skadiņu un Blomes 
pagasta pārvaldes vadītāju Gaidi Bogdanovu nedaudz 
iepazināmies ar pagasta vēsturi un kopīgi pārrunājām 
dažādas aktivitātes, kurās varētu piedalīties pagasta 
ģimenes ar bērniem. 

Atbalsta grupas nodarbības tiek plānotas arī turp-
māk. Nākamā tikšanās reize ir ieplānota 16. martā, plkst. 
14:00, Blomes pagasta Tautas namā. Gaidīsim jaunas 
dalībnieces ne tikai no Blomes pagasta, bet arī no citiem 
novada pagastiem. 

Ginta Nulle, Blomes pagasta Sociālā darbiniece 

Blomes pagast� darbu s�k atbalsta grupa Šā gada 8.aprīlī ar Smiltenes novada domes 
atbalstu organizējam braucienu uz izstādi Rāmavā, 

kur notiks 24.starptautiskā lauksaimniecības, 
mežkopības un komunālās saimniecības izstāde 

“PAVASARIS 2016”
 Izbraukšana  8. aprīlī  plkst. 8:00 

no autobusu pieturas pie kafejnīcas “Mūza”, Smiltenē.
Dienas plānā: 

• Rāmavā lauksaimniecības izstāde “Pavasaris 2016”   
• Ekskursija uz Kultūras pili “Ziemeļblāzma”

Sīkāka informācija  un pieteikšanās līdz 6.aprīlim 
pie lauku attīstības konsultantes Laimas Āboltiņas 

kontakttālrunis – 26402963, 29113631.

LAIPNI AICINĀTI VISI INTERESENTI! 

UZ TIKŠANOS!

SMILTENES NOVADA 
LAUKSAIMNIEKIEM, 

UZ��M�JIEM, 
IEDZ�VOT�JIEM!
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Gandar�jums par paveikto 2015. gad�
Aizritējis vēl viens gads, un Smiltenes novada  domes 

sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) var 
atskatīties un izvērtēt paveikto. Smiltenes novada domes 
pašvaldība un  sociālais dienests šajā gadā var lepoties 
ar Labklājības Ministrijas diviem lieliem apbalvojumiem. 
2015.gada konkursā par galvenās balvas – titula “Labā-
kais sociālais darbinieks Latvijā 2015” – ieguvēju atzīta 
Smiltenes Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm 
ar bērniem Arnita Freiberga.

Otrs nozīmīgs apbalvojums tika saņemts 23. no-
vembrī, Labklājības Ministrija pasniedza atzinības rakstu 
Smiltenes novada pašvaldībai par sociālo inovāciju 
attīstību pašvaldībā, lai pateiktos par dalību projektā 
“Samariešu atbalsts mājās”. Latvijas Samariešu apvienība 
pasniedza pateicības rakstu Smiltenes novada sociālajam 
dienestam par uzticēšanos inovatīvām idejām, īstenojot 
projektu “Samariešu atbalsts mājās””, kas attīstījies kā 
stabils un ilgtermiņa pakalpojums ar atpazīstamību gan 
Latvijā, gan arī citās valstīs un izraudzīts Eiropas Komi-
sijas inovāciju konkursa finālam. Apbalvojumu saņēma 
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
un sociālā dienesta darbiniece Iveta Vērzemniece.

Atskatoties uz aizvadītā 2015.gada statistiku vērts 
uzsvērt, ka Sociālajā dienestā 2015.gadā ir pieņemti 
2056 apmeklētāji, bet 2014.gadā 2339. Pagājušā gada 
laikā ir veikti 1026 apsekojumi klientu dzīvesvietā, 2014.
gadā.1115.

Sociālā dienesta uzskaitē esošās trūcīgās personas; 
2015.gadā – 563, 2014.gadā - 1039, ir sazinājušās  par 476 
personām. 2014.gadā maznodrošinātas personas novadā 
bija 966, bet 2015.gadā - 656, to skaits ir samazinājies 
par  310 personām.

2015.gadā vislielāko summu pabalstos ir izmaksā-
jusi Smiltenes pilsēta 111254,00 EUR, 2014.gadā – 
145241,00 EUR, no pagastiem Launkalnes pagasts 
23378,00 EUR, 2014.gadā – 29923,00 EUR. 2015.gadā 
visvairāk klientu iesniegumi reģistrēti  Smiltenē – 1005, 
pagastos kopā 1051, Launkalnes pagastā – 205, Blomes 
pagastā – 178. 2014.gadā novadā bija reģistrēti 2339, 
2015.gadā – 2056, iesniegumi. 2015.gadā sagatavoti 
lēmumi novadā 2049, t.sk. visvairāk pilsētā – 1004, 
Launkalnes pagastā – 205. Sociālie darbinieki snieguši 
konsultācijas 3532 reizes, no pagastiem aktīvāk šajā 
jomā ir strādājuši darbinieki Blomes un Variņu pagastos. 
Apsekošanas visvairāk veiktas Blomes  pagastā – 103, 
Bilskas pagastā – 102. 2015.gadā sociālā palīdzība tika 
piešķirta 1027 ģimenēm.

2015.gadā sociālās palīdzības pabalstiem novadā kopā
izlietoti 221433,00 EUR, 2014.gadā – 275646,00 EUR, 
pabalstu summa samazinājusies par 54213,00 EUR. No-
sakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību, 
sociālie darbinieki apsekojuši dzīvesvietā 1026 personas. 

Kopā izdevumos par sociāliem pakalpojumiem 
iedzīvotājiem izlietots 164689,00 EUR;
t.sk. • valsts finansējums; asistentu pakalpojuma nodro-
šināšanai – 75295,00 EUR,
• psihologa pakalpojumi cietušiem bērniem no pret-
tiesiskām darbībām – 655,00EUR.

Aprūpi mājās veic Latvijas Samariešu apvienība uz 
deleģēšanas līguma pamata aprūpes mājās pakalpojumu 
pamatvajadzību apmierināšanai: Aprūpes mājās pakal-
pojums tiek nodrošināts 36 personām, atbilstoši personu 
individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta ap-
rūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. 
Aprūpes mājās pakalpojumam kopumā izlietoti 34209,00 
EUR. 

2015.gadā pašvaldībā tiek nodrošināti asistenta pa-
kalpojumi; personām ar 1. un 2.grupas un bērniem ar 
invaliditāti, kuriem konstatētas ļoti smagas vai smagas 
pakāpes funkcionēšanas ierobežojums Asistents palīdz 
pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpo-
juma saņemšanas vietu. 2015.gadā asistenta pakalpo-
jumu ir saņēmuši 73 klienti, pakalpojumu nodrošināja 
72 asistenti, par  kopējo summu 75295,00EUR. 2014.
gadā asistenta pakalpojumu saņēma 53 klienti.

2015.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA 
tika piešķirts 11 personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
7 politiski represētām personām, 1 ČĀES avārijas likvi-
datoram, 3 personām ir piešķirts sociālais pakalpojums 
specializētā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, kā 
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 

Novadā darbojas sociālās palīdzības atbalsta punkti 
Smiltenes pagastā, Bilskas, Blomes, Palsmanes un 

Grundzāles pagastos. Visā novada teritorijā pieejami 
higiēnas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. Smiltenes 
pagasta un Smiltenes pilsētas trūcīgie iedzīvotāji 2015.
gadā ir izmantojuši 117 reizes dušas pakalpojumus un 
veļas mazgāšanu 26 reizes.

Ar 2015.gada 1.janvāri valsts finansē jaunus sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus:

1.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā 
cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem;

2.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību 
veikušiem cilvēkiem.

Grupu terapijas nodarbības paredzētas cilvēkiem, 
kuriem ir nepieciešams 
• papildināt zināšanas savstarpēju veselīgu attiecību 

veidošanas psiholoģijā, 
• izzināt un izprast savu grūtību cēloņus un to novēr-

šanas iespējas, 
• mācīties atpazīt savu izturēšanos – savas reakcijas, 

sajūtas, emocijas un domas, kas izraisa nevēlamu 
uzvedību partnerattiecībās,

• mācīties uzņemties atbildību par savām reakcijām un 
attieksmēm partnerattiecībās, nepieļaujot vardarbības 
izpausmes.

Abu minēto pakalpojumu sniegšanu paredz: Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 
pirmās daļas 3.1 un 11.punkts.2014.gada 23.decembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības 
cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”. 

Ģimenēm ir sniegtas konsultācijas un veikti dzīves-
vietas apsekojumi, izvērtētas sociālās situācijas, veikti 
risku novērtējumi, identificētas problēmas, stādītas vieno-
šanās par veicamajiem uzdevumiem un rehabilitācijas 
plāni. Veiktas ģimeņu uzraudzības. 7 ģimeņu bērniem, 
kuri cietuši, no vardarbības ir nodrošināts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums. Sadarbība ir bijusi ar citu 
novadu sociālajiem dienestiem, (Gulbenes, Priekuļu, 
Salacgrīvas, Kocēnu) ģimenes ārstiem, nepilngadīgo 
lietu inspektori, skolām, bāriņtiesu, biedrību “Latvijas 
Samariešu Apvienība”. Sarakste ir bijusi arī ar Vid-
zemes reģiona Kriminālpoliciju (sniegti raksturojumi 
un informācija par četrām ģimenēm). Ir tikusi veidota 
starpprofesionāļu sanāksme, kurā pieaicināti centra 
“Valdardze” speciālisti, bērna vecāki, bāriņtiesa un kopīga 
darba rezultātā panākts, ka meitene pēc gada atsākusi 
apmeklēt skolu. Sadarbojoties ar Svētā Jāņa palīdzības 
centru ģimenēm ir bijusi iespēja saņemt bezmaksas 
lietotos apģērbus un apavus. Sadarbībā ar Latvijas Sar-
kano Krustu noorganizēta bezmaksas apmācība pirmās 
palīdzības sniegšanā trūcīgām un maznodrošinātām 
personām

Novadā darbojas Starpinstitucionālās sadarbības gru-
pa, novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības 
modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu at-
balstam – sociālās atstumtības mazināšanā izveidots, 
lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu 
pašvaldības teritorijā. Starpinstitucionālās sadarbības 
grupa Savā darbā tā ievēro likumu “Par pašvaldībām”, 
Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus Latvijas 
Republikā spēkā esošos tiesību aktus, LR Labklājības 
ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
metodiskos ieteikumus un pašvaldības pieņemtos sais-
tošos noteikumus un normatīvos aktus – pašvaldības 
iekšējos normatīvos aktus.

Sadarboties ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību 
institūcijām, juridiskajām u.c. organizācijām, jautājumu 
risināšanā, sociālās atstumtības veicinošu apstākļu un 
cēloņu novēršanā iesaistīti pārstāvji no sociālā dienesta, 
pašvaldības policijas un bāriņtiesas, izglītības iestādēm 
un administratīvās komisijas. 2015.gadā ir notikušas 8 
sēdes, kurās skatīti skolēnu nesekmības kavējumu un uz-
vedības problēmas, bērna atgriešana ģimenē, bērnu tiesību 
pārkāpumi, vecāku problēmas nepieciešamības gadījumā, 
izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības 
programma nepilngadīgiem likumpārkāpējiem.

2015.gada februāra mēnesī sadarbībā Smiltenes 
centra vidusskolu un Samariešu apvienības darbiniekiem 
organizējam akciju – palīdzējām pensionāriem kraut 
malku grēdās un ienest mājās. Pateicībā par veikto 
darbu Samariešu apvienības darbinieki rudenī bērniem  
organizēja  ekskursiju uz Rīgu.

Sadarbībā ar psiholoģi Daci Gailīti sniegti psihologa 
pakalpojumi vardarbībā cietušiem novada iedzīvotājiem, 
pakalpojumu izmantojušas 40 personas, organizētas no-
darbības novada audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. 
Viena no psihologa darba nozīmīgākajām jomām ir psi-
holoģiskā izpēte, kas tiek veikta konsultēšanas procesā. 
Tās noslēgumā pēc klienta vai institūcijas pieprasījuma 
psihologs sagatavo dokumentu – atzinumu par psiho-
loģiskās izpētes rezultātiem.

Turpinās sadarbība ar skolu direktoriem, sociālajiem 
pedagogiem, klašu audzinātājiem, citu pašvaldību sociā-
lajiem dienestiem, nodibinājuma centru “Valdardze”, SAC 
“Veģi”. Uzturēta sadarbība ar novada ģimenes ārstiem, 
Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcu, tās darbiniekiem, 
veikta klientu aptauja par pakalpojuma izmantošanu.

Sociālie darbinieki pagastos organizē radošās darb-
nīcas novada iedzīvotājiem; klientiem no dažādām mērķa 
grupām. Tajās piedalīties ir iespēja visiem novada Sociālā 
dienesta klientiem, kuriem ir interese. Lielu darbu šeit ir 
ieguldījuši pagastu Sociālie darbinieki, kuri ir apzinājuši 
šos klientus, palīdzējuši klientiem nokļūt uz darbnīcu 
norises vietām; Smiltenes, Grundzāles, Brantu, Bilskas, 
Variņu pagastos.

Arī turpmāk savā darbībā sociālie darbinieki plāno 
veidot jaunas radošās darbnīcas un atbalsta grupas. Šis 
ir ļoti nepieciešams sociālā pakalpojuma veids, kas 
jānodrošina pēc iespējas vairākiem Sociālā dienesta 
klientiem. Tas ir veids, kā cilvēkiem labāk apzināties 
savus personiskos resursus, iemaņas, prasmes, kā arī 
attīstīt un pilnveidot tos. 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem jaunu un plašāku 
pakalpojumu klāstu, Sociālais dienests sadarbojas ar 
biedrībām, kuru mērķis ir sociālā atbalsta sniegšana un 
dažādu sociālās atstumtības grupu iekļaušanās sabied-
rībā, atbalstot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sporta 
pasākumus, nodrošinot bezmaksas telpas mērķa grupu 
pasākumiem, piedalījusies transporta uzturēšanas izde-
vumu segšanai, finansiālu atbalstu biedrībām 18297,00 
EUR

Ir sadarbība ar dažādām biedrībām Latvijā “Svētā 
Jāņa palīdzība,” “Rīgas pestīšanas armija” sociālā die-
nesta darbinieces Blomes un Palsmanes pagastos organizē 
humānās palīdzības pievedumus (tekstilizstrādājumus, 
rotaļlietas, apģērbus, apavus, sadzīves lietas) pagasta 
iedzīvotājiem. Sociālās darbinieces pagastos sadarbībā 
ar LSK Smiltenes nodaļu dalīja trūcīgām personām 
Eiropas atbalsta pārtikas pakas

2015.gadā turpinājās NVA pasākuma “Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” ieviešana Smiltenes novadā, periodā 
no 2015.gada 1.februāra līdz 2015.gada 30.decembrim 
tika izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā 
darba vietas, no septembra 14 darba vietas.

2015.gadā sociālie darbinieki 6 jauniešiem – 12. klašu 
skolniekiem, kuri pēc vidējās izglītības iegūšanas vēlējās 
turpināt mācības dažādās augstskolās, cerot iegūt atbals-
tu un finansiālos līdzekļus mācību maksām, sagatavoja 
ieteikuma vēstules iesniegšanai Vītolu fondā.

Lai veicinātu sociālā darba attīstīšanu, organizēta 
pieredzes apmaiņa uz Rēzeknes novadu, lai iepazīstos ar 
Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta darba pieredzi. 

2015.gada novembrī pie mums pieredzes apmaiņā 
bija Apes novada sociālie darbinieki, lai kopā pavadītu, 
svinētu un diskutētu Smiltenē par sociālā darba profesiju, 
gūtu pieredzi, apmainoties savstarpēji par notiekošo 
sociālā darba jomā mūsu novados. 

No 2015.gada 27. – 28.jūlijam  notika Labklājības 
Ministrijas ikgadējā Sociālo darbinieku vasaras skola 
Kandavas novadā, no mūsu novada piedalījās 2 darbi-
nieki. Vasaras skolā galvenais uzsvars bija vērsts uz 
sociālo darbinieku personības stiprināšanu, saskatot 
šajā ieguldījumā katra iedzīvotāja ieguvumu, vajadzības 
gadījumā saņemot profesionālāka un radošāka sociālā 
darbinieka atbalstu situāciju risināšanā sociālā dienestā. 

2015.gada sociālajā dienestā pieredzes apmaiņā bija 
arī Ludzas sociālie darbinieki, lai iepazītos ar Smiltenes  
pieredzi darbā ar ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, 
personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, un citām so-
ciālās atstumtības riska grupām, aprūpi mājās, dzīvokļu 
politiku un citiem jautājumiem. Viesi tikās ar Smil-
tenes novada Sociālā dienesta darbiniekiem, pārrunājot 
sociālās jomas aktualitātes un risināmos jautājumus.

Anita Šteinberga,
Smiltenes novada domes sociālā dienesta vadītāja 
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Inform� Abulas lauku partner�ba
Biedrība “Abulas lauku partnerība” 2016.gada 22. 

februārī saņēma Zemkopības Ministrijas lēmumu par 
“Biedrības “Abulas lauku partnerība” Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020.
gadam” apstiprināšanu.

Šobrīd notiek dažādu dokumentu saskaņošana ar 
LAD un jau pavisam drīz tiks izsludināta projektu 
iesniegumu pieņemšana atbilstoši Stratēģijā noteiktajām 
rīcībām. Par konkrētiem datumiem informācija tiks 
publicēta biedrības mājas lapā www.abulas.lv, Smilte-
nes novada mājas lapā www.smiltene.lv un laikrakstā 
Ziemeļlatvija. 

No kopējā Abulas LP piešķirtā fi nansējuma projek-
tiem (537519,02 EUR) 60% tiek novirzīti uzņēmēj-
darbības atbalstam. Šeit gaidām projektu iesniegumus 
no mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru 
apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR gadā, fi ziskām 
personām, kuras tikai plāno vēl uzsākt savu uzņēmēj-
darbību, kā arī biedrībām, kuras veic saimniecisko 
darbību. Aktivitātes, kurās var īstenot projektus ir:
1) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo pro-

duktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

2) Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

3) Vides radīšana vai labiekārtošana vietējās produkcijas 
realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana

4) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Savukārt 40% no visa fi nansējuma tiek novirzīti 
vietas potenciāla attīstības iniciatīvām jeb sabiedriskā 
labuma projektiem:
1) vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai.

2) sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu 
klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aiz-
sardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Ja līdz 2019.gada sākumam mums kopīgi izdosies 

īstenot projektus vismaz 85% apmērā no piešķirtā 
fi nansējuma, kā arī sasniegt Stratēģijā plānotos rādītājus 
uz 2018. gadu, tad varam cerēt uz papildus fi nansējuma 
piešķiršanu turpmākajiem projektiem. 

Ar Abulas lauku partnerības Stratēģiju var iepazīties 
www.abulas.lv, kā arī birojā Cēsu ielā 9, Blomē. 
Konsultācijas projektu iesniedzējiem sniedzam e-pastā 
abulas_lp@inbox.lv, telefoniski 28368431, kā arī birojā 
katru darba dienu no 8-17 (vēlams iepriekš pieteikties).

Gaidām projektus uzņēmējdarbībā unjaunas idejas 
teritorijas attīstībai! 

Atgādinājums iepriekšējā perioda LEADER projektu 
īstenotājiem, ka līdz 30.martam Abulas lauku partnerībā 
ir jāiesniedz atskaites papīra formātā par 2015.gadu, arī 
tiem projektiem, kuriem 5 gadu uzraudzības periods 
beidzās 2015. gada nogalē. 

Sveta Rozīte,
Abulas lauku partnerības vadītāja

2016.gada 3.martā Smiltenes novadā tikās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) un Igaunijas pašvaldību pārstāvji, lai 
diskutētu par teritoriālo reformu Latvijā, kā arī 
iepazītos ar Smiltenes novada pieredzi.

“Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
ir gandarīta par iespēju konferencē Smiltenē iepazīstināt 
Igaunijas valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus ar 
administratīvi teritoriālās reformas gaitu un publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveidi Latvijā. Šī konference 
bija īpaši svarīga pašreiz, jo Igaunijā ir aktualizēts jau-
tājums par administratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanu, kuru līdz šim dažādu apsvērumu dēļ Igaunijā pēc 
tās neatkarības atjaunošanas nav izdevies īstenot. Lai 
gan Latvijā šai reformai bija garš ceļš, vietējo pašvaldību 
skaitu samazinot vairāk nekā četras reizes, šodienas 
situācijā aizvien ir iespējas pilnveidot teritoriālo struktūru 
arī Latvijā. Jāuzsver, ka Smiltenes novada izveide šīs 
reformas gaitā ir uzskatāma par veiksmīgu un var kal-
pot kā pozitīvs piemērs Igaunijas kolēģiem no vairā-
kiem administratīvi teritoriālās reformas izvirzīto mērķu 
aspektiem.

Esam pārliecināti, ka iepazīšanās  ar Palsmanes pa-
gasta darbu un Smiltenes pilsētas infrastruktūru, kā arī 
konferences laikā iegūtā informācija, sniedza igauņu kolē-
ģiem iespējas novērtēt pozitīvos ieguvumus, kādi rodas 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem pašvaldībām apvienojo-
ties. Ņemot vērā savstarpējo sadarbību un konferences 
nozīmīgumu, VARAM izsaka pateicību Smiltenes novada 
pašvaldībai par vizītes organizēšanu,” pēc konferences 
atzina VARAM Pašvaldību departamenta direktors Aivars 
Draudiņš.

Vizītes darba kārtībā notika tikšanās ar Smiltenes 
novada Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju Tignu 
Podnieci, kura izstāstīja Igaunijas pašvaldību (Jogevas,
Tartu un Ida-Viru) pārstāvjiem par pagasta pārvaldes 
darbu un funkcijām. Igauņu kolēģus īpaši ieinteresēja 
teritoriālās reformas normatīvā bāze – likumi, saistošie 
noteikumi, pašvaldības vēlēšanu norise, kā arī pašvaldī-
bas pagasta pārvaldnieku iecelšana amatā un atbildību 
sadale domes deputātu un pagasta pārvalžu starpā.  

Vizītes dalībnieki iepazinās ar lielākajiem Smiltenes 
uzņēmumiem, izglītības iestādēm, kā arī aplūkoja pa-
gājušajā gadā veikto Tepera ezera hidrotehnisko būvju 
rekonstrukciju.

Konferences laikā ar teritoriālo reformu norisi Latvijā 
iepazīstināja VARAM Pašvaldību departamenta direktors 
Aivars Draudiņš un viņa vietnieks Arnis Šults. VARAM 
un igauņu pārstāvju starpā izvērtās ļoti plaša diskusija 
par teritoriālo reformu norises posmiem, Latvijas pie-
ļautajām kļūdām reformu īstenošanā un nosacījumiem, 
ko Igaunijas pašvaldībām vajadzētu ņemt vērā, ja grib 
efektīvi veikt teritoriālo reformu ne tikai politiskā, bet 
arī sabiedriskā līmenī, proti, lai procesā tiktu iesaistīti 
iedzīvotāji un veidotos veiksmīga starpinstitucionālā 
sadarbība.

Līga Hofmane, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Smilten� aizvad�ta 
Latvijas – Igaunijas konference

par teritori�lo reformu

Izgl�t�ba

K� nobaid�t 
ziemu Mete�os?

Šogad atkušņu tik daudz, ka daudziem tā arī nav 
izdevies ne kārtīgi ar ragavām no kalna nobraukt, ne ar 
slēpēm tālu aizbraukt. Kamēr sakārtojas un sagatavojas; 
re, jau sniegs nokusis. Tomēr bērnudārzā “Pīlādzītis” 
ziemu godam projām aizvadām un pavasari gaidām katru 
gadu tieši Meteņdienā.

Kurā datumā latvieši Meteņus svinējuši, tā īsti nevar 
noteikt, bet vislabāk to darīt, kad “deguns, acis, sirds 
un prāts sajūt pavasari” (M. Mellēna “Ziemas spēles”). 
Mēs pavasari sajutām un ziemu projām pavadījām 9. 
februārī.

Kā mēs svinējām Meteņdienu? Ceļot gaismā senās, 
latviskās tradīcijas un liekot klāt pašu izdomātās! 
Vispirms mēs sagaidījām ciemos pašu Meteni, kurš ar 
baloniem no pašas Rīgas bija atlidojis. Tad kopā 
dziedājām tautasdziesmas, pieskandinot norises vietu; 
gājām rotaļās – iepriecinot lielus un mazus. Mēs vareni 
lielījāmies – arī ar to, kas īsti nav taisnība un patiesība 
(tas ir atļauts tikai Meteņdienā). Arī skaļi trokšņojām, lai 
ziemu prom aizbaidītu. Un šķiet, ziema jau bija nobiju-
sies pirms svētkiem, jo sniegs pie bērnudārza Meteņ-
dienā bija nokusis un ar ragavām no kalniņa neizdevās 
nolaisties. Bet mēs par to daudz neskumām, jo bērniem 
bija iespēja izbaudīt braucienu pa visgarāko bērnudārza 
gaiteni uz vareni slīdošām “kamaniņām” – sedziņām. 
Patiess  prieks un jautrība pavadīja viņus šajā braucienā. 
Jāpiebilst, ka mūsu dārziņā aug gan dūšīgi ragaviņu 
vilcēji, kas godam prot izvizināt (bez neviena puna un 
ziluma), gan rāmi ragavās sēdētāji! Malā sēdētāju gan 
nebija neviena. Vēl skanošā muca gaidīja savu velšanu 
un slidkalniņš – nobraucienu. Un vēl – mazās baranku 
vēršanas sacensības. Tajās varēja piedzīvot īstas emoci-
jas un līdzjušanas prieku, jo uzdevums – cik baranciņu 
viena komanda (grupiņa) paspēs savērt 1 minūtes laikā. 
Metenim pat sapņos nerādījās, ka bērniem visgrūtāk 
izpildāmais nosacījums izrādīsies – skaisto, smaržīgo 
baranciņu uz vietas neapēst!    

Paldies mūzikas skolotājai Anitai par dziesmu un 
rotaļu mācīšanu un Metenim (sporta skolotājai Ievai) par 
svētku vadīšanu un dziedinošo kadiķu slotiņas pērienu 
katram bērnam, skolotājai un auklītei – lai veselība visu 
gadu!

Ilva Stīpniece, Smiltenes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe 

Pazi�ojums!
17. martā pl. 14:00 atpūtas bāzē “Silmači” notiks 

kārtējā Smiltenes novada TIC rīkotā informācijas 
diena Smiltenes novada tūrisma uzņēmējiem, 
amatniekiem, mājražotājiem. Atskatīsimies uz 
paveikto aizvadītajā gadā, apspriedīsim ieceres 
tūrisma attīstībai novadā šajā gadā, iepazīsimies ar 
uzņēmēju aktuālitātēm un jaunumiem šajā sezonā, 
projektiem un fi nansējuma piesaistes iespējām 
tūrisma attīstības veicināšanai, kā arī, diskutēsim 
par citiem interesējušiem jautājumiem.

Interesentus lūdzam pieteikties elektroniski 
www.smiltene.lv, kā arī jautājumu gadījumā zvanīt: 
29395200.
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Gandar�jums par paveikto 2015. gad�
Aizritējis vēl viens gads, un Smiltenes novada  domes 

sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) var 
atskatīties un izvērtēt paveikto. Smiltenes novada domes 
pašvaldība un  sociālais dienests šajā gadā var lepoties 
ar Labklājības Ministrijas diviem lieliem apbalvojumiem. 
2015.gada konkursā par galvenās balvas – titula “Labā-
kais sociālais darbinieks Latvijā 2015” – ieguvēju atzīta 
Smiltenes Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm 
ar bērniem Arnita Freiberga.

Otrs nozīmīgs apbalvojums tika saņemts 23. no-
vembrī, Labklājības Ministrija pasniedza atzinības rakstu 
Smiltenes novada pašvaldībai par sociālo inovāciju 
attīstību pašvaldībā, lai pateiktos par dalību projektā 
“Samariešu atbalsts mājās”. Latvijas Samariešu apvienība 
pasniedza pateicības rakstu Smiltenes novada sociālajam 
dienestam par uzticēšanos inovatīvām idejām, īstenojot 
projektu “Samariešu atbalsts mājās””, kas attīstījies kā 
stabils un ilgtermiņa pakalpojums ar atpazīstamību gan 
Latvijā, gan arī citās valstīs un izraudzīts Eiropas Komi-
sijas inovāciju konkursa finālam. Apbalvojumu saņēma 
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
un sociālā dienesta darbiniece Iveta Vērzemniece.

Atskatoties uz aizvadītā 2015.gada statistiku vērts 
uzsvērt, ka Sociālajā dienestā 2015.gadā ir pieņemti 
2056 apmeklētāji, bet 2014.gadā 2339. Pagājušā gada 
laikā ir veikti 1026 apsekojumi klientu dzīvesvietā, 2014.
gadā.1115.

Sociālā dienesta uzskaitē esošās trūcīgās personas; 
2015.gadā – 563, 2014.gadā - 1039, ir sazinājušās  par 476 
personām. 2014.gadā maznodrošinātas personas novadā 
bija 966, bet 2015.gadā - 656, to skaits ir samazinājies 
par  310 personām.

2015.gadā vislielāko summu pabalstos ir izmaksā-
jusi Smiltenes pilsēta 111254,00 EUR, 2014.gadā – 
145241,00 EUR, no pagastiem Launkalnes pagasts 
23378,00 EUR, 2014.gadā – 29923,00 EUR. 2015.gadā 
visvairāk klientu iesniegumi reģistrēti  Smiltenē – 1005, 
pagastos kopā 1051, Launkalnes pagastā – 205, Blomes 
pagastā – 178. 2014.gadā novadā bija reģistrēti 2339, 
2015.gadā – 2056, iesniegumi. 2015.gadā sagatavoti 
lēmumi novadā 2049, t.sk. visvairāk pilsētā – 1004, 
Launkalnes pagastā – 205. Sociālie darbinieki snieguši 
konsultācijas 3532 reizes, no pagastiem aktīvāk šajā 
jomā ir strādājuši darbinieki Blomes un Variņu pagastos. 
Apsekošanas visvairāk veiktas Blomes  pagastā – 103, 
Bilskas pagastā – 102. 2015.gadā sociālā palīdzība tika 
piešķirta 1027 ģimenēm.

2015.gadā sociālās palīdzības pabalstiem novadā kopā
izlietoti 221433,00 EUR, 2014.gadā – 275646,00 EUR, 
pabalstu summa samazinājusies par 54213,00 EUR. No-
sakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību, 
sociālie darbinieki apsekojuši dzīvesvietā 1026 personas. 

Kopā izdevumos par sociāliem pakalpojumiem 
iedzīvotājiem izlietots 164689,00 EUR;
t.sk. • valsts finansējums; asistentu pakalpojuma nodro-
šināšanai – 75295,00 EUR,
• psihologa pakalpojumi cietušiem bērniem no pret-
tiesiskām darbībām – 655,00EUR.

Aprūpi mājās veic Latvijas Samariešu apvienība uz 
deleģēšanas līguma pamata aprūpes mājās pakalpojumu 
pamatvajadzību apmierināšanai: Aprūpes mājās pakal-
pojums tiek nodrošināts 36 personām, atbilstoši personu 
individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta ap-
rūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. 
Aprūpes mājās pakalpojumam kopumā izlietoti 34209,00 
EUR. 

2015.gadā pašvaldībā tiek nodrošināti asistenta pa-
kalpojumi; personām ar 1. un 2.grupas un bērniem ar 
invaliditāti, kuriem konstatētas ļoti smagas vai smagas 
pakāpes funkcionēšanas ierobežojums Asistents palīdz 
pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpo-
juma saņemšanas vietu. 2015.gadā asistenta pakalpo-
jumu ir saņēmuši 73 klienti, pakalpojumu nodrošināja 
72 asistenti, par  kopējo summu 75295,00EUR. 2014.
gadā asistenta pakalpojumu saņēma 53 klienti.

2015.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA 
tika piešķirts 11 personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
7 politiski represētām personām, 1 ČĀES avārijas likvi-
datoram, 3 personām ir piešķirts sociālais pakalpojums 
specializētā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, kā 
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 

Novadā darbojas sociālās palīdzības atbalsta punkti 
Smiltenes pagastā, Bilskas, Blomes, Palsmanes un 

Grundzāles pagastos. Visā novada teritorijā pieejami 
higiēnas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. Smiltenes 
pagasta un Smiltenes pilsētas trūcīgie iedzīvotāji 2015.
gadā ir izmantojuši 117 reizes dušas pakalpojumus un 
veļas mazgāšanu 26 reizes.

Ar 2015.gada 1.janvāri valsts finansē jaunus sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus:

1.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā 
cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem;

2.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību 
veikušiem cilvēkiem.

Grupu terapijas nodarbības paredzētas cilvēkiem, 
kuriem ir nepieciešams 
• papildināt zināšanas savstarpēju veselīgu attiecību 

veidošanas psiholoģijā, 
• izzināt un izprast savu grūtību cēloņus un to novēr-

šanas iespējas, 
• mācīties atpazīt savu izturēšanos – savas reakcijas, 

sajūtas, emocijas un domas, kas izraisa nevēlamu 
uzvedību partnerattiecībās,

• mācīties uzņemties atbildību par savām reakcijām un 
attieksmēm partnerattiecībās, nepieļaujot vardarbības 
izpausmes.

Abu minēto pakalpojumu sniegšanu paredz: Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 
pirmās daļas 3.1 un 11.punkts.2014.gada 23.decembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības 
cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”. 

Ģimenēm ir sniegtas konsultācijas un veikti dzīves-
vietas apsekojumi, izvērtētas sociālās situācijas, veikti 
risku novērtējumi, identificētas problēmas, stādītas vieno-
šanās par veicamajiem uzdevumiem un rehabilitācijas 
plāni. Veiktas ģimeņu uzraudzības. 7 ģimeņu bērniem, 
kuri cietuši, no vardarbības ir nodrošināts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums. Sadarbība ir bijusi ar citu 
novadu sociālajiem dienestiem, (Gulbenes, Priekuļu, 
Salacgrīvas, Kocēnu) ģimenes ārstiem, nepilngadīgo 
lietu inspektori, skolām, bāriņtiesu, biedrību “Latvijas 
Samariešu Apvienība”. Sarakste ir bijusi arī ar Vid-
zemes reģiona Kriminālpoliciju (sniegti raksturojumi 
un informācija par četrām ģimenēm). Ir tikusi veidota 
starpprofesionāļu sanāksme, kurā pieaicināti centra 
“Valdardze” speciālisti, bērna vecāki, bāriņtiesa un kopīga 
darba rezultātā panākts, ka meitene pēc gada atsākusi 
apmeklēt skolu. Sadarbojoties ar Svētā Jāņa palīdzības 
centru ģimenēm ir bijusi iespēja saņemt bezmaksas 
lietotos apģērbus un apavus. Sadarbībā ar Latvijas Sar-
kano Krustu noorganizēta bezmaksas apmācība pirmās 
palīdzības sniegšanā trūcīgām un maznodrošinātām 
personām

Novadā darbojas Starpinstitucionālās sadarbības gru-
pa, novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības 
modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu at-
balstam – sociālās atstumtības mazināšanā izveidots, 
lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu 
pašvaldības teritorijā. Starpinstitucionālās sadarbības 
grupa Savā darbā tā ievēro likumu “Par pašvaldībām”, 
Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus Latvijas 
Republikā spēkā esošos tiesību aktus, LR Labklājības 
ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
metodiskos ieteikumus un pašvaldības pieņemtos sais-
tošos noteikumus un normatīvos aktus – pašvaldības 
iekšējos normatīvos aktus.

Sadarboties ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību 
institūcijām, juridiskajām u.c. organizācijām, jautājumu 
risināšanā, sociālās atstumtības veicinošu apstākļu un 
cēloņu novēršanā iesaistīti pārstāvji no sociālā dienesta, 
pašvaldības policijas un bāriņtiesas, izglītības iestādēm 
un administratīvās komisijas. 2015.gadā ir notikušas 8 
sēdes, kurās skatīti skolēnu nesekmības kavējumu un uz-
vedības problēmas, bērna atgriešana ģimenē, bērnu tiesību 
pārkāpumi, vecāku problēmas nepieciešamības gadījumā, 
izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības 
programma nepilngadīgiem likumpārkāpējiem.

2015.gada februāra mēnesī sadarbībā Smiltenes 
centra vidusskolu un Samariešu apvienības darbiniekiem 
organizējam akciju – palīdzējām pensionāriem kraut 
malku grēdās un ienest mājās. Pateicībā par veikto 
darbu Samariešu apvienības darbinieki rudenī bērniem  
organizēja  ekskursiju uz Rīgu.

Sadarbībā ar psiholoģi Daci Gailīti sniegti psihologa 
pakalpojumi vardarbībā cietušiem novada iedzīvotājiem, 
pakalpojumu izmantojušas 40 personas, organizētas no-
darbības novada audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. 
Viena no psihologa darba nozīmīgākajām jomām ir psi-
holoģiskā izpēte, kas tiek veikta konsultēšanas procesā. 
Tās noslēgumā pēc klienta vai institūcijas pieprasījuma 
psihologs sagatavo dokumentu – atzinumu par psiho-
loģiskās izpētes rezultātiem.

Turpinās sadarbība ar skolu direktoriem, sociālajiem 
pedagogiem, klašu audzinātājiem, citu pašvaldību sociā-
lajiem dienestiem, nodibinājuma centru “Valdardze”, SAC 
“Veģi”. Uzturēta sadarbība ar novada ģimenes ārstiem, 
Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcu, tās darbiniekiem, 
veikta klientu aptauja par pakalpojuma izmantošanu.

Sociālie darbinieki pagastos organizē radošās darb-
nīcas novada iedzīvotājiem; klientiem no dažādām mērķa 
grupām. Tajās piedalīties ir iespēja visiem novada Sociālā 
dienesta klientiem, kuriem ir interese. Lielu darbu šeit ir 
ieguldījuši pagastu Sociālie darbinieki, kuri ir apzinājuši 
šos klientus, palīdzējuši klientiem nokļūt uz darbnīcu 
norises vietām; Smiltenes, Grundzāles, Brantu, Bilskas, 
Variņu pagastos.

Arī turpmāk savā darbībā sociālie darbinieki plāno 
veidot jaunas radošās darbnīcas un atbalsta grupas. Šis 
ir ļoti nepieciešams sociālā pakalpojuma veids, kas 
jānodrošina pēc iespējas vairākiem Sociālā dienesta 
klientiem. Tas ir veids, kā cilvēkiem labāk apzināties 
savus personiskos resursus, iemaņas, prasmes, kā arī 
attīstīt un pilnveidot tos. 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem jaunu un plašāku 
pakalpojumu klāstu, Sociālais dienests sadarbojas ar 
biedrībām, kuru mērķis ir sociālā atbalsta sniegšana un 
dažādu sociālās atstumtības grupu iekļaušanās sabied-
rībā, atbalstot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sporta 
pasākumus, nodrošinot bezmaksas telpas mērķa grupu 
pasākumiem, piedalījusies transporta uzturēšanas izde-
vumu segšanai, finansiālu atbalstu biedrībām 18297,00 
EUR

Ir sadarbība ar dažādām biedrībām Latvijā “Svētā 
Jāņa palīdzība,” “Rīgas pestīšanas armija” sociālā die-
nesta darbinieces Blomes un Palsmanes pagastos organizē 
humānās palīdzības pievedumus (tekstilizstrādājumus, 
rotaļlietas, apģērbus, apavus, sadzīves lietas) pagasta 
iedzīvotājiem. Sociālās darbinieces pagastos sadarbībā 
ar LSK Smiltenes nodaļu dalīja trūcīgām personām 
Eiropas atbalsta pārtikas pakas

2015.gadā turpinājās NVA pasākuma “Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” ieviešana Smiltenes novadā, periodā 
no 2015.gada 1.februāra līdz 2015.gada 30.decembrim 
tika izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā 
darba vietas, no septembra 14 darba vietas.

2015.gadā sociālie darbinieki 6 jauniešiem – 12. klašu 
skolniekiem, kuri pēc vidējās izglītības iegūšanas vēlējās 
turpināt mācības dažādās augstskolās, cerot iegūt atbals-
tu un finansiālos līdzekļus mācību maksām, sagatavoja 
ieteikuma vēstules iesniegšanai Vītolu fondā.

Lai veicinātu sociālā darba attīstīšanu, organizēta 
pieredzes apmaiņa uz Rēzeknes novadu, lai iepazīstos ar 
Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta darba pieredzi. 

2015.gada novembrī pie mums pieredzes apmaiņā 
bija Apes novada sociālie darbinieki, lai kopā pavadītu, 
svinētu un diskutētu Smiltenē par sociālā darba profesiju, 
gūtu pieredzi, apmainoties savstarpēji par notiekošo 
sociālā darba jomā mūsu novados. 

No 2015.gada 27. – 28.jūlijam  notika Labklājības 
Ministrijas ikgadējā Sociālo darbinieku vasaras skola 
Kandavas novadā, no mūsu novada piedalījās 2 darbi-
nieki. Vasaras skolā galvenais uzsvars bija vērsts uz 
sociālo darbinieku personības stiprināšanu, saskatot 
šajā ieguldījumā katra iedzīvotāja ieguvumu, vajadzības 
gadījumā saņemot profesionālāka un radošāka sociālā 
darbinieka atbalstu situāciju risināšanā sociālā dienestā. 

2015.gada sociālajā dienestā pieredzes apmaiņā bija 
arī Ludzas sociālie darbinieki, lai iepazītos ar Smiltenes  
pieredzi darbā ar ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, 
personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, un citām so-
ciālās atstumtības riska grupām, aprūpi mājās, dzīvokļu 
politiku un citiem jautājumiem. Viesi tikās ar Smil-
tenes novada Sociālā dienesta darbiniekiem, pārrunājot 
sociālās jomas aktualitātes un risināmos jautājumus.

Anita Šteinberga,
Smiltenes novada domes sociālā dienesta vadītāja 
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Inform� Abulas lauku partner�ba
Biedrība “Abulas lauku partnerība” 2016.gada 22. 

februārī saņēma Zemkopības Ministrijas lēmumu par 
“Biedrības “Abulas lauku partnerība” Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020.
gadam” apstiprināšanu.

Šobrīd notiek dažādu dokumentu saskaņošana ar 
LAD un jau pavisam drīz tiks izsludināta projektu 
iesniegumu pieņemšana atbilstoši Stratēģijā noteiktajām 
rīcībām. Par konkrētiem datumiem informācija tiks 
publicēta biedrības mājas lapā www.abulas.lv, Smilte-
nes novada mājas lapā www.smiltene.lv un laikrakstā 
Ziemeļlatvija. 

No kopējā Abulas LP piešķirtā fi nansējuma projek-
tiem (537519,02 EUR) 60% tiek novirzīti uzņēmēj-
darbības atbalstam. Šeit gaidām projektu iesniegumus 
no mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru 
apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR gadā, fi ziskām 
personām, kuras tikai plāno vēl uzsākt savu uzņēmēj-
darbību, kā arī biedrībām, kuras veic saimniecisko 
darbību. Aktivitātes, kurās var īstenot projektus ir:
1) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo pro-

duktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

2) Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

3) Vides radīšana vai labiekārtošana vietējās produkcijas 
realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana

4) Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Savukārt 40% no visa fi nansējuma tiek novirzīti 
vietas potenciāla attīstības iniciatīvām jeb sabiedriskā 
labuma projektiem:
1) vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai.

2) sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu 
klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aiz-
sardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Ja līdz 2019.gada sākumam mums kopīgi izdosies 

īstenot projektus vismaz 85% apmērā no piešķirtā 
fi nansējuma, kā arī sasniegt Stratēģijā plānotos rādītājus 
uz 2018. gadu, tad varam cerēt uz papildus fi nansējuma 
piešķiršanu turpmākajiem projektiem. 

Ar Abulas lauku partnerības Stratēģiju var iepazīties 
www.abulas.lv, kā arī birojā Cēsu ielā 9, Blomē. 
Konsultācijas projektu iesniedzējiem sniedzam e-pastā 
abulas_lp@inbox.lv, telefoniski 28368431, kā arī birojā 
katru darba dienu no 8-17 (vēlams iepriekš pieteikties).

Gaidām projektus uzņēmējdarbībā unjaunas idejas 
teritorijas attīstībai! 

Atgādinājums iepriekšējā perioda LEADER projektu 
īstenotājiem, ka līdz 30.martam Abulas lauku partnerībā 
ir jāiesniedz atskaites papīra formātā par 2015.gadu, arī 
tiem projektiem, kuriem 5 gadu uzraudzības periods 
beidzās 2015. gada nogalē. 

Sveta Rozīte,
Abulas lauku partnerības vadītāja

2016.gada 3.martā Smiltenes novadā tikās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) un Igaunijas pašvaldību pārstāvji, lai 
diskutētu par teritoriālo reformu Latvijā, kā arī 
iepazītos ar Smiltenes novada pieredzi.

“Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
ir gandarīta par iespēju konferencē Smiltenē iepazīstināt 
Igaunijas valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus ar 
administratīvi teritoriālās reformas gaitu un publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveidi Latvijā. Šī konference 
bija īpaši svarīga pašreiz, jo Igaunijā ir aktualizēts jau-
tājums par administratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanu, kuru līdz šim dažādu apsvērumu dēļ Igaunijā pēc 
tās neatkarības atjaunošanas nav izdevies īstenot. Lai 
gan Latvijā šai reformai bija garš ceļš, vietējo pašvaldību 
skaitu samazinot vairāk nekā četras reizes, šodienas 
situācijā aizvien ir iespējas pilnveidot teritoriālo struktūru 
arī Latvijā. Jāuzsver, ka Smiltenes novada izveide šīs 
reformas gaitā ir uzskatāma par veiksmīgu un var kal-
pot kā pozitīvs piemērs Igaunijas kolēģiem no vairā-
kiem administratīvi teritoriālās reformas izvirzīto mērķu 
aspektiem.

Esam pārliecināti, ka iepazīšanās  ar Palsmanes pa-
gasta darbu un Smiltenes pilsētas infrastruktūru, kā arī 
konferences laikā iegūtā informācija, sniedza igauņu kolē-
ģiem iespējas novērtēt pozitīvos ieguvumus, kādi rodas 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem pašvaldībām apvienojo-
ties. Ņemot vērā savstarpējo sadarbību un konferences 
nozīmīgumu, VARAM izsaka pateicību Smiltenes novada 
pašvaldībai par vizītes organizēšanu,” pēc konferences 
atzina VARAM Pašvaldību departamenta direktors Aivars 
Draudiņš.

Vizītes darba kārtībā notika tikšanās ar Smiltenes 
novada Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju Tignu 
Podnieci, kura izstāstīja Igaunijas pašvaldību (Jogevas,
Tartu un Ida-Viru) pārstāvjiem par pagasta pārvaldes 
darbu un funkcijām. Igauņu kolēģus īpaši ieinteresēja 
teritoriālās reformas normatīvā bāze – likumi, saistošie 
noteikumi, pašvaldības vēlēšanu norise, kā arī pašvaldī-
bas pagasta pārvaldnieku iecelšana amatā un atbildību 
sadale domes deputātu un pagasta pārvalžu starpā.  

Vizītes dalībnieki iepazinās ar lielākajiem Smiltenes 
uzņēmumiem, izglītības iestādēm, kā arī aplūkoja pa-
gājušajā gadā veikto Tepera ezera hidrotehnisko būvju 
rekonstrukciju.

Konferences laikā ar teritoriālo reformu norisi Latvijā 
iepazīstināja VARAM Pašvaldību departamenta direktors 
Aivars Draudiņš un viņa vietnieks Arnis Šults. VARAM 
un igauņu pārstāvju starpā izvērtās ļoti plaša diskusija 
par teritoriālo reformu norises posmiem, Latvijas pie-
ļautajām kļūdām reformu īstenošanā un nosacījumiem, 
ko Igaunijas pašvaldībām vajadzētu ņemt vērā, ja grib 
efektīvi veikt teritoriālo reformu ne tikai politiskā, bet 
arī sabiedriskā līmenī, proti, lai procesā tiktu iesaistīti 
iedzīvotāji un veidotos veiksmīga starpinstitucionālā 
sadarbība.

Līga Hofmane, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Smilten� aizvad�ta 
Latvijas – Igaunijas konference

par teritori�lo reformu

Izgl�t�ba

K� nobaid�t 
ziemu Mete�os?

Šogad atkušņu tik daudz, ka daudziem tā arī nav 
izdevies ne kārtīgi ar ragavām no kalna nobraukt, ne ar 
slēpēm tālu aizbraukt. Kamēr sakārtojas un sagatavojas; 
re, jau sniegs nokusis. Tomēr bērnudārzā “Pīlādzītis” 
ziemu godam projām aizvadām un pavasari gaidām katru 
gadu tieši Meteņdienā.

Kurā datumā latvieši Meteņus svinējuši, tā īsti nevar 
noteikt, bet vislabāk to darīt, kad “deguns, acis, sirds 
un prāts sajūt pavasari” (M. Mellēna “Ziemas spēles”). 
Mēs pavasari sajutām un ziemu projām pavadījām 9. 
februārī.

Kā mēs svinējām Meteņdienu? Ceļot gaismā senās, 
latviskās tradīcijas un liekot klāt pašu izdomātās! 
Vispirms mēs sagaidījām ciemos pašu Meteni, kurš ar 
baloniem no pašas Rīgas bija atlidojis. Tad kopā 
dziedājām tautasdziesmas, pieskandinot norises vietu; 
gājām rotaļās – iepriecinot lielus un mazus. Mēs vareni 
lielījāmies – arī ar to, kas īsti nav taisnība un patiesība 
(tas ir atļauts tikai Meteņdienā). Arī skaļi trokšņojām, lai 
ziemu prom aizbaidītu. Un šķiet, ziema jau bija nobiju-
sies pirms svētkiem, jo sniegs pie bērnudārza Meteņ-
dienā bija nokusis un ar ragavām no kalniņa neizdevās 
nolaisties. Bet mēs par to daudz neskumām, jo bērniem 
bija iespēja izbaudīt braucienu pa visgarāko bērnudārza 
gaiteni uz vareni slīdošām “kamaniņām” – sedziņām. 
Patiess  prieks un jautrība pavadīja viņus šajā braucienā. 
Jāpiebilst, ka mūsu dārziņā aug gan dūšīgi ragaviņu 
vilcēji, kas godam prot izvizināt (bez neviena puna un 
ziluma), gan rāmi ragavās sēdētāji! Malā sēdētāju gan 
nebija neviena. Vēl skanošā muca gaidīja savu velšanu 
un slidkalniņš – nobraucienu. Un vēl – mazās baranku 
vēršanas sacensības. Tajās varēja piedzīvot īstas emoci-
jas un līdzjušanas prieku, jo uzdevums – cik baranciņu 
viena komanda (grupiņa) paspēs savērt 1 minūtes laikā. 
Metenim pat sapņos nerādījās, ka bērniem visgrūtāk 
izpildāmais nosacījums izrādīsies – skaisto, smaržīgo 
baranciņu uz vietas neapēst!    

Paldies mūzikas skolotājai Anitai par dziesmu un 
rotaļu mācīšanu un Metenim (sporta skolotājai Ievai) par 
svētku vadīšanu un dziedinošo kadiķu slotiņas pērienu 
katram bērnam, skolotājai un auklītei – lai veselība visu 
gadu!

Ilva Stīpniece, Smiltenes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe 

Pazi�ojums!
17. martā pl. 14:00 atpūtas bāzē “Silmači” notiks 

kārtējā Smiltenes novada TIC rīkotā informācijas 
diena Smiltenes novada tūrisma uzņēmējiem, 
amatniekiem, mājražotājiem. Atskatīsimies uz 
paveikto aizvadītajā gadā, apspriedīsim ieceres 
tūrisma attīstībai novadā šajā gadā, iepazīsimies ar 
uzņēmēju aktuālitātēm un jaunumiem šajā sezonā, 
projektiem un fi nansējuma piesaistes iespējām 
tūrisma attīstības veicināšanai, kā arī, diskutēsim 
par citiem interesējušiem jautājumiem.

Interesentus lūdzam pieteikties elektroniski 
www.smiltene.lv, kā arī jautājumu gadījumā zvanīt: 
29395200.
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ASV – iesp�ju un kontrastu zem�! 
Laika posmā no šī gada 4. februāra līdz 19.februārim, 

pēc biedrības “Grey Cardinal” aicinājuma, seši jaunieši 
(Evita Rīdere, Pēteris Kaupe, Elvis Kristiāns Šmulāns, 
Tīna Nulle, Elza Ķestere, Justīne Sīkā), kā arī Smiltenes 
novada angļu valodas pedagogu metodiskās apvienības 
vadītāja skolotāja Gundega Upeniece un Smiltenes no-
vada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore 
viesojās ASV. 

Ar spilgtākajiem iespaidiem par tālo un vērtīgo brau-
cienu dalās T.Nulle, G.Upeniece un G.Grigore.

Tīna Nulle (SCV 12. Klase): 
Trīs dienas uzturējāmies Čikāgā, kur aplūkojām 

Zinātnes un inženierijas muzeju, pilsētas centru, tūkstoš-
gades parku (Millennium park) un slaveno Čikāgas 
pupu, uzbraucām augšā debesskrāpja (John Hancock 
Tower) 94. stāvā, lai nolūkotos uz pilsētu no augšas 
un izbaudījām dažādas garšas – ēdēm gan Etiopiešu 
restorānā, gan Ķīniešu restorānā, Ķīniešu jaunā gada 
svinību laikā, tāpat arī iepazināmies ar Čikāgas latviešu 
biedrības nama patrioti – Daci, un biedrības “Gray 
Cardinal” pārstāvi – Megiju. Paldies viņām par laipno 
uzņemšanu! Pēdējā vakarā Čikāgā Dace mūs uzaicināja 
pievienoties etnisko deju vakaram, kā arī izbaudīt visiem 
kopā biedrības namā īpašu Amerikāņu sporta notikumu 
– Amerikāņu futbola kausa izcīņu “Superbowl Sunday 
2016’’. 

Nākamajā rītā lidojām uz Denveru, kur iepazināmies
ar savām pagaidu ģimenēm. Denverā mēs apskatījām
Sarkano klinšu amfiteātri (Red Rocks Amphitheatre), 
bijām parādē ar 2 miljoniem skatītāju par godu Denveras 
komandas uzvarai kausa izcīņā, tāpat arī iepazināmies 
ASV skolu sistēmu, ejot gan uz basketbola un hokeja 
spēlēm, gan arī līdzi saviem “brāļiem” un “māsām” viņu 
skolas gaitās, un reāli arī pašiem mācoties viņu skolās. 
Brīvajā laikā pabijām gan slēpošanas kūrortā, gan zoo-
dārzā, izbaudot iespēju barot no rokas žirafes, aplūkojām 
akvāriju, kurā paijājām rajas.

Esot Denverā piedzīvojām divus svētkus – Valentīna 
dienu un Prezidenta dienu, kurus atbilstoši arī svinējām. 

Īpaši bija tie vakari, kuros iepazīstinājām mūsu 
“ģimenes” ar latviešu tradīcijām, mācot mūsu valodu, 
stāstot par svētku svinēšanu, gatavojot vakariņas. 

Atpakaļceļā uz Latviju vēlreiz lidojām cauri Čikāgai, 
kur pēdējo reizi atsveicinājāmies no ceļojumā iegūtajiem 
draugiem un paziņām, kopīgi apēdot kādu picas šķēli, 
padziedot dziesmas, un apsolot atvest biedrības “Gray
Cardinal” dāvanas Latvijas bērnunamiem. 

Paldies par burvīgo iespēju izbaudīt kultūru otrpus 
okeānam!

Gundega Upeniece:
Manai paaudzei Čikāgas Latviešu biedrība, nozīmē 

ko citu, nekā, iespējams, jauniešiem. Pēc gara brauciena 
pa svešādajām Čikāgas ielām, tas bija dziļš saviļņojums 
– ieraudzīt plīvojam Latvijas karogu, ieraudzīt Latviešu 
biedrības ēku, kas ir bijusi latvietības saliņa svešumā 
visus garos okupācijas gadus un ir tāda arī šodien. Satie-
kot mūsu “Čikāgas piecīti” Armandu Birkenu un runājot 
ar turienes latviešiem, var novērtēt, cik skarbi bijis Otrā 
pasaules kara laika bēgļiem būt no Latvijas projām gan-
drīz pusgadsimtu, ar kādu pašaizliedzību, entuziasmu un 

misijas apziņu viņi turpina veidot un uzturēt kontaktus 
ar dzimteni, priecāties par mūsu veiksmēm un atbalstīt, 
cik iespējams.

Ceļojumā sapratu, ka Amerika, salīdzinot ar Eiropu, 
ir pavisam cita pasaule. Fiziski tā kļuva tuvāka pēc lido-
juma, kas nemaz nelikās tik tāls un ilgs, taču Amerikas 
mērogi joprojām ir neaptverami, it īpaši uzzinot, ka viņi 
lido uz darbu no Denveras uz Ņujorku, kas ir tikpat liels 
attālums, kā pāri visai Eiropai uz Grieķijas salām vai 
austrumu virzienā uz Urālu kalniem.

Man ir prieks, ka bijām klāt visai Amerikai nozīmīgos 
notikumos. Televīzijas tiešraidē redzējām, kā amerikāņi 
priecājas par savu amerikāņu futbola kausa izcīņas spēli. 
(Nacionālās amerikāņu futbola līgas “Super Bowl” izcīņu 
– redakcijas piezīme), kā cilvēki gaida reklāmas, kurās 
viena minūte maksā miljoniem dolāru, un visiem ir inte-
resanti redzēt, kura kompānija tad šādu naudu par rek-
lāmu ir samaksājusi. Spēles sākumā amerikāņu dziedā-
tāja Lēdija Gāga izpildīja ASV himnu, savukārt spēles 
puslaikā koncertā dziedāja Bejonsē, Kriss Mārtins, Bruno 
Marss un britu grupa “Coldplay”. Ķīniešu restorānā 
Čikāgā sagaidījām ķīniešu jauno gadu. Piedzīvojām 
Valentīna dienu un izjutām, ka amerikāņi šos svētkus 
svin, dekorē mājas, dodas ārpus mājas vai rīko svētku 
vakariņas. Tāpat pieredzējām Prezidenta dienu, ko ameri-
kāņi atzīmē 17. februārī par godu ASV prezidentiem 
Džordžam Vašingtonam (dzimis 22. februārī) un 
Abrahamam Linkolnam (dzimis 12.februārī). Amerikā 
Prezidenta diena ir brīvdiena un arī liela iepirkšanās 
diena.

Ja runājam par šā ceļojuma ieguvumiem, tā ir ļoti 
vērtīga pieredze valodas prakses ziņā: atrodoties vidē un 
dzīvojot tajā, apzinies, ka saproti, un tiec saprasts. Tā ir 

arī lieliska mācību stunda, jo britu un amerikāņu angļu 
valoda nedaudz, bet atšķiras. Bija prieks uzklausīt uz-
slavas par mūsu skolēnu labo angļu valodas prasmi.

Cilvēki, kuri mūs viesmīlīgi uzņēma, ir turīgi. Viņi 
neslēpj, ka naudas amerikāņiem ir daudz, taču viņi ar 
šo naudu dalās gan piedaloties dažādu labdarības pro-
grammu finansēšanā, gan ir gatavi uzņemt un adoptēt 
bērnus no ārzemēm. Piemēram, ģimene, kas izmitināja 
mani un Guntu, ir adoptējusi četrus bērnus no Latvijas 
un Krievijas. Visas mūsu delegāciju uzņemošās ģimenes 
ir iesaistītas adopcijas programmā un ir gatavas uzņemt 
gan bērnus, kuriem ir smagas problēmas ar veselību, gan 
pusaudžus ar uzvedības u.c. problēmām. Uz Latviju mēs 
atvedām “The Gray Cardinal” sarūpēto sūtījumu – trīs 
lielus čemodānus ar sporta apaviem un citām noderīgām 
lietām Vaiņodes un Umurgas bērnu namu iemītniekiem.

Satiekoties ar daudziem brīnišķīgiem cilvēkiem, 
man radās secinājums, ka, dzīvojot savā lielajā zemē, 
amerikāņi daudz strādā, vienlaikus priecājas par dzīvi, 
novērtē lietas, kas viņiem ir, un tomēr redz tālāk par savu 
mauriņu, par savas mājas slieksni, un ir gatavi iesais-
tīties, lai vēl kāds šajā pasaulē kļūtu laimīgāks.

Gunta Grigore:  
Mani ļoti priecēja un pārsteidza enerģiskie Čikāgas 

latvieši: Dace Ķezbere, Čikāgas latviešu biedrības vadī-
tāja vietniece un Latvijas Tautas mākslas muzeja prezi-
dente, un Čikāgas Latviešu biedrības vadītājs, populārā 
ansambļa “Čikāgas piecīši” dalībnieks Armands Birkens. 
Bez muzeja, aktu zāles un saieta telpām Čikāgas Latviešu 
biedrības namā darbojas arī Kārļa Ķezbera vārdā nosauktā 
bibliotēka. Šeit ir vieta, kur ne tikai iegūt kādu jaunu 
grāmatu latviski, bet arī satikties. Sabiedriskā dzīve te 
ir ļoti aktīva, un katra ziņa, katrs jaunums no Latvijas 
un viedoklis par tur notiekošo tiek uztverts ar neviltotu 
interesi. Es pat gribētu teikt, ka, iespējams, šī interese par 
Latvijā notiekošo un to, kas gaidāms nākotnē, Čikāgas 
latviešu vidū ir daudz lielāka, nekā Latvijā.

Ieejot Čikāgas latviešu biedrības namā, “dzīvajai” 
latviešu valodai ir īpaša goda vieta, tā tiek kopta no 
paaudzes uz paaudzi. Latvieši ne tikai ģimenē runā 
latviski, bet arī bērnus un mazbērnus ved uz latviešu 
Svētdienas skolas nodarbībām.

Čikāgu atcerēšos ar cieņpilnu pateicību sastaptajiem 
Latvijas vīriem un sievām, kuri aizveda sev līdzi mūsu 
pirmās brīvvalsts vērtības un pasaules uztveri (2015. 
gadā Čikāgas Latviešu biedrībai apritēja 80 gadu – 
redakcijas piezīme).

Paldies Dacei Ķezberei, Megijai Kairis Čikāgā un 
Stefānijai Norman Denverā par mūsu vizītes plānošanu 
un koordinēšanu. Mēs šajā zemē jutāmies ļoti, ļoti gaidīti. 
Šī īpašā sajūta bija jau no pirmajiem tikšanās mirkļiem 
ar skaistiem ziediem līdz atvadām ar asarām acīs, kad 
devāmies mājās uz Latviju. Šie cilvēki, viņu ģimenes 
un draugi ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai mēs šajā valstī 
justos īpaši. Par šo nenovērtējamo iespēju un brauciena 
koordinēšanu paldies sakām Aināram Mežulim, kā arī 
Smiltenes novada lēmējvarai un izpildvarai par finansiālu 
atbalstu tā īstenošanā.

Apkopoja: Līga Hofmane, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izgl�t�ba

Ar� daba bija m�su pus�, jo sl�d�ja pat z�le
Kad 18.februāra vakarā Grundzāles pamatskolas sko-

lotāji, gatavojoties Ziemas festivālam, dzirdēja aiz loga 
plīkšķam sasalstošā lietus lāses, tad pilnīgi bezcerīga sāka 
likties ideja nākamajā dienā rīkot Erasmus+ projekta 
“Spēles – tilts starp trim paaudzēm” aktivitāti, kurā kopā 
ar vecākiem un vecvecākiem iepazītu spēles ārā sniegā. 

Bet,dzīvojot saskaņā ar teicienu, ka “viss ir tā, kā ir, 
un viss būs tā, kā būs”, skolotāji sagatavoja 8 dažādas 
atrakcijas, kuras attīstītu skolas skolēnu sadarbības 
prasmes, ļautu izpausties atraktīvā veidā, izdzīvoties pa 
sniegu, kas šogad februārī ir neraksturīgi maz.

Skolēni, kas bija sadalīti komandās pēc horoskopa 
zīmes,  kā vienmēr šādos pasākumos parādīja sevi no 
labās puses, jo lielākie rūpējās par mazākajiem (pirmīšiem 
tā bija pirmā iespēja sastrādāties ar lielākiem skolas 

biedriem vienā komandā) gan palīdzot uzvilkt slēpes, 
gan pēc tam slēpojot kopā saķērušies. 

Visi komandā bija vienoti, dzenot ķegļus. Visi pār-
dzīvoja, ja kāds neiemeta ripu vārtos vai biatlonā ne-
trāpīja ar bumbu un bija jāskrien soda apļi (lai ietu 
ātrāk, lielākie nesa mazākos un nogurušākos kukaragā). 
Lielās kamanas, kurās bija jāvelk savas komandas biedri,  
bija īpašs skolotāja Māra izgudrojums, kas iepriekšējā 
gadā “Trīssaliņu” sniega dienā nopelnīja nomināciju 
“Skaistākās ragavas”. Arī ragaviņu stafete un slotbols 
prasīja savu taktiku, lai ātrākveiktu šo stafeti.

Arī bērnudārznieki un viņu vecāki priecājās par sniegu 
un sajutās kā brāļi Šici stafetē, jo, braucot no kalna, bija 
jātrāpa pa balonu.

Mirdzošas acis, sārti vaigi, smaidīgas sejas, tukši šķīvji 
ēdamzālē ir apliecinājums tam, ka kopīgas aktivitātes ārā 
ir mācību procesa svarīga sastāvdaļa, kas skolas bērnus 
veido kā komandu, kas prot iestāties cits par citu.

Prieks par tiem vecākiem, kas varēja turēt līdzi bērnu 
atraktivitātei un izdomai uzdevumu veikšanā.

Cerams, ka nākamgad vairāk vecākiem būs dūša 
un gribēšana, un laiks izbaudīt ziemas priekus kopā ar 
saviem bērniem un viņu skolas biedriem!

Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore 
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Makulat�ras kalni Tr�s pakalnos
Arī šogad ZAAO rīkotajā konkursā “Labu darīt dabai”

piedalās daudzi mūsu skolas skolēni, viņu vecāki, skolo-
tāji, skolas darbinieki, pilsētas un novada iedzīvotāji.

Lielajā vākšanas akcijā Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas skolēniem un viņu vecākiem izdevās nodot 
22 509 kg makulatūras un 207 kg PET.

Visaktīvākie šajā akcijā ir jaunāko klašu skolēni. 
Visvairāk makulatūras atnesa Emīls Tarass no 1.c klases 
(1132 kg), Laine Osma (1099 kg) no 2.c klases, Mareks 
Fjodorovs 1017 kg no 4.a klases un Matīss Kalējs 
1003 kg no 2.b klases.

Emīls Āboltiņš 58,5 kg un Justīne Būce 58 kg atnesa 
izlietotās PET.

Vēl daudz makulatūras savāca Samanta Mieze – 
929 kg, Regnārs Tamms – 715 kg, Dārta Abramova – 
640 kg makulatūras un 15 kg PET pudeļu.

Aktīvākie makulatūras vācēji saņēma nelielas patei-
cības dāvaniņas par paveikto darbu.

Kāpēc piedalāmies šajā konkursā?
Svarīgi bērniem mācīt rūpēties par dabu. Izlietoto 

papīru nododot pārstrādāt vēlreiz, tā saglabājot tīru savu 
tuvāko apkārtni – savu pilsētu, novadu. Ietaupot izej-
vielas papīra ražošanā, saudzējot kokus no izciršanas.

Patīkami, ka šajā akcijā daudzi vecāki ar saviem 
bērniem ir iesaistījuši arī savus draugus. Tā ir  sacensība 
starp klasēm, kuram izdosies savākt vairāk. Čaklākie 
makulatūras un PET pudeļu vācēji pavasarī varēs doties 
ekskursijā, ja vien mums izdosies iekļūt apbalvojamo 
skolu skaitā.

Ekoskolu programmas ietvaros katru gadu vācam un 
nododam  makulatūru, izlietotās baterijas un otro gadu 
skolā organizēsim izlietoto elektroierīču nodošanu pār-
strādei.

Vēlreiz liels paldies visiem skolēniem, vecākiem un
viņu ģimenēm. Paldies skolotājiem un skolas darbinie-
kiem! Mēs visi kopā protam Labu darīt dabai!

Vija Sokolova,
 Ekoskolas koordinatore skolotāja

P�rg�jien� “Rakstu rakstiem, cilpu 
cilp�m’’ iepaz�st Smiltenes novadu

27. februārī Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centrs kopā ar SIA “Sports S” pārstāvi Santu Paegli 
aicināja aktīvās atpūtas cienītājus uz ziemīgi pavasarīgo 
pārgājienu Smiltenes novadā ‘’Rakstu rakstiem, cilpu 
cilpām’’, lai kopīgi aktīvi atpūstos dabā un iepazītu savu 
novadu. Šis jau ir otrais gads, kad ar saukli, “Ziema bēdz, 
pavasaris nāk!” Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centrs mudina ikvienu iziet dabā, lai jauki pavadītu dienu 
ārpus mājas.

Arī šoreiz pārgājiena mērķis bija kopīgi doties dabā, 
lai, ejot pa neierastām takām un vietām, atklātu ko jaunu 
savā novadā un noķertu to īso mirkli un īpašo sajūtu, kad 
vēl noturas ziemīgais laiks, bet pavasara sajūta jau virmo 
gaisā. 

Pasākumā piedalījās 28 dalībnieki, starp tiem arī 
vairāki bērni un seniori, kurus nebiedēja garā distance 
un sniegs. Pārgājiena dienā daba bija sarūpējusi īstu 
pārsteigumu – pārklājusi visu spožā sniega segā un 
uzbūrusi pasakainas ziemas ainavas vizuļojošos saules 
staros, kā arī pietaupījusi spirgtu pretvēju pēdējai dis-
tances daļai.

Pārgājiena maršruts veda no Bilskas uz Smilteni, 
14 kilometru garumā līkumojot cauri laukiem, mežiem, 
piesnigušām pļavām un takām, piestājot pie Bilskas 
muižas un vairākiem mazāk zināmiem un grūti pie-
ejamiem dabas objektiem – dižkokiem un svētvietām. 
Starp tiem bija Piltiņu upurozols (dižkoks), Piltiņu pils-
kalns, Panderu Upurakmens, 3 senie robežakmeņi un 
Kamaldiņas dižpriede. 

Distance šajā reizē bija garāka un sarežģītāka, jo 
nācās šķērsot pāris grāvjus un upīti. Maršrutā nācās pie-
varēt arī stāvākus kāpumus un kritumus, maz izmantotus 
ceļus, takas un bezceļus. Visu vēl apgrūtinošāku padarīja 
sērsna, taču dalībnieki ar visu veiksmīgi tika galā un 
smaidu sejā, jauniem iespaidiem pārpilni, mazliet gan 
noguruši, tomēr veiksmīgi sasniedza finišu un atzina šo 
dienu par patīkami pavadītu laiku dabā.

Modris Apsītis
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra

Tūrisma speciālists

Smiltenes novada C�lis 2016

Nāc nākdama, Lieladiena, visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida, dziesmas skaisti izdziedāt!

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības. Saule pa-
kavējas ilgāk pie debesīm, gaisā virmo dzīvības smarža 
un zemē parādās pirmie asniņi, kas iezīmē saules uzvaru 
pār tumsu.

Ir īstais laiks, lai sanāktu kopā par prieku saulītei, sev, 
māmiņām un tētiem!

Gaidīsim Jūs Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 28. 
martā plkst. 13.00 uz mazo vokālistu konkursu “Smil-
tenes novada Cālis 2016”. Dziedāsim un lustēsimies 
kopā ar “Pasaku nama” varoņiem.

Konkursā piešķir vienu galveno balvu katrā vecuma 
grupā – titulu “Smiltenes novada CĀLIS 2016”. Dzie-
dātājus konkursam izvirza un piesaka Smiltenes no-
vada pagastu un pilsētas Kultūras iestāžu vadītāji, kas 
konkursa kārtībā savā pagastā vai pilsētā ir noteikuši 
labākos mazos vokālistus katrā vecuma grupā.

Tāpēc noteikti piesakies un piedalies Cāļu konkursā 
savā pagastā vai pilsētā:

11.martā – Launkalnē, 
19.martā – Blomē, 
20.martā – Smiltenes pilsētā, Variņos un Bilskā, 
23.martā – Palsmanē, 
24.martā – Grundzālē.

Konkursa “Smiltenes novada Cālis 2016” mēģinā-
jums notiks 26.martā plkst. 11.00 Smiltenes pilsētas 
kultūras centrā, Gaujas iela 1, Smiltene.

28.martā “Smiltenes novada Cālis 2016”!
Mūsu bērni ir kas īpašs – vienīgie uz pasaules!
Veiksmīgu un radošu darbu gatavojot “mazos 

Cālēnus” konkursam!
Pārsla Jansone,

Smiltenes novada Kultūras Pārvaldes vadītāja 

Kult�ra, t�risms

Mēneša sākumā bērnus un darbiniekus uz kopā 
būšanu aicināja Saimniece (skolotāja Aira), lai skandējot 
dziesmas un ejot rotaļās, aizvadītu Meteni un atzīmētu, 
pēc horoskopa ienākušo, ugunīgā pērtiķa gadu. Jaunam 
gadam par godu katra grupiņa veica radošo darbiņu –
gleznu ar moto. Šīs gleznas rotās iestādi un ikvienam 
diendienā atgādinās, ka: “Katra diena varbūt nav laba, bet 
katrā dienā ir kaut kas labs”, tā domā grupiņa “Bitītes”. 
Savukārt, grupa “Saulītes” izvēlējusies šādu atziņu, ka 
“svarīgāks par vietu, kur Tu atrodies ir virziens, kurā 
Tu pārvietojies.” “Mārītes” grupas moto ir “mācies no
pastmarkas – tā gūst panākumus turoties pie vienas 
vietas tik ilgi, kamēr mērķis sasniegts”. Mazā “Ežu” 
grupiņa visus aicina” dzīvojiet mierīgi, bez panikas, jo 
domas piepildās.”

Sagatavošanas grupas bērni ieradās maskās un aici-
nāja visus jestrā rotaļā, jo kā vēsta Meteņdienas ticē-
jums, tad “šajā dienā jāiet rotaļās, jo skaļāk, jo labāk, 
tad pavasaris tepat aiz durvīm.” Saimnieces aicināti, 
devāmies uz mūsu mežiņu meklēt pavasari un Meteņ-
dienas pārsteigumu. Meteņus uzskata arī par īpašu laiku, 
kad ar maģisku darbību varēja ietekmēt notikumus savā 
labā, ko arī mēs izdarījām. Tika sarakstīti un salikti 
maisā visi pērnā gada niķi un dusmiņas. Bērni ar lielu 
prieku nolūkojās kā sprakšķēdams ugunskurā sadeg 
smagais maiss. Metenītis  bija noslēpis katram bērnam 
veiksmes porcelāna podziņu, kura meklēšana izvērtās 
jautrā atrakcijā.

Februārī vecāko grupu bērniem tika uzsāktas Džimbas 
nodarbības, kuras notiek katru otrdienu ar interesantām 
tēmām un uzdevumiem gan bērniem, gan viņu vecākiem. 
Paldies Džimbas vadītājai Initai.

Sirsniņdiena katrā grupiņā tika īpaši gaidīta. Tie bija 
mīļi un jauki grupu svētki ar pašgatavotiem cienastiem, 
apsveikumiem, jaukām un mīļām rotaļām.

Kā jau rādās, tad Pērtiķa gadā būs nepieciešama 
enerģija, lai satvertu visas jaunās iespējas. Lai tās pietiek 
mums visiem, gan lielajiem, gan mazajiem!

 Laura Līdaciņa, Mūzikas skolotāja

Notikumiem bag�ts 
febru�ris Palsmanes 

pirmsskol�
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ASV – iesp�ju un kontrastu zem�! 
Laika posmā no šī gada 4. februāra līdz 19.februārim, 

pēc biedrības “Grey Cardinal” aicinājuma, seši jaunieši 
(Evita Rīdere, Pēteris Kaupe, Elvis Kristiāns Šmulāns, 
Tīna Nulle, Elza Ķestere, Justīne Sīkā), kā arī Smiltenes 
novada angļu valodas pedagogu metodiskās apvienības 
vadītāja skolotāja Gundega Upeniece un Smiltenes no-
vada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore 
viesojās ASV. 

Ar spilgtākajiem iespaidiem par tālo un vērtīgo brau-
cienu dalās T.Nulle, G.Upeniece un G.Grigore.

Tīna Nulle (SCV 12. Klase): 
Trīs dienas uzturējāmies Čikāgā, kur aplūkojām 

Zinātnes un inženierijas muzeju, pilsētas centru, tūkstoš-
gades parku (Millennium park) un slaveno Čikāgas 
pupu, uzbraucām augšā debesskrāpja (John Hancock 
Tower) 94. stāvā, lai nolūkotos uz pilsētu no augšas 
un izbaudījām dažādas garšas – ēdēm gan Etiopiešu 
restorānā, gan Ķīniešu restorānā, Ķīniešu jaunā gada 
svinību laikā, tāpat arī iepazināmies ar Čikāgas latviešu 
biedrības nama patrioti – Daci, un biedrības “Gray 
Cardinal” pārstāvi – Megiju. Paldies viņām par laipno 
uzņemšanu! Pēdējā vakarā Čikāgā Dace mūs uzaicināja 
pievienoties etnisko deju vakaram, kā arī izbaudīt visiem 
kopā biedrības namā īpašu Amerikāņu sporta notikumu 
– Amerikāņu futbola kausa izcīņu “Superbowl Sunday 
2016’’. 

Nākamajā rītā lidojām uz Denveru, kur iepazināmies
ar savām pagaidu ģimenēm. Denverā mēs apskatījām
Sarkano klinšu amfiteātri (Red Rocks Amphitheatre), 
bijām parādē ar 2 miljoniem skatītāju par godu Denveras 
komandas uzvarai kausa izcīņā, tāpat arī iepazināmies 
ASV skolu sistēmu, ejot gan uz basketbola un hokeja 
spēlēm, gan arī līdzi saviem “brāļiem” un “māsām” viņu 
skolas gaitās, un reāli arī pašiem mācoties viņu skolās. 
Brīvajā laikā pabijām gan slēpošanas kūrortā, gan zoo-
dārzā, izbaudot iespēju barot no rokas žirafes, aplūkojām 
akvāriju, kurā paijājām rajas.

Esot Denverā piedzīvojām divus svētkus – Valentīna 
dienu un Prezidenta dienu, kurus atbilstoši arī svinējām. 

Īpaši bija tie vakari, kuros iepazīstinājām mūsu 
“ģimenes” ar latviešu tradīcijām, mācot mūsu valodu, 
stāstot par svētku svinēšanu, gatavojot vakariņas. 

Atpakaļceļā uz Latviju vēlreiz lidojām cauri Čikāgai, 
kur pēdējo reizi atsveicinājāmies no ceļojumā iegūtajiem 
draugiem un paziņām, kopīgi apēdot kādu picas šķēli, 
padziedot dziesmas, un apsolot atvest biedrības “Gray
Cardinal” dāvanas Latvijas bērnunamiem. 

Paldies par burvīgo iespēju izbaudīt kultūru otrpus 
okeānam!

Gundega Upeniece:
Manai paaudzei Čikāgas Latviešu biedrība, nozīmē 

ko citu, nekā, iespējams, jauniešiem. Pēc gara brauciena 
pa svešādajām Čikāgas ielām, tas bija dziļš saviļņojums 
– ieraudzīt plīvojam Latvijas karogu, ieraudzīt Latviešu 
biedrības ēku, kas ir bijusi latvietības saliņa svešumā 
visus garos okupācijas gadus un ir tāda arī šodien. Satie-
kot mūsu “Čikāgas piecīti” Armandu Birkenu un runājot 
ar turienes latviešiem, var novērtēt, cik skarbi bijis Otrā 
pasaules kara laika bēgļiem būt no Latvijas projām gan-
drīz pusgadsimtu, ar kādu pašaizliedzību, entuziasmu un 

misijas apziņu viņi turpina veidot un uzturēt kontaktus 
ar dzimteni, priecāties par mūsu veiksmēm un atbalstīt, 
cik iespējams.

Ceļojumā sapratu, ka Amerika, salīdzinot ar Eiropu, 
ir pavisam cita pasaule. Fiziski tā kļuva tuvāka pēc lido-
juma, kas nemaz nelikās tik tāls un ilgs, taču Amerikas 
mērogi joprojām ir neaptverami, it īpaši uzzinot, ka viņi 
lido uz darbu no Denveras uz Ņujorku, kas ir tikpat liels 
attālums, kā pāri visai Eiropai uz Grieķijas salām vai 
austrumu virzienā uz Urālu kalniem.

Man ir prieks, ka bijām klāt visai Amerikai nozīmīgos 
notikumos. Televīzijas tiešraidē redzējām, kā amerikāņi 
priecājas par savu amerikāņu futbola kausa izcīņas spēli. 
(Nacionālās amerikāņu futbola līgas “Super Bowl” izcīņu 
– redakcijas piezīme), kā cilvēki gaida reklāmas, kurās 
viena minūte maksā miljoniem dolāru, un visiem ir inte-
resanti redzēt, kura kompānija tad šādu naudu par rek-
lāmu ir samaksājusi. Spēles sākumā amerikāņu dziedā-
tāja Lēdija Gāga izpildīja ASV himnu, savukārt spēles 
puslaikā koncertā dziedāja Bejonsē, Kriss Mārtins, Bruno 
Marss un britu grupa “Coldplay”. Ķīniešu restorānā 
Čikāgā sagaidījām ķīniešu jauno gadu. Piedzīvojām 
Valentīna dienu un izjutām, ka amerikāņi šos svētkus 
svin, dekorē mājas, dodas ārpus mājas vai rīko svētku 
vakariņas. Tāpat pieredzējām Prezidenta dienu, ko ameri-
kāņi atzīmē 17. februārī par godu ASV prezidentiem 
Džordžam Vašingtonam (dzimis 22. februārī) un 
Abrahamam Linkolnam (dzimis 12.februārī). Amerikā 
Prezidenta diena ir brīvdiena un arī liela iepirkšanās 
diena.

Ja runājam par šā ceļojuma ieguvumiem, tā ir ļoti 
vērtīga pieredze valodas prakses ziņā: atrodoties vidē un 
dzīvojot tajā, apzinies, ka saproti, un tiec saprasts. Tā ir 

arī lieliska mācību stunda, jo britu un amerikāņu angļu 
valoda nedaudz, bet atšķiras. Bija prieks uzklausīt uz-
slavas par mūsu skolēnu labo angļu valodas prasmi.

Cilvēki, kuri mūs viesmīlīgi uzņēma, ir turīgi. Viņi 
neslēpj, ka naudas amerikāņiem ir daudz, taču viņi ar 
šo naudu dalās gan piedaloties dažādu labdarības pro-
grammu finansēšanā, gan ir gatavi uzņemt un adoptēt 
bērnus no ārzemēm. Piemēram, ģimene, kas izmitināja 
mani un Guntu, ir adoptējusi četrus bērnus no Latvijas 
un Krievijas. Visas mūsu delegāciju uzņemošās ģimenes 
ir iesaistītas adopcijas programmā un ir gatavas uzņemt 
gan bērnus, kuriem ir smagas problēmas ar veselību, gan 
pusaudžus ar uzvedības u.c. problēmām. Uz Latviju mēs 
atvedām “The Gray Cardinal” sarūpēto sūtījumu – trīs 
lielus čemodānus ar sporta apaviem un citām noderīgām 
lietām Vaiņodes un Umurgas bērnu namu iemītniekiem.

Satiekoties ar daudziem brīnišķīgiem cilvēkiem, 
man radās secinājums, ka, dzīvojot savā lielajā zemē, 
amerikāņi daudz strādā, vienlaikus priecājas par dzīvi, 
novērtē lietas, kas viņiem ir, un tomēr redz tālāk par savu 
mauriņu, par savas mājas slieksni, un ir gatavi iesais-
tīties, lai vēl kāds šajā pasaulē kļūtu laimīgāks.

Gunta Grigore:  
Mani ļoti priecēja un pārsteidza enerģiskie Čikāgas 

latvieši: Dace Ķezbere, Čikāgas latviešu biedrības vadī-
tāja vietniece un Latvijas Tautas mākslas muzeja prezi-
dente, un Čikāgas Latviešu biedrības vadītājs, populārā 
ansambļa “Čikāgas piecīši” dalībnieks Armands Birkens. 
Bez muzeja, aktu zāles un saieta telpām Čikāgas Latviešu 
biedrības namā darbojas arī Kārļa Ķezbera vārdā nosauktā 
bibliotēka. Šeit ir vieta, kur ne tikai iegūt kādu jaunu 
grāmatu latviski, bet arī satikties. Sabiedriskā dzīve te 
ir ļoti aktīva, un katra ziņa, katrs jaunums no Latvijas 
un viedoklis par tur notiekošo tiek uztverts ar neviltotu 
interesi. Es pat gribētu teikt, ka, iespējams, šī interese par 
Latvijā notiekošo un to, kas gaidāms nākotnē, Čikāgas 
latviešu vidū ir daudz lielāka, nekā Latvijā.

Ieejot Čikāgas latviešu biedrības namā, “dzīvajai” 
latviešu valodai ir īpaša goda vieta, tā tiek kopta no 
paaudzes uz paaudzi. Latvieši ne tikai ģimenē runā 
latviski, bet arī bērnus un mazbērnus ved uz latviešu 
Svētdienas skolas nodarbībām.

Čikāgu atcerēšos ar cieņpilnu pateicību sastaptajiem 
Latvijas vīriem un sievām, kuri aizveda sev līdzi mūsu 
pirmās brīvvalsts vērtības un pasaules uztveri (2015. 
gadā Čikāgas Latviešu biedrībai apritēja 80 gadu – 
redakcijas piezīme).

Paldies Dacei Ķezberei, Megijai Kairis Čikāgā un 
Stefānijai Norman Denverā par mūsu vizītes plānošanu 
un koordinēšanu. Mēs šajā zemē jutāmies ļoti, ļoti gaidīti. 
Šī īpašā sajūta bija jau no pirmajiem tikšanās mirkļiem 
ar skaistiem ziediem līdz atvadām ar asarām acīs, kad 
devāmies mājās uz Latviju. Šie cilvēki, viņu ģimenes 
un draugi ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai mēs šajā valstī 
justos īpaši. Par šo nenovērtējamo iespēju un brauciena 
koordinēšanu paldies sakām Aināram Mežulim, kā arī 
Smiltenes novada lēmējvarai un izpildvarai par finansiālu 
atbalstu tā īstenošanā.

Apkopoja: Līga Hofmane, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izgl�t�ba

Ar� daba bija m�su pus�, jo sl�d�ja pat z�le
Kad 18.februāra vakarā Grundzāles pamatskolas sko-

lotāji, gatavojoties Ziemas festivālam, dzirdēja aiz loga 
plīkšķam sasalstošā lietus lāses, tad pilnīgi bezcerīga sāka 
likties ideja nākamajā dienā rīkot Erasmus+ projekta 
“Spēles – tilts starp trim paaudzēm” aktivitāti, kurā kopā 
ar vecākiem un vecvecākiem iepazītu spēles ārā sniegā. 

Bet,dzīvojot saskaņā ar teicienu, ka “viss ir tā, kā ir, 
un viss būs tā, kā būs”, skolotāji sagatavoja 8 dažādas 
atrakcijas, kuras attīstītu skolas skolēnu sadarbības 
prasmes, ļautu izpausties atraktīvā veidā, izdzīvoties pa 
sniegu, kas šogad februārī ir neraksturīgi maz.

Skolēni, kas bija sadalīti komandās pēc horoskopa 
zīmes,  kā vienmēr šādos pasākumos parādīja sevi no 
labās puses, jo lielākie rūpējās par mazākajiem (pirmīšiem 
tā bija pirmā iespēja sastrādāties ar lielākiem skolas 

biedriem vienā komandā) gan palīdzot uzvilkt slēpes, 
gan pēc tam slēpojot kopā saķērušies. 

Visi komandā bija vienoti, dzenot ķegļus. Visi pār-
dzīvoja, ja kāds neiemeta ripu vārtos vai biatlonā ne-
trāpīja ar bumbu un bija jāskrien soda apļi (lai ietu 
ātrāk, lielākie nesa mazākos un nogurušākos kukaragā). 
Lielās kamanas, kurās bija jāvelk savas komandas biedri,  
bija īpašs skolotāja Māra izgudrojums, kas iepriekšējā 
gadā “Trīssaliņu” sniega dienā nopelnīja nomināciju 
“Skaistākās ragavas”. Arī ragaviņu stafete un slotbols 
prasīja savu taktiku, lai ātrākveiktu šo stafeti.

Arī bērnudārznieki un viņu vecāki priecājās par sniegu 
un sajutās kā brāļi Šici stafetē, jo, braucot no kalna, bija 
jātrāpa pa balonu.

Mirdzošas acis, sārti vaigi, smaidīgas sejas, tukši šķīvji 
ēdamzālē ir apliecinājums tam, ka kopīgas aktivitātes ārā 
ir mācību procesa svarīga sastāvdaļa, kas skolas bērnus 
veido kā komandu, kas prot iestāties cits par citu.

Prieks par tiem vecākiem, kas varēja turēt līdzi bērnu 
atraktivitātei un izdomai uzdevumu veikšanā.

Cerams, ka nākamgad vairāk vecākiem būs dūša 
un gribēšana, un laiks izbaudīt ziemas priekus kopā ar 
saviem bērniem un viņu skolas biedriem!

Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore 
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Makulat�ras kalni Tr�s pakalnos
Arī šogad ZAAO rīkotajā konkursā “Labu darīt dabai”

piedalās daudzi mūsu skolas skolēni, viņu vecāki, skolo-
tāji, skolas darbinieki, pilsētas un novada iedzīvotāji.

Lielajā vākšanas akcijā Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas skolēniem un viņu vecākiem izdevās nodot 
22 509 kg makulatūras un 207 kg PET.

Visaktīvākie šajā akcijā ir jaunāko klašu skolēni. 
Visvairāk makulatūras atnesa Emīls Tarass no 1.c klases 
(1132 kg), Laine Osma (1099 kg) no 2.c klases, Mareks 
Fjodorovs 1017 kg no 4.a klases un Matīss Kalējs 
1003 kg no 2.b klases.

Emīls Āboltiņš 58,5 kg un Justīne Būce 58 kg atnesa 
izlietotās PET.

Vēl daudz makulatūras savāca Samanta Mieze – 
929 kg, Regnārs Tamms – 715 kg, Dārta Abramova – 
640 kg makulatūras un 15 kg PET pudeļu.

Aktīvākie makulatūras vācēji saņēma nelielas patei-
cības dāvaniņas par paveikto darbu.

Kāpēc piedalāmies šajā konkursā?
Svarīgi bērniem mācīt rūpēties par dabu. Izlietoto 

papīru nododot pārstrādāt vēlreiz, tā saglabājot tīru savu 
tuvāko apkārtni – savu pilsētu, novadu. Ietaupot izej-
vielas papīra ražošanā, saudzējot kokus no izciršanas.

Patīkami, ka šajā akcijā daudzi vecāki ar saviem 
bērniem ir iesaistījuši arī savus draugus. Tā ir  sacensība 
starp klasēm, kuram izdosies savākt vairāk. Čaklākie 
makulatūras un PET pudeļu vācēji pavasarī varēs doties 
ekskursijā, ja vien mums izdosies iekļūt apbalvojamo 
skolu skaitā.

Ekoskolu programmas ietvaros katru gadu vācam un 
nododam  makulatūru, izlietotās baterijas un otro gadu 
skolā organizēsim izlietoto elektroierīču nodošanu pār-
strādei.

Vēlreiz liels paldies visiem skolēniem, vecākiem un
viņu ģimenēm. Paldies skolotājiem un skolas darbinie-
kiem! Mēs visi kopā protam Labu darīt dabai!

Vija Sokolova,
 Ekoskolas koordinatore skolotāja

P�rg�jien� “Rakstu rakstiem, cilpu 
cilp�m’’ iepaz�st Smiltenes novadu

27. februārī Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centrs kopā ar SIA “Sports S” pārstāvi Santu Paegli 
aicināja aktīvās atpūtas cienītājus uz ziemīgi pavasarīgo 
pārgājienu Smiltenes novadā ‘’Rakstu rakstiem, cilpu 
cilpām’’, lai kopīgi aktīvi atpūstos dabā un iepazītu savu 
novadu. Šis jau ir otrais gads, kad ar saukli, “Ziema bēdz, 
pavasaris nāk!” Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centrs mudina ikvienu iziet dabā, lai jauki pavadītu dienu 
ārpus mājas.

Arī šoreiz pārgājiena mērķis bija kopīgi doties dabā, 
lai, ejot pa neierastām takām un vietām, atklātu ko jaunu 
savā novadā un noķertu to īso mirkli un īpašo sajūtu, kad 
vēl noturas ziemīgais laiks, bet pavasara sajūta jau virmo 
gaisā. 

Pasākumā piedalījās 28 dalībnieki, starp tiem arī 
vairāki bērni un seniori, kurus nebiedēja garā distance 
un sniegs. Pārgājiena dienā daba bija sarūpējusi īstu 
pārsteigumu – pārklājusi visu spožā sniega segā un 
uzbūrusi pasakainas ziemas ainavas vizuļojošos saules 
staros, kā arī pietaupījusi spirgtu pretvēju pēdējai dis-
tances daļai.

Pārgājiena maršruts veda no Bilskas uz Smilteni, 
14 kilometru garumā līkumojot cauri laukiem, mežiem, 
piesnigušām pļavām un takām, piestājot pie Bilskas 
muižas un vairākiem mazāk zināmiem un grūti pie-
ejamiem dabas objektiem – dižkokiem un svētvietām. 
Starp tiem bija Piltiņu upurozols (dižkoks), Piltiņu pils-
kalns, Panderu Upurakmens, 3 senie robežakmeņi un 
Kamaldiņas dižpriede. 

Distance šajā reizē bija garāka un sarežģītāka, jo 
nācās šķērsot pāris grāvjus un upīti. Maršrutā nācās pie-
varēt arī stāvākus kāpumus un kritumus, maz izmantotus 
ceļus, takas un bezceļus. Visu vēl apgrūtinošāku padarīja 
sērsna, taču dalībnieki ar visu veiksmīgi tika galā un 
smaidu sejā, jauniem iespaidiem pārpilni, mazliet gan 
noguruši, tomēr veiksmīgi sasniedza finišu un atzina šo 
dienu par patīkami pavadītu laiku dabā.

Modris Apsītis
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra

Tūrisma speciālists

Smiltenes novada C�lis 2016

Nāc nākdama, Lieladiena, visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida, dziesmas skaisti izdziedāt!

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības. Saule pa-
kavējas ilgāk pie debesīm, gaisā virmo dzīvības smarža 
un zemē parādās pirmie asniņi, kas iezīmē saules uzvaru 
pār tumsu.

Ir īstais laiks, lai sanāktu kopā par prieku saulītei, sev, 
māmiņām un tētiem!

Gaidīsim Jūs Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 28. 
martā plkst. 13.00 uz mazo vokālistu konkursu “Smil-
tenes novada Cālis 2016”. Dziedāsim un lustēsimies 
kopā ar “Pasaku nama” varoņiem.

Konkursā piešķir vienu galveno balvu katrā vecuma 
grupā – titulu “Smiltenes novada CĀLIS 2016”. Dzie-
dātājus konkursam izvirza un piesaka Smiltenes no-
vada pagastu un pilsētas Kultūras iestāžu vadītāji, kas 
konkursa kārtībā savā pagastā vai pilsētā ir noteikuši 
labākos mazos vokālistus katrā vecuma grupā.

Tāpēc noteikti piesakies un piedalies Cāļu konkursā 
savā pagastā vai pilsētā:

11.martā – Launkalnē, 
19.martā – Blomē, 
20.martā – Smiltenes pilsētā, Variņos un Bilskā, 
23.martā – Palsmanē, 
24.martā – Grundzālē.

Konkursa “Smiltenes novada Cālis 2016” mēģinā-
jums notiks 26.martā plkst. 11.00 Smiltenes pilsētas 
kultūras centrā, Gaujas iela 1, Smiltene.

28.martā “Smiltenes novada Cālis 2016”!
Mūsu bērni ir kas īpašs – vienīgie uz pasaules!
Veiksmīgu un radošu darbu gatavojot “mazos 

Cālēnus” konkursam!
Pārsla Jansone,

Smiltenes novada Kultūras Pārvaldes vadītāja 

Kult�ra, t�risms

Mēneša sākumā bērnus un darbiniekus uz kopā 
būšanu aicināja Saimniece (skolotāja Aira), lai skandējot 
dziesmas un ejot rotaļās, aizvadītu Meteni un atzīmētu, 
pēc horoskopa ienākušo, ugunīgā pērtiķa gadu. Jaunam 
gadam par godu katra grupiņa veica radošo darbiņu –
gleznu ar moto. Šīs gleznas rotās iestādi un ikvienam 
diendienā atgādinās, ka: “Katra diena varbūt nav laba, bet 
katrā dienā ir kaut kas labs”, tā domā grupiņa “Bitītes”. 
Savukārt, grupa “Saulītes” izvēlējusies šādu atziņu, ka 
“svarīgāks par vietu, kur Tu atrodies ir virziens, kurā 
Tu pārvietojies.” “Mārītes” grupas moto ir “mācies no
pastmarkas – tā gūst panākumus turoties pie vienas 
vietas tik ilgi, kamēr mērķis sasniegts”. Mazā “Ežu” 
grupiņa visus aicina” dzīvojiet mierīgi, bez panikas, jo 
domas piepildās.”

Sagatavošanas grupas bērni ieradās maskās un aici-
nāja visus jestrā rotaļā, jo kā vēsta Meteņdienas ticē-
jums, tad “šajā dienā jāiet rotaļās, jo skaļāk, jo labāk, 
tad pavasaris tepat aiz durvīm.” Saimnieces aicināti, 
devāmies uz mūsu mežiņu meklēt pavasari un Meteņ-
dienas pārsteigumu. Meteņus uzskata arī par īpašu laiku, 
kad ar maģisku darbību varēja ietekmēt notikumus savā 
labā, ko arī mēs izdarījām. Tika sarakstīti un salikti 
maisā visi pērnā gada niķi un dusmiņas. Bērni ar lielu 
prieku nolūkojās kā sprakšķēdams ugunskurā sadeg 
smagais maiss. Metenītis  bija noslēpis katram bērnam 
veiksmes porcelāna podziņu, kura meklēšana izvērtās 
jautrā atrakcijā.

Februārī vecāko grupu bērniem tika uzsāktas Džimbas 
nodarbības, kuras notiek katru otrdienu ar interesantām 
tēmām un uzdevumiem gan bērniem, gan viņu vecākiem. 
Paldies Džimbas vadītājai Initai.

Sirsniņdiena katrā grupiņā tika īpaši gaidīta. Tie bija 
mīļi un jauki grupu svētki ar pašgatavotiem cienastiem, 
apsveikumiem, jaukām un mīļām rotaļām.

Kā jau rādās, tad Pērtiķa gadā būs nepieciešama 
enerģija, lai satvertu visas jaunās iespējas. Lai tās pietiek 
mums visiem, gan lielajiem, gan mazajiem!

 Laura Līdaciņa, Mūzikas skolotāja

Notikumiem bag�ts 
febru�ris Palsmanes 

pirmsskol�
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Sports

Smiltenes novada 
�empion�ts 

volejbol� sieviet�m 
3.k�rta

Noslēgusies trešā no četrām paredzētajām kārtām 
Smiltenes novada atklātajā čempionātā volejbolā 4 pret 
4 sieviešu konkurencē, ko rīko Smiltenes sporta centrs.

Trešajā kārtā piedalījās deviņas komandas. Trešā 
kārta norisinājās 27. februārī Variņu pamatskolas sporta 
zālē. Sacensības sākās ar cīņām divās apakšgrupās.

Par apakšgrupu uzvarētājām kļuva komandas Ape 
un Lepiķi. Grundzāles komandai izdevās revanšēties 
Blomes komandai par zaudējumu otrajā kārtā un viņas 
aizsūtīja šoreiz Blomi cīnīties par 7.-9. vietu. Tālāk jau 
savā starpā cīnījās spēkiem līdzīgākas komandas savā 
starpā sadalot 1.-6. vietu un 7.-9. vietu.

Spēlē par pirmo vietu tikās Apes komanda un Lepiķi. 
Lai gan rezultāts 25:13 pārliecinošs Apes komandas 
labā, tomēr jāpiebilst ka katra bumbas izspēle bija gara 
un spēle bija ļoti interesanta un pozitīvām emocijām 
bagāta. No pārējām spēlēm par 1.-6. vietu vissīvākā 
cīņa bija starp komandu Melnās un Grundzāli, kur tikai 
spēles galotnē Melnajām izdevās gūt pārsvaru 25:23.

Trešās kārtas rezultāti.
1.  Ape
2.  Lepiķi
3.  Otra elpa (Valmiera)
4.  Melnās
5.  Grietas
6.  Grundzāle
7.  Blome
8.  Grundzāles pamatskola
9.  Satiec sevi Grundzālē
No četrām kārtām ieskaitē tiks ņemtas trīs kārtas.  

Nākošā kārta notiks Smiltenes sporta centrā svētdien  
20. martā. Izloze 9.45. Pirmās spēles 10.00. Nobeigumā 
notiks Smiltenes atklātā čempionāta apbalvošana.

Māris Stabiņš,
sacensību galvenais tiesnesis

MARTS
JANELSĪTIS JĀNIS (1901. g. 13. marts – ?) – 
evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes mācītājs. 
Bijis mācītāja palīgs Smiltenē.
VILCIŅŠ ERASTS (1891. g. 14. marts – 1947. g. 
24. jūn.) – virsleitnants. LKO kavalieris. Dzīvojis 
Smiltenes pagastā, advokāts.
KALNIŅŠ VALDONIS (1886. g. 19. marts – 1945.g.
11. febr.) – inženieris, Smiltenes valsts ģimnāzijas 
direktors no 1921.-1940. g., pēc tam fizikas skolotājs.
CĪRULIS KĀRLIS (1906.g. 21. marts – 1973. g. 
5. marts) – veterinārārsts pulkvedis – leitnants. 
1947.-1948. pasniedzējs Smiltenes zootehnikumā. 
DAMBIS EDGARS (1901. g. 31. marts – ?) – 
agronoms, Smiltenes izmēģinājuma pienotavas 
bakteriologs. 

Novadnieku 
kalend�rs

Sacens�bas volejbol� “L�se 2016” 
1.posms

23.februārī Smiltenes sporta hallē notika “ Lāse 2016” 
kausa izcīņas 1.posma sacensības volejbolā pamatskolu 
grupā. Kopā ar Smiltenes novada komandām, spēlēja 
Jaunpiebalgas, Valkas un Apes novada komandas. Savu 
dalību pirmajā posmā atteica Alūksnes novads.  

Sacensības risinājās divās vecuma grupās. 3.grupā 
(2000.-2003.g.dz.) zēniem startēja 6 komandas (Smilte-
nes ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola, Grundzāles, 
Apes vidusskola, Valkas pamatskola un Jaunpiebalgas 
vidusskola.  

Uzvarēja Valkas pamatskolas komanda. Komandā 
spēlēja  Matīss Jaunsalavietis, Andrejs Frolovs, Rūdolfs 
Ģērmanis, Rihards Vabalis, Artūrs Ruģelis, Aivis 
Jermacāns, Roberts Teters, Aivars Kristiāns Rullis. 
2.vietu izcīnīja Grundzāles pamatskolas zēni – Klāvs 
Ozoliņš, Renārs Akmins, Ronalds Orniks, Ralfs Kauliņš, 
Oto Rainers Strazdiņš, Ints Lūsis un Emīls Lapiņš. 
3.vietu, sīvā cīņā ar Apes vidusskolu, izcīnīja Smiltenes 
ģimnāzijas zēni. Komandā spēlēja Rihards Konters, 
Krists Ūdris, Dāvis Krauklis, Rainers Hermanovskis, 
Tomass Ozols, Ričards Rullis, Elvis Ābols, Olafs Putrālis, 
Kārlis Rozītis.

4.grupā (2000.-2003.g.dz.) meitenēm startēja 5 
komandas – Smiltenes ģimnāzija, Apes vidusskola,
Smiltenes Centra vidusskola, Jaunpiebalgas vidusskola 
un Grundzāles pamatskola. 

1.vietā ierindojās Grundzāles pamatskolas komanda 
(Daniela Šakociņa, Karīna Krumeņa, Ieva Muskate, 
Annija Slikšjāne, Agnija Caune, Rigonda Buša, Līna 
Lapiņa). 2.vietu izcīnīja Smiltenes Centra vidusskolas 
meitenes – Marta un Sabīne Marksas, Ieva Ābola, Liene 
Ķūrena, Gerda Rieksta, Sindija Fjodorova, Laura Ceriņa, 
Santa Alksne, Ilva Baškere. Smiltenes ģimnāzijas mei-
tenes ierindojās 3.vietā (komandas sastāvā – Marta 
Deņīsova, Kristīne Lasmane, Elīza Kaupe, Kate Alīsija 
Apse, Grieta Stīpniece, Amanda Hirte, Ance Marta 
Zvejniece, Kristīne Miezīte, Kristīne Būce, Beāte Velpe). 

Uz finālsacensībām, kas notiks 9.aprīlī Rīgā Olim-
piskajā Skonto hallē, dosies Grundzāles pamatskolas 
meiteņu un Valkas pamatskolas zēnu komanda.

Ja laimēsies izlozē, tad cerības startēt finālā vēl saglabā 
Smiltenes Centra vidusskolas meitenes un Grundzāles 
pamatskolas zēni.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Balv� – ce�ojums uz Moldovu
2015.gada noslēgumā tika izplānota vizīte Moldovā, 

kurā piedalās Eiropas gada attīstībai jauniešu konkursu 
uzvarētāji un aktīvisti, kas ikdienā strādā komunikāciju 
jomās.Vizītes mērķis ir iepazīties ar attīstības sadarbības 
praksi – kāda ir bijusi līdzšinējā sadarbība ar Latviju –
Moldovas puses acīm, kādas ir nākotnes sadarbības 
perspektīvas un aktuālās vajadzības.

Jau 17. novembrī saņēmu ziņu par uzvaru konkursā 
“Izstāsti man savu pasaules stāstu” un 4. decembrī kopā 
ar klasi devos uz Rīgu, piedalīties interesantā pasā-
kumā par attīstības sadarbības tēmām un saņemt balvu, 
ceļazīmi uz kādu no attīstības sadarbības valstīm. 

Pirmā diena tika pavadīta galvenokārt lidojumos. 
Mazliet tuvāk iepazinos ar ceļabiedriem un pirms pus-
nakts devāmies vakariņās uz restorānu, kurā mūs gaidīja 
tradicionālā Moldovas virtuve, mūzika un viesmīļi.

Otrajā dienā devāmies uz Latvijas vēstniecību 
Moldovā, kura šeit izveidota pirms pāris gadiem. Ne-
ierasti, atšķirībā no citur redzētajām vēstniecībām, šī 
bija ierīkota visai greznā privātmājā. Tur mūs atplestām 
rokām sagaidīja vēstniece Vita Dobele kopā ar savu 
dzīvesbiedru, kā arī divām darbiniecēm. Vēstniecībā 
runājām par Latvijas un Moldovas sadarbību, kā arī 
aktuālo situāciju šajā valstī. Pēc vizītes devāmies uz 
vietējo tirgu, kur varēja baudīt žāvētas plūmes, tēju, 
izcilus valriekstus un granātābolus. Šeit bija iespējams 
nogaršot arī marinētus arbūzus, kas man šķita ļoti 
eksotiski. Vakarā devāmies uz pilsētu Beļci, kur mūs 
sagaidīja greznas moldāvu vakariņas.

Trešajā dienā bija sanāksme Ziemeļu reģionālās 
attīstības aģentūrā, kur mūs ar savu klātbūtni pagodināja 
organizācijas direktors. Viņš stāstīja par to, ka pašvaldību 
sadale un darbība Moldovā balstīta tieši uz Latvijas 
pieredzi, kas jau ir sasniegts un kādas perspektīvas un 
plāni paredzēti nākotnē. Turpat mūs laipni sagaidīja 
arī vietējās jauniešu NVO pārstāvji. Pēc tam devāmies 
uz Moldovas pilsētu Soroku, kas atrodas vien upes 
attālumā no Ukrainas. Tur mēs viesojāmies jaunatnes 
resursu centrā “Dacia”, kuri meklē sadarbības partneru 
pašvaldības Latvijā. Šis fakts mani ieinteresēja, tāpēc 
esmu šādu ideju piedāvājusi smilteniešiem. Pēc centra 
apmeklēšanas devāmies uz skaisto Sorokas cietoksni, 
kuru galvenokārt apdzīvo suņi. Arī Moldovas ielās visur 
sastopami šie dzīvnieki, diemžēl arī atkritumi. 

Ceturto dienu iesākām ar visai neierastu maltīti – 
pelmeņiem. Jau agrā rīta stundā devāmies uz Muitas 
suņu skolu, kurā mūs viesmīlīgi sagaidīja galvenais 
inspektors. Viņš stāstīja par savu darbu, kā arī izklaidēja 

ar savu akordeona spēli. Mums ne tikai rādīja video 
par to, kā sagūsta narkotiku pārvedātājus, bet arī deva 
pasmaržot populārākās narkotikas. Biju visai pārsteigta, 
ka heroīns smaržo pēc etiķa, bet kokaīns kā saldas kon-
fektes vai citiem – pēc rozēm. Pēc šīs vizītes, devāmies 
atpakaļ uz Kišiņevu, kur mūs sagaidīja Moldovas robež-
sardze. Apciemojums iesākās ar formālo daļu, kurā 
uzzinājām, kā Latvijas robežsardze sadarbojusies ar 
vietējiem. Turpinājumā sekoja ieroču un cita ekipējuma 
parāde, kā arī Latvijas dāvināto robežsardzes suņu pa-
raugdemonstrējumi. Šovs bija iespaidīgs un varēja just, 
ka moldāvi mums ir pateicīgi par palīdzību. Pēc šīs tik-
šanās, daļa mūsu delegācijasapciemoja Latvijas goda 
konsula Moldovā – Valērija Dragņeva sievu. Viņa pastās-
tīja par to, cik senas un svarīgas attiecības moldāviem 
ir ar vīnu, kā arī to, kas viņai vislabāk paticis Latvijā. 
Šī vizīte man iespiedusies atmiņā kā vissirsnīgākā. 

Piektajā dienā devāmies uz lidostu, lai dotos atpakaļ 
uz Latviju. Ceļasoma bija pilna dažādu Moldovas gar-
dumu, bet prāts – iespaidu un pieredzes. Kad vietējie 
jautāja, vai vēlamies doties mājās, mana atbilde tomēr 
bija jā, jo šī bija diena pirms manas astoņpadsmitās 
dzimšanas dienas. Taču ceļojums kopumā bija intere-
sants, citādāks, nekā biju gaidījusi. Tas pavēra jaunus
ceļus iespējām, kā arī bagātināja manas zināšanas vēs-
tures, politikas un citās jomās. Aicinu arī citus jauniešus 
nebaidīties un būt drosmīgiem! Iesaistīties projektos un 
konkursos, neskatoties uz to, ka skolasbiedri to nedara. 
Tas ir interesanti, izaicinoši un personību attīstoši!

Zane Zeldere,
Smiltenes ģimnāzijas 11.b klases skolniece

Izgl�t�ba
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“Smiltenes novada dome 2016. gada 31.martā plkst. 11:00, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās 
pasažieru automašīnas Škoda Fabia, valsts reģistrācijas numurs FT-7134, 
2006. izlaiduma gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles 
noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 2109,09 
euro (divi tūkstoši viens simts deviņi euro 09 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi 
par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, 
jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 210,91 
euro (divi simti desmit euro un 91 cents) ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma 
maksa kustamās mantas – automašīnas Škoda Fabia izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas sekretāres 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar 
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 
64707867, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas 
nodaļas sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 
17:00 līdz 2016.gada 30.martam plkst.17:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 31.martā plkst. 10:00, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās 
pasažieru automašīnas Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs FD-9224, 
2001. izlaiduma gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles 
noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 1800,00 
euro (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par 
objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, 
jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 180,00 
euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi 
“Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas sekretāres 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar 
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 
64707867, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas 
nodaļas sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 
17:00 līdz 2016.gada 30.martam plkst.17:00 (ieskaitot).”

• 10.03 plkst.18:00 – Informatīvs vakars “Uz bērnu centrēta skola” brīvās 
un alternatīvās skolas Latvijā un pasaulē, bērna talantu,  potenciāla atraisīšana, 
mācīšanās kultūras pārveidošanās – kā mācīties, lai izaugtu par pašapzinīgu, 
radošu un laimīgu cilvēku; ideāla skola; vecāku iniciatīva, līdzdarbošanās 
iespējas
• 17.03 plkst. 17:00 Aktualitātes VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā. 
Informēs un uz jautājumiem atbildēs VID konsultante Iveta Dreimane

Izstādes:
• 8. – 24.03 Izstādē “Zviedru Kriminālromāni”
• No 8.03  “Mežģīņu mākoņos”: Knipelēšanas meistares Astras Grīnvaldes 
  darbu izstāde
• No 17.03 “Lieldienas gaidot” Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde
• Līdz 30.03 – Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo studijas dalībnieku darbu 
  izstāde “Aicinājums”.

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)
• 1. – 31.03. Atpūtai “Adrenalīna deva – galda spēles”.
• 14.03. Pusaudžiem: “Ienirsti grāmatu pasaulē”.
   Izlasi šīs grāmatas:
   Dž. Lūisa “Debesu vanags”
   J. Joņevs “Jelgava – 94”
   K. Olsone “Akmens Enģeļi”

Smiltenes novada bibliot�k� Pas�kumi 
Smiltenes novada pagastos

Martā
17.martā plkst.15.00 Vidzemītes klubā – visi Brantu pagasta seniori tiek mīļi 
aicināti uz muzikālu pēcpusdienu. Līdzi jāņem groziņš un laba oma. Ieeja 
brīva. (Pasākuma laikā būs apskatāma rokdarbu izstāde. Aicinām interesentus 
un rokdarbu meistarus no Brantu pagasta sarosīties un piedalīties izstādē. 
Rokdarbus gaidīsim līdz 16.marta pēcpusdienai Brantu pagasta pārvaldes 
telpās pie sociālās darbinieces.) Sīkāka informācija pa tel. 26113566 (Ieva – 
kultūras darba org.) un 28613639 (Ineta – sociālā darbiniece).
19.martā plkst.11.00 Blomes tautas namā pavasara koncerts – konkurss 
“CĀLIS 2016’’. Koncertā piedalās – Blomes mazie dziedātāji, ansamblis 
“Varavīksne’’ (vad. A.Egle), bērnu vokālais ansamblis ‘’Šurumburums’’ (vad. 
E.Uldriķe). Jūs visus gaidīs mazie cāļi un lielais CĀLIS!
19.martā plkst.16.00 Grundzāles kultūras namā Gaujienas amatierteātra 
“Kaķu nams” luga jautrās noskaņās “Trādi – rīdis”. (Kamēr Bergenštāfera 
kungs ar jauno sieviņu ceļo pa siltām zemēm, viņu šiko vasarnīcu pieskata 
Malda. Iespēju baudīt pieejamos labumus izmanto arī Maldas draudzenes 
un meitas. Bet tad negaidīti atgriežas vasarnīcas īpašnieki....).
19.martā plkst. 17.00 Variņu tautas namā Līnijdeju festivāls.
19. martā plkst. 20.00 Palsmanes kultūras namā absolventu satikšanās vakars 
“Mēs tikāmies martā”.
20.martā plkst.12.00 Bilskas pamatskolas zālē “Bilskas cālis 2016”. Pasākumu 
vadīs Muzikālais sienāzis un lieliskā varde. Ieeja – muzikālā noskaņojumā.
20.martā plkst.12.00 Variņu tautas namā mazo vokālistu  konkurss “Variņu 
pagasta cālis 2016”.
23. martā plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā “Palsmanes cālis – dziedātājs”.
24.martā plkst.17.00 Grundzāles kultūras namā “Grundzāles Cālis – 2016”.
24.martā plkst. 19.00 Vidzemītes klubā Palsmanes pagasta amatieru teātra 
“Randiņš” izrāde visai ģimenei “Pauks un Šmauks”. ieeja 1eiro
26. martā plkst. 22.00 Palsmanes kultūras namā “Krāsainā diskotēka”.
27. martā plkst. 11.00 Palsmanes kultūras namā Lieldienu pasākums “Mosties, 
Saulīte, oliņas jākrāso!
27.martā plkst.12.00 Lieldienu pasākums pie Variņu tautas nama (sliktu 
laika apstākļu gadījumā pasākums notiks tautas namā).
27.martā plkst.13.00 Grundzāles kultūras namā Palsmanes amatierteātra 
“Randiņš” izrāde ģimenēm “Pauks un Šmauks”. 
27.martā plkst.21.00 Variņu tautas namā Lieldienu balle ar groziņiem kopā 
ar grupu “Eža jūtas” Ieeja – 3.00 EUR.
28.martā plkst.11.00 pie Bilskas ezera Lieldienu pasākums “NU ATNĀCA 
LIELĀ  DIENA”. Ieeja – krāsota ola.
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Sports

Smiltenes novada 
�empion�ts 

volejbol� sieviet�m 
3.k�rta

Noslēgusies trešā no četrām paredzētajām kārtām 
Smiltenes novada atklātajā čempionātā volejbolā 4 pret 
4 sieviešu konkurencē, ko rīko Smiltenes sporta centrs.

Trešajā kārtā piedalījās deviņas komandas. Trešā 
kārta norisinājās 27. februārī Variņu pamatskolas sporta 
zālē. Sacensības sākās ar cīņām divās apakšgrupās.

Par apakšgrupu uzvarētājām kļuva komandas Ape 
un Lepiķi. Grundzāles komandai izdevās revanšēties 
Blomes komandai par zaudējumu otrajā kārtā un viņas 
aizsūtīja šoreiz Blomi cīnīties par 7.-9. vietu. Tālāk jau 
savā starpā cīnījās spēkiem līdzīgākas komandas savā 
starpā sadalot 1.-6. vietu un 7.-9. vietu.

Spēlē par pirmo vietu tikās Apes komanda un Lepiķi. 
Lai gan rezultāts 25:13 pārliecinošs Apes komandas 
labā, tomēr jāpiebilst ka katra bumbas izspēle bija gara 
un spēle bija ļoti interesanta un pozitīvām emocijām 
bagāta. No pārējām spēlēm par 1.-6. vietu vissīvākā 
cīņa bija starp komandu Melnās un Grundzāli, kur tikai 
spēles galotnē Melnajām izdevās gūt pārsvaru 25:23.

Trešās kārtas rezultāti.
1.  Ape
2.  Lepiķi
3.  Otra elpa (Valmiera)
4.  Melnās
5.  Grietas
6.  Grundzāle
7.  Blome
8.  Grundzāles pamatskola
9.  Satiec sevi Grundzālē
No četrām kārtām ieskaitē tiks ņemtas trīs kārtas.  

Nākošā kārta notiks Smiltenes sporta centrā svētdien  
20. martā. Izloze 9.45. Pirmās spēles 10.00. Nobeigumā 
notiks Smiltenes atklātā čempionāta apbalvošana.

Māris Stabiņš,
sacensību galvenais tiesnesis

MARTS
JANELSĪTIS JĀNIS (1901. g. 13. marts – ?) – 
evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes mācītājs. 
Bijis mācītāja palīgs Smiltenē.
VILCIŅŠ ERASTS (1891. g. 14. marts – 1947. g. 
24. jūn.) – virsleitnants. LKO kavalieris. Dzīvojis 
Smiltenes pagastā, advokāts.
KALNIŅŠ VALDONIS (1886. g. 19. marts – 1945.g.
11. febr.) – inženieris, Smiltenes valsts ģimnāzijas 
direktors no 1921.-1940. g., pēc tam fizikas skolotājs.
CĪRULIS KĀRLIS (1906.g. 21. marts – 1973. g. 
5. marts) – veterinārārsts pulkvedis – leitnants. 
1947.-1948. pasniedzējs Smiltenes zootehnikumā. 
DAMBIS EDGARS (1901. g. 31. marts – ?) – 
agronoms, Smiltenes izmēģinājuma pienotavas 
bakteriologs. 

Novadnieku 
kalend�rs

Sacens�bas volejbol� “L�se 2016” 
1.posms

23.februārī Smiltenes sporta hallē notika “ Lāse 2016” 
kausa izcīņas 1.posma sacensības volejbolā pamatskolu 
grupā. Kopā ar Smiltenes novada komandām, spēlēja 
Jaunpiebalgas, Valkas un Apes novada komandas. Savu 
dalību pirmajā posmā atteica Alūksnes novads.  

Sacensības risinājās divās vecuma grupās. 3.grupā 
(2000.-2003.g.dz.) zēniem startēja 6 komandas (Smilte-
nes ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola, Grundzāles, 
Apes vidusskola, Valkas pamatskola un Jaunpiebalgas 
vidusskola.  

Uzvarēja Valkas pamatskolas komanda. Komandā 
spēlēja  Matīss Jaunsalavietis, Andrejs Frolovs, Rūdolfs 
Ģērmanis, Rihards Vabalis, Artūrs Ruģelis, Aivis 
Jermacāns, Roberts Teters, Aivars Kristiāns Rullis. 
2.vietu izcīnīja Grundzāles pamatskolas zēni – Klāvs 
Ozoliņš, Renārs Akmins, Ronalds Orniks, Ralfs Kauliņš, 
Oto Rainers Strazdiņš, Ints Lūsis un Emīls Lapiņš. 
3.vietu, sīvā cīņā ar Apes vidusskolu, izcīnīja Smiltenes 
ģimnāzijas zēni. Komandā spēlēja Rihards Konters, 
Krists Ūdris, Dāvis Krauklis, Rainers Hermanovskis, 
Tomass Ozols, Ričards Rullis, Elvis Ābols, Olafs Putrālis, 
Kārlis Rozītis.

4.grupā (2000.-2003.g.dz.) meitenēm startēja 5 
komandas – Smiltenes ģimnāzija, Apes vidusskola,
Smiltenes Centra vidusskola, Jaunpiebalgas vidusskola 
un Grundzāles pamatskola. 

1.vietā ierindojās Grundzāles pamatskolas komanda 
(Daniela Šakociņa, Karīna Krumeņa, Ieva Muskate, 
Annija Slikšjāne, Agnija Caune, Rigonda Buša, Līna 
Lapiņa). 2.vietu izcīnīja Smiltenes Centra vidusskolas 
meitenes – Marta un Sabīne Marksas, Ieva Ābola, Liene 
Ķūrena, Gerda Rieksta, Sindija Fjodorova, Laura Ceriņa, 
Santa Alksne, Ilva Baškere. Smiltenes ģimnāzijas mei-
tenes ierindojās 3.vietā (komandas sastāvā – Marta 
Deņīsova, Kristīne Lasmane, Elīza Kaupe, Kate Alīsija 
Apse, Grieta Stīpniece, Amanda Hirte, Ance Marta 
Zvejniece, Kristīne Miezīte, Kristīne Būce, Beāte Velpe). 

Uz finālsacensībām, kas notiks 9.aprīlī Rīgā Olim-
piskajā Skonto hallē, dosies Grundzāles pamatskolas 
meiteņu un Valkas pamatskolas zēnu komanda.

Ja laimēsies izlozē, tad cerības startēt finālā vēl saglabā 
Smiltenes Centra vidusskolas meitenes un Grundzāles 
pamatskolas zēni.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Balv� – ce�ojums uz Moldovu
2015.gada noslēgumā tika izplānota vizīte Moldovā, 

kurā piedalās Eiropas gada attīstībai jauniešu konkursu 
uzvarētāji un aktīvisti, kas ikdienā strādā komunikāciju 
jomās.Vizītes mērķis ir iepazīties ar attīstības sadarbības 
praksi – kāda ir bijusi līdzšinējā sadarbība ar Latviju –
Moldovas puses acīm, kādas ir nākotnes sadarbības 
perspektīvas un aktuālās vajadzības.

Jau 17. novembrī saņēmu ziņu par uzvaru konkursā 
“Izstāsti man savu pasaules stāstu” un 4. decembrī kopā 
ar klasi devos uz Rīgu, piedalīties interesantā pasā-
kumā par attīstības sadarbības tēmām un saņemt balvu, 
ceļazīmi uz kādu no attīstības sadarbības valstīm. 

Pirmā diena tika pavadīta galvenokārt lidojumos. 
Mazliet tuvāk iepazinos ar ceļabiedriem un pirms pus-
nakts devāmies vakariņās uz restorānu, kurā mūs gaidīja 
tradicionālā Moldovas virtuve, mūzika un viesmīļi.

Otrajā dienā devāmies uz Latvijas vēstniecību 
Moldovā, kura šeit izveidota pirms pāris gadiem. Ne-
ierasti, atšķirībā no citur redzētajām vēstniecībām, šī 
bija ierīkota visai greznā privātmājā. Tur mūs atplestām 
rokām sagaidīja vēstniece Vita Dobele kopā ar savu 
dzīvesbiedru, kā arī divām darbiniecēm. Vēstniecībā 
runājām par Latvijas un Moldovas sadarbību, kā arī 
aktuālo situāciju šajā valstī. Pēc vizītes devāmies uz 
vietējo tirgu, kur varēja baudīt žāvētas plūmes, tēju, 
izcilus valriekstus un granātābolus. Šeit bija iespējams 
nogaršot arī marinētus arbūzus, kas man šķita ļoti 
eksotiski. Vakarā devāmies uz pilsētu Beļci, kur mūs 
sagaidīja greznas moldāvu vakariņas.

Trešajā dienā bija sanāksme Ziemeļu reģionālās 
attīstības aģentūrā, kur mūs ar savu klātbūtni pagodināja 
organizācijas direktors. Viņš stāstīja par to, ka pašvaldību 
sadale un darbība Moldovā balstīta tieši uz Latvijas 
pieredzi, kas jau ir sasniegts un kādas perspektīvas un 
plāni paredzēti nākotnē. Turpat mūs laipni sagaidīja 
arī vietējās jauniešu NVO pārstāvji. Pēc tam devāmies 
uz Moldovas pilsētu Soroku, kas atrodas vien upes 
attālumā no Ukrainas. Tur mēs viesojāmies jaunatnes 
resursu centrā “Dacia”, kuri meklē sadarbības partneru 
pašvaldības Latvijā. Šis fakts mani ieinteresēja, tāpēc 
esmu šādu ideju piedāvājusi smilteniešiem. Pēc centra 
apmeklēšanas devāmies uz skaisto Sorokas cietoksni, 
kuru galvenokārt apdzīvo suņi. Arī Moldovas ielās visur 
sastopami šie dzīvnieki, diemžēl arī atkritumi. 

Ceturto dienu iesākām ar visai neierastu maltīti – 
pelmeņiem. Jau agrā rīta stundā devāmies uz Muitas 
suņu skolu, kurā mūs viesmīlīgi sagaidīja galvenais 
inspektors. Viņš stāstīja par savu darbu, kā arī izklaidēja 

ar savu akordeona spēli. Mums ne tikai rādīja video 
par to, kā sagūsta narkotiku pārvedātājus, bet arī deva 
pasmaržot populārākās narkotikas. Biju visai pārsteigta, 
ka heroīns smaržo pēc etiķa, bet kokaīns kā saldas kon-
fektes vai citiem – pēc rozēm. Pēc šīs vizītes, devāmies 
atpakaļ uz Kišiņevu, kur mūs sagaidīja Moldovas robež-
sardze. Apciemojums iesākās ar formālo daļu, kurā 
uzzinājām, kā Latvijas robežsardze sadarbojusies ar 
vietējiem. Turpinājumā sekoja ieroču un cita ekipējuma 
parāde, kā arī Latvijas dāvināto robežsardzes suņu pa-
raugdemonstrējumi. Šovs bija iespaidīgs un varēja just, 
ka moldāvi mums ir pateicīgi par palīdzību. Pēc šīs tik-
šanās, daļa mūsu delegācijasapciemoja Latvijas goda 
konsula Moldovā – Valērija Dragņeva sievu. Viņa pastās-
tīja par to, cik senas un svarīgas attiecības moldāviem 
ir ar vīnu, kā arī to, kas viņai vislabāk paticis Latvijā. 
Šī vizīte man iespiedusies atmiņā kā vissirsnīgākā. 

Piektajā dienā devāmies uz lidostu, lai dotos atpakaļ 
uz Latviju. Ceļasoma bija pilna dažādu Moldovas gar-
dumu, bet prāts – iespaidu un pieredzes. Kad vietējie 
jautāja, vai vēlamies doties mājās, mana atbilde tomēr 
bija jā, jo šī bija diena pirms manas astoņpadsmitās 
dzimšanas dienas. Taču ceļojums kopumā bija intere-
sants, citādāks, nekā biju gaidījusi. Tas pavēra jaunus
ceļus iespējām, kā arī bagātināja manas zināšanas vēs-
tures, politikas un citās jomās. Aicinu arī citus jauniešus 
nebaidīties un būt drosmīgiem! Iesaistīties projektos un 
konkursos, neskatoties uz to, ka skolasbiedri to nedara. 
Tas ir interesanti, izaicinoši un personību attīstoši!

Zane Zeldere,
Smiltenes ģimnāzijas 11.b klases skolniece

Izgl�t�ba
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“Smiltenes novada dome 2016. gada 31.martā plkst. 11:00, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās 
pasažieru automašīnas Škoda Fabia, valsts reģistrācijas numurs FT-7134, 
2006. izlaiduma gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles 
noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 2109,09 
euro (divi tūkstoši viens simts deviņi euro 09 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi 
par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, 
jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 210,91 
euro (divi simti desmit euro un 91 cents) ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma 
maksa kustamās mantas – automašīnas Škoda Fabia izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas sekretāres 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar 
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 
64707867, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas 
nodaļas sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 
17:00 līdz 2016.gada 30.martam plkst.17:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 31.martā plkst. 10:00, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās 
pasažieru automašīnas Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs FD-9224, 
2001. izlaiduma gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles 
noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 1800,00 
euro (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par 
objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, 
jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 180,00 
euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi 
“Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas sekretāres 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar 
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 
64707867, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie Kancelejas 
nodaļas sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 
17:00 līdz 2016.gada 30.martam plkst.17:00 (ieskaitot).”

• 10.03 plkst.18:00 – Informatīvs vakars “Uz bērnu centrēta skola” brīvās 
un alternatīvās skolas Latvijā un pasaulē, bērna talantu,  potenciāla atraisīšana, 
mācīšanās kultūras pārveidošanās – kā mācīties, lai izaugtu par pašapzinīgu, 
radošu un laimīgu cilvēku; ideāla skola; vecāku iniciatīva, līdzdarbošanās 
iespējas
• 17.03 plkst. 17:00 Aktualitātes VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā. 
Informēs un uz jautājumiem atbildēs VID konsultante Iveta Dreimane

Izstādes:
• 8. – 24.03 Izstādē “Zviedru Kriminālromāni”
• No 8.03  “Mežģīņu mākoņos”: Knipelēšanas meistares Astras Grīnvaldes 
  darbu izstāde
• No 17.03 “Lieldienas gaidot” Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde
• Līdz 30.03 – Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo studijas dalībnieku darbu 
  izstāde “Aicinājums”.

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)
• 1. – 31.03. Atpūtai “Adrenalīna deva – galda spēles”.
• 14.03. Pusaudžiem: “Ienirsti grāmatu pasaulē”.
   Izlasi šīs grāmatas:
   Dž. Lūisa “Debesu vanags”
   J. Joņevs “Jelgava – 94”
   K. Olsone “Akmens Enģeļi”

Smiltenes novada bibliot�k� Pas�kumi 
Smiltenes novada pagastos

Martā
17.martā plkst.15.00 Vidzemītes klubā – visi Brantu pagasta seniori tiek mīļi 
aicināti uz muzikālu pēcpusdienu. Līdzi jāņem groziņš un laba oma. Ieeja 
brīva. (Pasākuma laikā būs apskatāma rokdarbu izstāde. Aicinām interesentus 
un rokdarbu meistarus no Brantu pagasta sarosīties un piedalīties izstādē. 
Rokdarbus gaidīsim līdz 16.marta pēcpusdienai Brantu pagasta pārvaldes 
telpās pie sociālās darbinieces.) Sīkāka informācija pa tel. 26113566 (Ieva – 
kultūras darba org.) un 28613639 (Ineta – sociālā darbiniece).
19.martā plkst.11.00 Blomes tautas namā pavasara koncerts – konkurss 
“CĀLIS 2016’’. Koncertā piedalās – Blomes mazie dziedātāji, ansamblis 
“Varavīksne’’ (vad. A.Egle), bērnu vokālais ansamblis ‘’Šurumburums’’ (vad. 
E.Uldriķe). Jūs visus gaidīs mazie cāļi un lielais CĀLIS!
19.martā plkst.16.00 Grundzāles kultūras namā Gaujienas amatierteātra 
“Kaķu nams” luga jautrās noskaņās “Trādi – rīdis”. (Kamēr Bergenštāfera 
kungs ar jauno sieviņu ceļo pa siltām zemēm, viņu šiko vasarnīcu pieskata 
Malda. Iespēju baudīt pieejamos labumus izmanto arī Maldas draudzenes 
un meitas. Bet tad negaidīti atgriežas vasarnīcas īpašnieki....).
19.martā plkst. 17.00 Variņu tautas namā Līnijdeju festivāls.
19. martā plkst. 20.00 Palsmanes kultūras namā absolventu satikšanās vakars 
“Mēs tikāmies martā”.
20.martā plkst.12.00 Bilskas pamatskolas zālē “Bilskas cālis 2016”. Pasākumu 
vadīs Muzikālais sienāzis un lieliskā varde. Ieeja – muzikālā noskaņojumā.
20.martā plkst.12.00 Variņu tautas namā mazo vokālistu  konkurss “Variņu 
pagasta cālis 2016”.
23. martā plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā “Palsmanes cālis – dziedātājs”.
24.martā plkst.17.00 Grundzāles kultūras namā “Grundzāles Cālis – 2016”.
24.martā plkst. 19.00 Vidzemītes klubā Palsmanes pagasta amatieru teātra 
“Randiņš” izrāde visai ģimenei “Pauks un Šmauks”. ieeja 1eiro
26. martā plkst. 22.00 Palsmanes kultūras namā “Krāsainā diskotēka”.
27. martā plkst. 11.00 Palsmanes kultūras namā Lieldienu pasākums “Mosties, 
Saulīte, oliņas jākrāso!
27.martā plkst.12.00 Lieldienu pasākums pie Variņu tautas nama (sliktu 
laika apstākļu gadījumā pasākums notiks tautas namā).
27.martā plkst.13.00 Grundzāles kultūras namā Palsmanes amatierteātra 
“Randiņš” izrāde ģimenēm “Pauks un Šmauks”. 
27.martā plkst.21.00 Variņu tautas namā Lieldienu balle ar groziņiem kopā 
ar grupu “Eža jūtas” Ieeja – 3.00 EUR.
28.martā plkst.11.00 pie Bilskas ezera Lieldienu pasākums “NU ATNĀCA 
LIELĀ  DIENA”. Ieeja – krāsota ola.
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Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija LAPA”.

Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

Pas�kumi Smiltenes pils�tas 
Kult�ras Centr�

Martā
20.martā plkst.13.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē Smiltenes 
pilsētas mazo vokālistu konkurss “Cālis 2016”. Sīkā informācija par konkursu 
www.smiltene.lv.
25.martā plkst. 15.30 pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene” komunistiskā geno-
cīda upuru atceres pasākums.
Plkst.16.00 izrāde par Staļinisko represiju upuriem “Kronis II”. Autore: 
Lelde Stumbre. Režisore: Māra Ķimele. Lomās: Māra Mennika, Niks Ērglis. 
Scenogrāfs: Mārtiņš Vilkārsis. Ieeja bez maksas.
27.martā plkst.11.00 pie TLMS “Smiltene” pavasara saulgriežu svinības kopā 
ar folkloras kopu “Rudzupuķe” un TLMS “Smiltene” dalībniecēm. Ieeja bez 
maksas.
31.martā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē inter-
aktīva izrāde bērniem “Sunītis un kaķīte”. Autors: Armands Ekštets. Lomās: 
Armands Ekštets, Gerda Dinsberga. Biļetes iepriekšpārdošanās Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra kasē: 2,00 EUR. Izrādes dienā: 3,00 EUR.

Aprīlī
2.aprīlī plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē izrāde 
“Dienesta romāns”. Režisors: Kārlis Anitens. Lomās: Vita Vārpiņa, Anna 
Šteina, Aina Poiša, Zane Burnicka, Madars Zvagulis. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra kasē: 6,00 EUR, 8,00 EUR, 10 EUR.
9.aprīlī plkst.15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē bērnu un 
jauniešu vokālistu konkurss “Smiltenes balstiņas”. Īpašā viešņa – Sabīne 
Berezina. Sīkāka informācija www.smiltene.lv. 
10.aprīlī plkst.11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Bērnu rīts un tirdziņš 
“Andelīte-Sandelīte”.
16.aprīlī Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Smiltenes novada 
deju kolektīvu koncerts-skate.
22.aprīlī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē leģendārās 
rokgrupas “OPUS PRO” 30 gadu jubilejas koncerts “Rozā lietus”. Piedalās: 
“OPUS PRO” zelta sastāvs (Artūrs Zemnieks, Jānis Retenais, Jānis Valters, 
Juris Veremejs) un solists ALEX, Aija Andrejeva un īpašie viesi. Biļetes 
“Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās: 8,00 EUR, 10,00 EUR, 12,00 EUR.


