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28.septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika 
pieņemts lēmums par sakoptības jeb spodrības mēneša
izsludināšanu Smiltenes novada teritorijā laikā no 
2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim. Pirmo reizi 
pašvaldība ir noteikusi jaunu kārtību – spodrības 
mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā netiks atļauta 
lapu dedzināšana, taču pašvaldība organizēs un ap-
maksās iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu.

Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības 
mēnešu laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novem-
brim atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un 
citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada 
draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu
mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem, tikai 
ārpus Smiltenes pilsētas robežām.

Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā
iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksā 
pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:

• No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk 
kā 1 reizi;

• Izvešanu piesaka iedzīvotājs, uzņēmums līdz 2016.
gada 31.oktobrim SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot 
pa tālruni: 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 
17.00 vai rakstot uz e-pastu: eliina.age@gmail.com.
Obligāti norādāmā informācija: Mājas adrese, vieta, 
kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt 
ar atstāšanas vietu, telefona numuru;

•  Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
•  Maisi jānovieto ārpus sētas;
•  Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konsta-

tēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi 
netiek izvesti.

• Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes 
NKUP”. Plānotais izvešanas laiks no š.g. 1.novembra 
– 8.novembrim. Aicinām iedzīvotājus maisus ārpus 
sētas novietot pēc 31.oktobra.

• Vēlams (ja vien tas ir iespējams, izpildot visas iepriekš 
minētās prasībās, neradot nevajadzīgas nesaskaņas un 
pārpratumus starp kaimiņiem) kaimiņiem apvienoties 
un veidot vienu maisu novietošanas vietu un veikt 
vienotu pieteikšanos.
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības 

nodaļas vadītāja Ilze Sausā informē, ka jaunā kārtība 
Smiltenes pilsētas teritorijā ir ieviesta tādēļ, ka iepriek-
šējos gados pašvaldība saņēma iedzīvotāju sūdzības un 
neapmierinātību par zāles, lapu un zaru dedzināšanu 
ugunskuros radīto dūmu piesārņojumu, ir bijuši gadī-
jumi, kad kaimiņi savstarpēji neinformēja viens otru par 
dedzināšanu, kamdēļ radušies konflikti. Tāpat pilsētā 
pastiprināti šajā periodā pie vienlaicīgas ugunskuru kuri-
nāšanas un lapu dedzināšanas veidojās dūmu smogs. 
Jāpiebilst, ka vairākās citās pilsētās ir līdzīga kārtība, kad 
lapu dedzināšana ir aizliegta un kā alternatīvu pašval-
dība piedāvā apmaksātu lapu savākšanas un izvešanas 
akciju. Plānotais pašvaldības finansējums šai akcijai ir 
trīs tūkstoši euro. 

Ilze Sausā aicina iedzīvotājus būt saprotošiem par 
jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot 
pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu 
izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt 
savstarpēji komunicējot. 

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu 
novadu kopā! 

Sagatavoja:
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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 izsludin�ts 

spodr�bas m�nesis

Smilten� norit vair�ki noz�m�gi paš-
vald�bas �stenoti b�vniec�bas projekti

Smiltenes pilsētā šobrīd aktīvi norit vairāki nozīmīgi 
Smiltenes novada pašvaldības īstenoti būvniecības pro-
jekti, kuru mērķi ir gan izveidot jaunas bērnu dārzu 
grupas, tādējādi risinot pašvaldībai un vecākiem aktuālo
bērnu skaitu samazināšanos rindā uz pirmsskolas iz-
glītības iestādēm, gan labiekārtot iedzīvotāju un tūristu 
iecienītākās atpūtās vietas, risināt gājēju drošības jau-
tājumu, gan vairot patriotismu pilsētas un novada iedzī-
votājos, kā arī daudzveidot pakalpojumu klāstu. Zemāk 
aicinām iepazīties ar pašvaldības īstenotajiem būvnie-
cības projektiem, to plānotajiem darbiem, termiņiem un 
izmaksām. 

Turpinās pārbūves darbi pirmskolas izglītības 
grupu izveidei Rīgas ielā 16C, Smiltenē

Kopš 2016. gada vasaras sākuma Smiltenes no-
vada dome īsteno pašvaldības projektu “Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2. stāva telpu pārbūve 
pirmskolas izglītības grupu izveidei”.

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinā-
tības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu 
pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā 
Smiltenē, pārbūvējot Trīs pakalnu sākumskolas (ar 2016. 
gada 1. augustu Smiltenes vidusskolas) telpas un izvei-
dojot jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem izglītības 
programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu skaitu 
rindā uz pirmskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada 
pašvaldībā. Projekta ietvaros tiks izveidotas 60 jaunas 
vietas bērniem pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei Smiltenes vidusskolā, pielāgojot esošo telpu 
daļu 814,05 m2 platībā.

Informējam, ka būvprojekta 1. kārta paredz pirmā 
stāva telpu grupas pārbūvi ventilācijas iekārtu izvietošanai
un ventilācijas sistēmas izbūvei, ēkas otrā stāva pārbūvi 
pirmskolas izglītības grupu izveidei, jauna ieejas mezgla 
izbūvi, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem pārbū-
vētajās pirmskolas izglītības grupās. Savukārt 2.kārtā 
paredzēts teritorijas labiekārtojums – rotaļu un atpūtas 
zonu, kā arī nojumes izbūve, kas paredzēta sporta un 
rotaļu inventāra glabāšanai. Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļa informē, ka šobrīd pabeigti
aptuveni 45% no plānotajiem darbiem. Pirmās kārtas
būvdarbus plānots realizēt līdz 2016. gada 30. novembrim.

Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem būvdarbus
veic SIA “ASE”. Kopējās pašvaldības izmaksas ir 
444 824,16 euro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Norit Vecā parka 6. un 8. celiņa seguma 
atjaunošanas darbi

Aktīvi norit Smiltenes Vecā parka teritorijā 6. un 
8. celiņa (no viesnīcas “Brūzis” līdz Tepera ezeram) 
seguma atjaunošana un tiem pieguļošās teritorijas 
kompleksā pārbūve. Plānotie darbi paredz veikt sestā 
un astotā celiņa seguma atjaunošanu, minerālmateriāla 
seguma taku izbūvi parka teritorijā, Japāņu dārza izbūvi, 
apgaismojuma uzstādīšanu, kā arī Vanšu tiltiņa rekon-
strukciju. 

Būvniecības darbus atbilstoši iepirkuma konkursa 
rezultātiem veic SIA “8 CBR”. Kopējās būvniecības iz-
maksas ir 205 002,27 euro, tai skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis. Darbus plānots pabeigt 2016. gada oktobrī.

6.oktobrī Smiltenes pilsētas kultūras centrā Smil-
tenes novada dome vienkopus aicināja Smiltenes 
novada pedagogus, lai svinīgā pasākumā atzīmētu 
skolotāju dienu un godinātu Smiltenes novada domes
rīkotā konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” lau-
reātus. Šogad pateicības rakstus un naudas balvas 
saņēma 22 pedagogi.

Smiltenes novada domes konkursa “Par sasniegu-
miem izglītībā” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas 
prestižu, atpazīstamību sabiedrībā un motivēt pedagogus 
radošam darbam. Konkursa laureātus apbalvo nominā-
cijās par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, 
radošumā un inovācijās, un izglītības iestādes vadīšanā. 
Konkurss tiek rīkots jau trešo gadu, un laureātiem skolo-
tājiem veltītajā svinīgajā pasākumā pasniedz Smiltenes 
novada domes pateicības rakstus un naudas balvas.

Smiltenes novada dome ar 
pateic�bas rakstiem un naudas 

balv�m sveic 22 skolot�jus

Nominācijas “Radošums un inovācijas” laureātes

Turpinājums 3.lpp

Turpinājums 2.lpp
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Karoga masta būvniecība Gaujas ielā 11, Smiltenē

Uzsākti karoga masta būvniecības darbi Gaujas 
ielā 11, Smiltenē (Jāņukalnā). Karoga masta kon-
strukcija paredzēta no tērauda ar jaunu pamatu 
izbūvi, kas sliesies 35 metru augstumā. Karoga masta 
būvniecības darbus plānots pabeigt līdz šā gada 11. 
novembrim, kad mastā plānots pacelt 2,5x5m lielu 
monumentālu Latvijas karogu.

Atgādinām, kas Smiltenes novada pašvaldība ir 
iesaistījusies projektā “Latvijas karogs” – tas ir unikāls 
ilgtermiņa projekts, kas par godu mūsu valsts simtgadei 
(līdz 2018.gadam) paredz izvietot monumentālus Latvi-
jas karogus valstij nozīmīgās un labi pārredzamās vietās 
Latvijā. Projekta realizācijā, galvenokārt, tiek iesaistīta 
sabiedrība, kā arī eksperti, atbildīgās valsts un pašvaldību 
institūcijas, lai izvēlētos labākās un piemērotākās vietas
karogu izvietošanai gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Savu-
kārt projekta noslēgumā plānots izzināt un apkopot 
stāstus, kas vedīs cauri karoga vēstures līkločiem un, iespē-
jams, atklās ko jaunu un nedzirdētu par mūsu nacionālo 
simbolu! 

Iepriekš veiktā balsojumā interneta vietnē www.lat-
vijas-karogs.lv tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par
monumentāla Latvijas karoga izvietošanas vietām Vid-
zemē. Par piemērotāko vietu šāda karoga izvietošanai 
Smiltenē tika izvēlēts Jāņukalns. Šāda nozīmīga un 
patriotiska objekta izveide Smiltenē – vienā no lat-
viskākajām Latvijas pilsētām – būs Smiltenes novada 
dāvana Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā, tādējādi 
godinot to, kā arī vairojot patriotismu pilsētas un novada 
iedzīvotājos. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas karogs”. 

Būvniecības darbus atbilstoši iepirkuma konkursa 
rezultātiem veiks SIA “Nejss”. Kopējas būvniecības iz-
maksas ir 38 376,12 euro, tai skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis.

Uzsāks kartingu trases pārbūvi Sporta 
kompleksā pie Tepera ezera Smiltenē

Tuvākā laika plānots uzsākt projekta “Kartingu 
trases atjaunošana” īstenošanu. Projekta mērķis ir 
attīstīt un daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un at-
pūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto pakalpojumu 
klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jauniešus. 
Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja nodrošināt divus
jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – “trases 
izmantošana kartingu sportam” un “trases izmantošana 
skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”. Kartingu trases 
atjaunošana dos arī papildus pienesumu citām pakal-
pojumu nozarēm – nakšņošana, ēdināšana, izlaide u.c.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības 
nodaļa informē, ka līdz 2016.gada gada beigām plānots 
uzsākt darbus pie trases lietus ūdens novades sistēmas 
pārbūves, tai skaitā grāvju tīrīšanas un caurteku izbūves, 
savukārt 2017.gadā plānots veikt kartingu trases asfalta 
seguma atjaunošanu un jaunu trases iekšējo apmaļu 
izbūvi. 

Jau informējām, ka Lauku atbalsta dienests ir apstip-
rinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projektu 
“Kartingu trases atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tiek īstenots
kā kopprojekts, kur otrs dalībnieks projektā ir biedrība 
“Tehniskais sporta klubs “Smiltene”.

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem kartingu trases 
atjaunošanas darbus veiks SIA “8CBR”. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas ir 172 857,00 euro, no kurām Lauku 
atbalsta dienests līdzfinansē 80 000,00 euro un pašval-
dības finansējums plānots 95 857,00 eiro.

Gājēju ietves seguma atjaunošana 
Abulas ielā, Smiltenē

Smiltenes novada dome informē, ka ir uzsākti gājēju 
ietves seguma atjaunošanas darbi Abulas ielā. 

Gājēju ietves segums Abulas ielā vairākus gadus ir 
bijis viens no kritiskākajiem posmiem Smiltenē, ietves 
segums ir nolietojies, esošās betona plātnes sadrupušas, 
vietām to nav vispār, betona apmales laika gaitā ir 
sadrupušas un neatdala ietvi no braucamās daļas. Pēdējo 
gadu laikā pašvaldība vairākkārtīgi saņēma iedzīvotāju 
jautājumus, par to, kad tiks sakārtots Abulas ielas posms. 
Informējam, ka šonedēļ ir uzsākti ietves seguma 
atjaunošanas darbi, uzsākto būvniecības darbu mērķis 
ir pārbūvēt esošo ietves posmu, nodrošinot gājēju pār-
vietošanos no Daugavas ielas līdz Pils ielai, tādējādi 
uzlabojot gājēju un satiksmes drošību.

Būvniecības laikā paredzēts atjaunot ietvi tā, lai 
kopējais bruģa un apmaļu platums nebūtu mazāks par 
1,5m, kā arī paredzēts pārbūvēt ūdens atvades gūlijas. 
Būvniecības darbus atbilstoši iepirkuma konkursa rezul-
tātiem veic SIA “Ceļinieks 2010”. Kopējās būvniecības 
izmaksas ir 57 994,15 euro, tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis. 

Sagatavoja:
Marita Mūze, Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1.lpp EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Būvdarbu izpildītājs SIA “Ķikuti-99” jūlija mēnesī uzsāka darbus projekta “Smiltenes novada pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros. Patlaban darbi norit Palsmanes, 
Variņu un Blomes pagastu objektos un līdz septembra mēnesim projekta ietvaros bija paveikti darbi 26% apmērā 
no plānotā apjoma.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabo-
šana”ietvaros paredzēts uzlabot un atjaunot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 13 km garumā 
lauksaimniecības un meža zemēs Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 
86 696,09 EUR bez PVN. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Jelgavas Būvuzraugs”. Būvdarbus projekta 
objektos paredzēts pabeigt 2016.gadā.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, 
meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Daudziete

Turpin�s darbi pie 
Smiltenes novada pašvald�bas 

noz�mes koplietošanas 
melior�cijas sist�mu 

infrastrukt�ras uzlabošanas

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

28.septembrī Smiltenes novada domes sēdē pie-
ņēma lēmumu pilnvarot Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas amatpersonas kontrolēt saistošo noteikumu 
par pasažieru pārvadājumiem prasību izpildi Smil-
tenes novada administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2009.gada 
2.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.15/09 “Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 
noteikumi” 44.punktu, kontrolēt šo noteikumu, kā arī citu 
ar pasažieru komercpārvadājumiem saistītu normatīvo 
aktu prasību izpildi ir tiesīgas Smiltenes novada domes 
pilnvarota institūcija vai persona.

Ar šo domes lēmumu ir noteikts tiesisks pamatojums 
Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonām 
kontrolēt iepriekš minētos noteikumus, kā arī gadījumos, 
kad konstatēti pārkāpumi noteikumu prasību izpildē, 
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus. 

Sagatavoja:
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvald�b�

32016. gada 14. oktobris

Smiltenes novada dome atkārtoti pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – vieglo pasažieru auto-
mašīnu Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs EP 8626, 2002. izlaiduma gads.

Atsavināmās automašīnas nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 300,00 euro (trīs simti euro un 00centi) 
ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes 
novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob.tel.nr.29194723, tel.64707867, e-pasts: 
ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2016.gada 
24.oktobrim (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Sludin�jums

Nominācijā “Radošums un inovācijas” pateicības 
rakstus saņēma seši pedagogi: Iveta Reinsone (Palsmanes 
pamatskola. Iveta nav iedomājama bez radošās dzirksts 
un vēlmes to iedegt arī skolēnos; veicina skolēnu saskars-
mes kultūru, vērtību izpratni un karjeras plānošanu.), 
Aira Antēna (Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde. Airas lielākais ieguldījums iestādē ir nerimstošs 
prieks, darot darbu, smaids un atsaucība komunikācijā 
ar kolēģiem, audzēkņiem un vecākiem.), Aiga Ceple
(Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlā-
dzītis”. Aigas viedokli ciena kolēģi, jo viņas piedāvātās 
idejas ir metodiski precīzas un pieredzē balstītas, ra-
došas un inovatīvas, svētku scenāriji netradicionāli un 
sirsnīgi.), Anda Dinga (Smiltenes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Pīlādzītis”. Andai piemīt prasme un 
talants, aktīvi iesaistot bērnu vecākus, panākt secīgu 
bērna zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē bērnu 
rezultātus un labsajūtu.), Dace Kalniņa (Grundzāles 
pamatskola. Ir iniciatore un aktīvi darbojusies skolas 
komandā programmā “Samsung skolas nākotnei”; aiz-
rautīga dažādās savas klases aktivitātēs.), Māra Leja
(Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs. 
Māra ir aktīva savas nozares procesu virzītāja, deju 
kolektīviem devusi izpratni par tautas nacionālo identitāti 
un tradīcijām.). 

Šogad apbalvojumu “Par sasniegumiem izglītībā” 
nominācijā “Izglītības iestāžu vadīšanā” saņēma 
Mārīte Dragone (Smiltenes tehnikums) – viņas veikums 
ir milzīgais ieguldījums tehnikuma izglītības programmu 
kvalitātes celšanā, mācību iestādes tēla veidošanā un 
popularizēšanā. 

Nominācijā “Audzināšanas darbs” pateicības rakstus 
saņēma seši skolotāji: Māra Lāce (Variņu pamatskola. 
Māra prot tikt galā ar spurainajiem pusaudžiem un brīžam 
stūrgalvīgajiem skolotājiem, liekot lietā savas personības 
īpašības un ilggadīgo pieredzi.), Indra Mize (Palsmanes
internātpamatskola. Indra ļoti daudz strādā, veidojot 
interesantus mācību materiālus; viņas idejas daudzreiz ir 
pamatā skolas attīstībai un iestādes tēla popularizēšanai.), 
Anžela Mālkalne (Smiltenes vidusskola. Andžela ir 
zaļās domāšanas un zaļā dzīvesveida piekritēja, rosina 
bērnus darboties radoši, izprast līdzatbildību un attīstīt 
uzņēmību; regulāri izmanto modernās tehnoloģijas.), 
Dzintra Palma (Blomes pamatskola. Dzintra īpaši 
akcentē atbilstošu uzdevumu un pieejas izvēli, lai gan 
skolēni iekļūtu aizraujošajā literatūras pasaulē un valodas 
labirintos, gan viņu vecāki interesētos par skolā no-
tiekošo.), Līga Kaupe (Smiltenes vidusskola. Seko, lai 
katrs skolēns mācību darbā sasniegtu iespējami labāko 
rezultātu un radoši izpaustos, lai katrs būtu nozīmīgs 
skolas pasākumos.) un Ingūna Rulle (Smiltenes vidus-
skola. Spēj būt prasīga, stingra mācību priekšmetā un 
reizē – ar labu humora izjūtu, vienmēr sociāli aktīva un 
ieinteresēta notiekošajā.). 

 

Nominācija “Sasniegumi mācību darbā” patei-
cības rakstus saņēma deviņi skolotāji: Gunita Skare
(Palsmanes internātpamatskola. Gunita rūpējas, lai mā-
cību darbs ritētu bez sarežģījumiem un skolēni iegūtu 
maksimālu atbalstu; popularizē savu skolu, gatavojot 
audzēkņus koncertiem pagasta un republikas mērogā.), 
Vija Sokolova (Smiltenes vidusskola. Vija koordinējusi 
skolas darbošanos Ekoskolu projektā ar mērķi mainīt 
ikdienas paradumus, izvēloties videi draudzīgus risinā-
jumus, aktivizējusi savus audzināmos projektā “Sporto 
visa klase”.), Margarita Mikarta (Smiltenes vidusskola. 
Margarita uzmanību pievērš ne tikai biomotoro spēju 
attīstībai, bet arī gribas, tikumisko un estētisko jūtu 
veidošanai, disciplīnai, cieņai pret darbu un cilvēkiem.), 
Dace Ciekure (Smiltenes vidusskola. Dacei piemīt 
prasme runāt tā, lai citi klausītos un klausīties tā, lai 
gribētos uzticēt vislielāko noslēpumu; viņas taktiskums 
un draudzīgums lauž cilvēku priekšstatus par matemā-
tiķiem.), Džinita Jurkovska (Smiltenes mākslas skola. 
Viņas nopelns ir skolas dalība Latvijas un ārzemju bērnu 
zīmējumu konkursos un novada keramikas vēstures iz-
zināšana un popularizēšana.), Ligita Baltere (Launkalnes
sākumskola. Ligita veicina pirmskolas audzēkņu izglīto-
šanos arī ārpus skolas telpām, vadot dažādus pētījumus 
un vērojumus dabā.), Laura Brikmane (Bilskas pamat-
skola, Laura spēj atrast piemērotas metodes darbam 
apvienotajās klasēs, viņai ir nozīmīgi veidot skolēnu 
saskarsmes prasmes un patriotiskās jūtas.), Gita Brālēna
(Smiltenes bērnu un jauniešu sporta skola. Gita sek-
mējusi uzvaras garšas pieredzi – 1.vieta meitenēm un 
3.vieta zēniem Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales 
volejbolā U13 grupā 2016.gadā.), Natālija Andersone
(bijusī Smiltenes Centra vidusskolas skolotāja. Natālijai 
vienmēr bijusi vēlēšanās visu labi iemācīt, veltot daudz 
brīvā laika un vakaru stundu; allaž izpalīdzīga, sirsnīga, 
atsaucīga kolēģe, kura labprāt dalījusies ar kolēģiem 
daudzveidīgajā darba pieredzē.). 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
svinīgajā pasākumā skolotājiem vēlēja, lai pasākumā 
uzkrāto enerģiju un pozitīvo lādiņu katrs aiznes uz savu 
skolu, klasi un sniedz saviem audzēkņiem. “Lai visa gada 
garumā jūs spējat tās savas zināšanas, kas jūsos ir, nodot 
mūsu novada jaunajiem iedzīvotājiem – mūsu novada 
nākamajam balstam, lai viņi būtu ar ļoti labām zināšanām
un vienmēr vērsti uz attīstību.” 

Konkursu katru gadu organizē Smiltenes novada 
dome sadarbībā ar novada izglītības iestādēm. Pietei-
kumus konkursam “Par sasniegumiem izglītībā” izvērtēja 
novada domes kultūras, izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgā komiteja.

Sagatavoja,
Marita Mūze, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācijas  “Izglītības iestāžu vadīšanā” un 
“Audzināšanas darbs” laureātes 

Nominācijas “Sasniegumi mācību darbā” laureātes

Turpinājums no 1.lpp

14. septembrī Smiltenes novada domes vadība un 
Attīstības un plānošanas nodaļa organizēja sanāksmi 
ar Smiltene novada uzņēmējiem, lai informētu par 
Smiltenes novada pašvaldības plānotajiem projektiem
un Eiropas Savienības (ES) investīcijām. Tikšanās 
laikā pašvaldība prezentēja Smiltenes novada pašval-
dības prioritāro investīciju projektu idejas uzņēmēj-
darbības veicināšanai. 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
sanāksmē informēja, ka 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā pašvaldība plāno aptuveni 12 miljonu investīciju
ieguldījumus dažādās jomās (Teritorijas revitalizācijai, 
reģenerējot degradētās teritorijas, un uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai 5,3 miljonus, 2,2 miljoni ir plānoti 
vispārējai izglītībai, lauku ceļu sakārtošanai 2,2 miljoni, 
ūdenssaimniecības attīstībai 1,4 miljoni, meliorācijas 
sistēmu sakārtošanai 350 tūkstoši, veselības veicināšanai 
235 tūkstoši, sociālo pakalpojumu uzlabošanai 100 tūks-
toši, nodarbinātības veicināšanai 73 tūkstoši). Lielākā 
investīciju daļa, ko plāno pašvaldība, būs saistīta ar novada 
uzņēmumiem, uzņēmumu pieguļošām teritorijām, lauku 
ceļu un pilsētas ielu infrastruktūras un komunikācijas 
tīklu sakārtošanu. Līdz ar to, lai pašvaldība uzsāktu 
projektu realizāciju, kā arī sasniegtu izvirzītos mērķus 
un noteiktos rādītājus, ļoti būtiska loma būs novada 
uzņēmēju atbalstam – sniedzot informāciju par uzņē-
muma darbības rādītājiem, ko sanāksmē uzsvēra gan 
pašvaldības vadība, gan Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājs A.Lapiņš, gan Latvijas pašvaldības savienības 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.
Viņa uzsvēra, ka Eiropas Savienība ir uzlikusi striktu 
projektu kritēriju rāmi, un pašvaldībai ir ļoti liels iz-
aicinājums, lai pēc pieciem gadiem sasniegtu projektu 
sasniedzamos rādītājus. 

Savukārt no uzņēmēju puses sanāksmē tika uzdoti 
jautājumi par projektu ieviešanas termiņiem un par 
konkrētām uzņēmuma vajadzībām, ko projekts pieļauj 
realizēt. Kā arī uzņēmēji izteica vēlēšanos, lai regulāri 
tiek informēti par aktualitātēm saistībā ar projektu 
realizāciju un izteica vēlmi iesaistīties tehnisko projektu 
sabiedriskajās apspriešanās. 

Gints Kukainis uzsvēra, ka pašvaldībai ir jāstrādā 
pietiekami ātri un operatīvi, lai uzsāktu projektu reali-
zāciju un apgūtu lielāko daļu pieejamās ES investīcijas 
līdz 2018.gadam. 

Smiltenes novada domes vadība arī atgādināja, ka 
dome ir apstiprinājusi nolikumu, kas nosaka izvērtēšanas 
kārtību Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu un ielu 
bez cietā seguma prioritāro objektu noteikšanai, kas tiek 
virzīti būvniecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pašvaldības ceļu 
izvērtēšanai prioritārā secībā pašvaldības teritorijā tiek 
izmantoti kritēriji, nosakot punktu skaitu katrā no tiem, 
prioritāti piešķirot ceļiem ar lielāko punktu skaitu. 

Ar investīciju projektu idejas aprakstiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības 
plānošana, Attīstības programma, 3.sējums RĪCĪBAS 
UN INVESTĪCIJU PLĀNS 2016.G. AKTUALIZĒTĀ 
REDAKCIJA (no 44.-69.lpp.).

Sagatavoja: 
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Karoga masta būvniecība Gaujas ielā 11, Smiltenē

Uzsākti karoga masta būvniecības darbi Gaujas 
ielā 11, Smiltenē (Jāņukalnā). Karoga masta kon-
strukcija paredzēta no tērauda ar jaunu pamatu 
izbūvi, kas sliesies 35 metru augstumā. Karoga masta 
būvniecības darbus plānots pabeigt līdz šā gada 11. 
novembrim, kad mastā plānots pacelt 2,5x5m lielu 
monumentālu Latvijas karogu.

Atgādinām, kas Smiltenes novada pašvaldība ir 
iesaistījusies projektā “Latvijas karogs” – tas ir unikāls 
ilgtermiņa projekts, kas par godu mūsu valsts simtgadei 
(līdz 2018.gadam) paredz izvietot monumentālus Latvi-
jas karogus valstij nozīmīgās un labi pārredzamās vietās 
Latvijā. Projekta realizācijā, galvenokārt, tiek iesaistīta 
sabiedrība, kā arī eksperti, atbildīgās valsts un pašvaldību 
institūcijas, lai izvēlētos labākās un piemērotākās vietas
karogu izvietošanai gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Savu-
kārt projekta noslēgumā plānots izzināt un apkopot 
stāstus, kas vedīs cauri karoga vēstures līkločiem un, iespē-
jams, atklās ko jaunu un nedzirdētu par mūsu nacionālo 
simbolu! 

Iepriekš veiktā balsojumā interneta vietnē www.lat-
vijas-karogs.lv tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par
monumentāla Latvijas karoga izvietošanas vietām Vid-
zemē. Par piemērotāko vietu šāda karoga izvietošanai 
Smiltenē tika izvēlēts Jāņukalns. Šāda nozīmīga un 
patriotiska objekta izveide Smiltenē – vienā no lat-
viskākajām Latvijas pilsētām – būs Smiltenes novada 
dāvana Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā, tādējādi 
godinot to, kā arī vairojot patriotismu pilsētas un novada 
iedzīvotājos. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas karogs”. 

Būvniecības darbus atbilstoši iepirkuma konkursa 
rezultātiem veiks SIA “Nejss”. Kopējas būvniecības iz-
maksas ir 38 376,12 euro, tai skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis.

Uzsāks kartingu trases pārbūvi Sporta 
kompleksā pie Tepera ezera Smiltenē

Tuvākā laika plānots uzsākt projekta “Kartingu 
trases atjaunošana” īstenošanu. Projekta mērķis ir 
attīstīt un daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un at-
pūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto pakalpojumu 
klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jauniešus. 
Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja nodrošināt divus
jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – “trases 
izmantošana kartingu sportam” un “trases izmantošana 
skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”. Kartingu trases 
atjaunošana dos arī papildus pienesumu citām pakal-
pojumu nozarēm – nakšņošana, ēdināšana, izlaide u.c.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības 
nodaļa informē, ka līdz 2016.gada gada beigām plānots 
uzsākt darbus pie trases lietus ūdens novades sistēmas 
pārbūves, tai skaitā grāvju tīrīšanas un caurteku izbūves, 
savukārt 2017.gadā plānots veikt kartingu trases asfalta 
seguma atjaunošanu un jaunu trases iekšējo apmaļu 
izbūvi. 

Jau informējām, ka Lauku atbalsta dienests ir apstip-
rinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projektu 
“Kartingu trases atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekts tiek īstenots
kā kopprojekts, kur otrs dalībnieks projektā ir biedrība 
“Tehniskais sporta klubs “Smiltene”.

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem kartingu trases 
atjaunošanas darbus veiks SIA “8CBR”. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas ir 172 857,00 euro, no kurām Lauku 
atbalsta dienests līdzfinansē 80 000,00 euro un pašval-
dības finansējums plānots 95 857,00 eiro.

Gājēju ietves seguma atjaunošana 
Abulas ielā, Smiltenē

Smiltenes novada dome informē, ka ir uzsākti gājēju 
ietves seguma atjaunošanas darbi Abulas ielā. 

Gājēju ietves segums Abulas ielā vairākus gadus ir 
bijis viens no kritiskākajiem posmiem Smiltenē, ietves 
segums ir nolietojies, esošās betona plātnes sadrupušas, 
vietām to nav vispār, betona apmales laika gaitā ir 
sadrupušas un neatdala ietvi no braucamās daļas. Pēdējo 
gadu laikā pašvaldība vairākkārtīgi saņēma iedzīvotāju 
jautājumus, par to, kad tiks sakārtots Abulas ielas posms. 
Informējam, ka šonedēļ ir uzsākti ietves seguma 
atjaunošanas darbi, uzsākto būvniecības darbu mērķis 
ir pārbūvēt esošo ietves posmu, nodrošinot gājēju pār-
vietošanos no Daugavas ielas līdz Pils ielai, tādējādi 
uzlabojot gājēju un satiksmes drošību.

Būvniecības laikā paredzēts atjaunot ietvi tā, lai 
kopējais bruģa un apmaļu platums nebūtu mazāks par 
1,5m, kā arī paredzēts pārbūvēt ūdens atvades gūlijas. 
Būvniecības darbus atbilstoši iepirkuma konkursa rezul-
tātiem veic SIA “Ceļinieks 2010”. Kopējās būvniecības 
izmaksas ir 57 994,15 euro, tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis. 

Sagatavoja:
Marita Mūze, Smiltenes novada domes
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Būvdarbu izpildītājs SIA “Ķikuti-99” jūlija mēnesī uzsāka darbus projekta “Smiltenes novada pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros. Patlaban darbi norit Palsmanes, 
Variņu un Blomes pagastu objektos un līdz septembra mēnesim projekta ietvaros bija paveikti darbi 26% apmērā 
no plānotā apjoma.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabo-
šana”ietvaros paredzēts uzlabot un atjaunot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 13 km garumā 
lauksaimniecības un meža zemēs Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 
86 696,09 EUR bez PVN. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Jelgavas Būvuzraugs”. Būvdarbus projekta 
objektos paredzēts pabeigt 2016.gadā.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, 
meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Daudziete
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EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

28.septembrī Smiltenes novada domes sēdē pie-
ņēma lēmumu pilnvarot Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas amatpersonas kontrolēt saistošo noteikumu 
par pasažieru pārvadājumiem prasību izpildi Smil-
tenes novada administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2009.gada 
2.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.15/09 “Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 
noteikumi” 44.punktu, kontrolēt šo noteikumu, kā arī citu 
ar pasažieru komercpārvadājumiem saistītu normatīvo 
aktu prasību izpildi ir tiesīgas Smiltenes novada domes 
pilnvarota institūcija vai persona.

Ar šo domes lēmumu ir noteikts tiesisks pamatojums 
Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonām 
kontrolēt iepriekš minētos noteikumus, kā arī gadījumos, 
kad konstatēti pārkāpumi noteikumu prasību izpildē, 
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus. 

Sagatavoja:
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada dome atkārtoti pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – vieglo pasažieru auto-
mašīnu Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs EP 8626, 2002. izlaiduma gads.

Atsavināmās automašīnas nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 300,00 euro (trīs simti euro un 00centi) 
ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes 
novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob.tel.nr.29194723, tel.64707867, e-pasts: 
ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2016.gada 
24.oktobrim (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Sludin�jums

Nominācijā “Radošums un inovācijas” pateicības 
rakstus saņēma seši pedagogi: Iveta Reinsone (Palsmanes 
pamatskola. Iveta nav iedomājama bez radošās dzirksts 
un vēlmes to iedegt arī skolēnos; veicina skolēnu saskars-
mes kultūru, vērtību izpratni un karjeras plānošanu.), 
Aira Antēna (Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde. Airas lielākais ieguldījums iestādē ir nerimstošs 
prieks, darot darbu, smaids un atsaucība komunikācijā 
ar kolēģiem, audzēkņiem un vecākiem.), Aiga Ceple
(Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlā-
dzītis”. Aigas viedokli ciena kolēģi, jo viņas piedāvātās 
idejas ir metodiski precīzas un pieredzē balstītas, ra-
došas un inovatīvas, svētku scenāriji netradicionāli un 
sirsnīgi.), Anda Dinga (Smiltenes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Pīlādzītis”. Andai piemīt prasme un 
talants, aktīvi iesaistot bērnu vecākus, panākt secīgu 
bērna zināšanu un prasmju apguvi, kas sekmē bērnu 
rezultātus un labsajūtu.), Dace Kalniņa (Grundzāles 
pamatskola. Ir iniciatore un aktīvi darbojusies skolas 
komandā programmā “Samsung skolas nākotnei”; aiz-
rautīga dažādās savas klases aktivitātēs.), Māra Leja
(Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs. 
Māra ir aktīva savas nozares procesu virzītāja, deju 
kolektīviem devusi izpratni par tautas nacionālo identitāti 
un tradīcijām.). 

Šogad apbalvojumu “Par sasniegumiem izglītībā” 
nominācijā “Izglītības iestāžu vadīšanā” saņēma 
Mārīte Dragone (Smiltenes tehnikums) – viņas veikums 
ir milzīgais ieguldījums tehnikuma izglītības programmu 
kvalitātes celšanā, mācību iestādes tēla veidošanā un 
popularizēšanā. 

Nominācijā “Audzināšanas darbs” pateicības rakstus 
saņēma seši skolotāji: Māra Lāce (Variņu pamatskola. 
Māra prot tikt galā ar spurainajiem pusaudžiem un brīžam 
stūrgalvīgajiem skolotājiem, liekot lietā savas personības 
īpašības un ilggadīgo pieredzi.), Indra Mize (Palsmanes
internātpamatskola. Indra ļoti daudz strādā, veidojot 
interesantus mācību materiālus; viņas idejas daudzreiz ir 
pamatā skolas attīstībai un iestādes tēla popularizēšanai.), 
Anžela Mālkalne (Smiltenes vidusskola. Andžela ir 
zaļās domāšanas un zaļā dzīvesveida piekritēja, rosina 
bērnus darboties radoši, izprast līdzatbildību un attīstīt 
uzņēmību; regulāri izmanto modernās tehnoloģijas.), 
Dzintra Palma (Blomes pamatskola. Dzintra īpaši 
akcentē atbilstošu uzdevumu un pieejas izvēli, lai gan 
skolēni iekļūtu aizraujošajā literatūras pasaulē un valodas 
labirintos, gan viņu vecāki interesētos par skolā no-
tiekošo.), Līga Kaupe (Smiltenes vidusskola. Seko, lai 
katrs skolēns mācību darbā sasniegtu iespējami labāko 
rezultātu un radoši izpaustos, lai katrs būtu nozīmīgs 
skolas pasākumos.) un Ingūna Rulle (Smiltenes vidus-
skola. Spēj būt prasīga, stingra mācību priekšmetā un 
reizē – ar labu humora izjūtu, vienmēr sociāli aktīva un 
ieinteresēta notiekošajā.). 

 

Nominācija “Sasniegumi mācību darbā” patei-
cības rakstus saņēma deviņi skolotāji: Gunita Skare
(Palsmanes internātpamatskola. Gunita rūpējas, lai mā-
cību darbs ritētu bez sarežģījumiem un skolēni iegūtu 
maksimālu atbalstu; popularizē savu skolu, gatavojot 
audzēkņus koncertiem pagasta un republikas mērogā.), 
Vija Sokolova (Smiltenes vidusskola. Vija koordinējusi 
skolas darbošanos Ekoskolu projektā ar mērķi mainīt 
ikdienas paradumus, izvēloties videi draudzīgus risinā-
jumus, aktivizējusi savus audzināmos projektā “Sporto 
visa klase”.), Margarita Mikarta (Smiltenes vidusskola. 
Margarita uzmanību pievērš ne tikai biomotoro spēju 
attīstībai, bet arī gribas, tikumisko un estētisko jūtu 
veidošanai, disciplīnai, cieņai pret darbu un cilvēkiem.), 
Dace Ciekure (Smiltenes vidusskola. Dacei piemīt 
prasme runāt tā, lai citi klausītos un klausīties tā, lai 
gribētos uzticēt vislielāko noslēpumu; viņas taktiskums 
un draudzīgums lauž cilvēku priekšstatus par matemā-
tiķiem.), Džinita Jurkovska (Smiltenes mākslas skola. 
Viņas nopelns ir skolas dalība Latvijas un ārzemju bērnu 
zīmējumu konkursos un novada keramikas vēstures iz-
zināšana un popularizēšana.), Ligita Baltere (Launkalnes
sākumskola. Ligita veicina pirmskolas audzēkņu izglīto-
šanos arī ārpus skolas telpām, vadot dažādus pētījumus 
un vērojumus dabā.), Laura Brikmane (Bilskas pamat-
skola, Laura spēj atrast piemērotas metodes darbam 
apvienotajās klasēs, viņai ir nozīmīgi veidot skolēnu 
saskarsmes prasmes un patriotiskās jūtas.), Gita Brālēna
(Smiltenes bērnu un jauniešu sporta skola. Gita sek-
mējusi uzvaras garšas pieredzi – 1.vieta meitenēm un 
3.vieta zēniem Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales 
volejbolā U13 grupā 2016.gadā.), Natālija Andersone
(bijusī Smiltenes Centra vidusskolas skolotāja. Natālijai 
vienmēr bijusi vēlēšanās visu labi iemācīt, veltot daudz 
brīvā laika un vakaru stundu; allaž izpalīdzīga, sirsnīga, 
atsaucīga kolēģe, kura labprāt dalījusies ar kolēģiem 
daudzveidīgajā darba pieredzē.). 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
svinīgajā pasākumā skolotājiem vēlēja, lai pasākumā 
uzkrāto enerģiju un pozitīvo lādiņu katrs aiznes uz savu 
skolu, klasi un sniedz saviem audzēkņiem. “Lai visa gada 
garumā jūs spējat tās savas zināšanas, kas jūsos ir, nodot 
mūsu novada jaunajiem iedzīvotājiem – mūsu novada 
nākamajam balstam, lai viņi būtu ar ļoti labām zināšanām
un vienmēr vērsti uz attīstību.” 

Konkursu katru gadu organizē Smiltenes novada 
dome sadarbībā ar novada izglītības iestādēm. Pietei-
kumus konkursam “Par sasniegumiem izglītībā” izvērtēja 
novada domes kultūras, izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgā komiteja.

Sagatavoja,
Marita Mūze, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācijas  “Izglītības iestāžu vadīšanā” un 
“Audzināšanas darbs” laureātes 

Nominācijas “Sasniegumi mācību darbā” laureātes

Turpinājums no 1.lpp

14. septembrī Smiltenes novada domes vadība un 
Attīstības un plānošanas nodaļa organizēja sanāksmi 
ar Smiltene novada uzņēmējiem, lai informētu par 
Smiltenes novada pašvaldības plānotajiem projektiem
un Eiropas Savienības (ES) investīcijām. Tikšanās 
laikā pašvaldība prezentēja Smiltenes novada pašval-
dības prioritāro investīciju projektu idejas uzņēmēj-
darbības veicināšanai. 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
sanāksmē informēja, ka 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā pašvaldība plāno aptuveni 12 miljonu investīciju
ieguldījumus dažādās jomās (Teritorijas revitalizācijai, 
reģenerējot degradētās teritorijas, un uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai 5,3 miljonus, 2,2 miljoni ir plānoti 
vispārējai izglītībai, lauku ceļu sakārtošanai 2,2 miljoni, 
ūdenssaimniecības attīstībai 1,4 miljoni, meliorācijas 
sistēmu sakārtošanai 350 tūkstoši, veselības veicināšanai 
235 tūkstoši, sociālo pakalpojumu uzlabošanai 100 tūks-
toši, nodarbinātības veicināšanai 73 tūkstoši). Lielākā 
investīciju daļa, ko plāno pašvaldība, būs saistīta ar novada 
uzņēmumiem, uzņēmumu pieguļošām teritorijām, lauku 
ceļu un pilsētas ielu infrastruktūras un komunikācijas 
tīklu sakārtošanu. Līdz ar to, lai pašvaldība uzsāktu 
projektu realizāciju, kā arī sasniegtu izvirzītos mērķus 
un noteiktos rādītājus, ļoti būtiska loma būs novada 
uzņēmēju atbalstam – sniedzot informāciju par uzņē-
muma darbības rādītājiem, ko sanāksmē uzsvēra gan 
pašvaldības vadība, gan Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājs A.Lapiņš, gan Latvijas pašvaldības savienības 
padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.
Viņa uzsvēra, ka Eiropas Savienība ir uzlikusi striktu 
projektu kritēriju rāmi, un pašvaldībai ir ļoti liels iz-
aicinājums, lai pēc pieciem gadiem sasniegtu projektu 
sasniedzamos rādītājus. 

Savukārt no uzņēmēju puses sanāksmē tika uzdoti 
jautājumi par projektu ieviešanas termiņiem un par 
konkrētām uzņēmuma vajadzībām, ko projekts pieļauj 
realizēt. Kā arī uzņēmēji izteica vēlēšanos, lai regulāri 
tiek informēti par aktualitātēm saistībā ar projektu 
realizāciju un izteica vēlmi iesaistīties tehnisko projektu 
sabiedriskajās apspriešanās. 

Gints Kukainis uzsvēra, ka pašvaldībai ir jāstrādā 
pietiekami ātri un operatīvi, lai uzsāktu projektu reali-
zāciju un apgūtu lielāko daļu pieejamās ES investīcijas 
līdz 2018.gadam. 

Smiltenes novada domes vadība arī atgādināja, ka 
dome ir apstiprinājusi nolikumu, kas nosaka izvērtēšanas 
kārtību Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu un ielu 
bez cietā seguma prioritāro objektu noteikšanai, kas tiek 
virzīti būvniecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pašvaldības ceļu 
izvērtēšanai prioritārā secībā pašvaldības teritorijā tiek 
izmantoti kritēriji, nosakot punktu skaitu katrā no tiem, 
prioritāti piešķirot ceļiem ar lielāko punktu skaitu. 

Ar investīciju projektu idejas aprakstiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības 
plānošana, Attīstības programma, 3.sējums RĪCĪBAS 
UN INVESTĪCIJU PLĀNS 2016.G. AKTUALIZĒTĀ 
REDAKCIJA (no 44.-69.lpp.).

Sagatavoja: 
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 20.septembrī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 
pieņemti trīs lēmumi:
1. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” amatu 
vienību sarakstā. 
2. Par domes priekšsēdētāja darba vizīti.
3. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

2016.gada 28.septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemts 51 lēmums, 
tai skaitā:
1. Par Saistošo noteikumu Nr.10/16 “Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres 
akcepta saņemšanu” precizēšanu. 
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/16 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 
2009.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašvaldības 
Nolikums” projektu.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. 
gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” projektu.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 13/16 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdz-
finansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” projektu.
5. Par spodrības mēneša noteikšanu novada teritorijā.
6. Par pilnvarojumu Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonām kontrolēt 
Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr.15/09 “Pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”.
7. Atbalstīt Smiltenes pašvaldības dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam projektā “Encouraging cross-border cooperation in 
local food and handicraft sector in border areas – COOP Local”, kuru plānots īstenot 
no 2017.gada marta līdz 2019.gada oktobrim.
8. Par dalību programmas Erasmus+ skolu stratēģisko partnerību projektā “Zinātņu 
(STEM) integrēta apmācība – panākumu atslēga bērnu un jauniešu izglītībā”.
9. Par dalību programmas Erasmus+ skolu stratēģisko partnerību projektā “Roboti 
soļo Eiropā”.
10. Apstiprināt nolikumu Nr. 30/16 “Vadlīnijas līdzfinansējuma piešķiršanai Smiltenes 
novada kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas”.
11. Apstiprināt nolikumu Nr. 31/16 “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 
Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai individuālajiem sportistiem 
augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai”.
12. Par Smiltenes novada Sporta attīstības padomes sastāva apstiprināšanu.
13. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amat-
personai.
14. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.
15. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas amatu vienību sarakstā. 
16. Par izmaiņām Smiltenes novada Palsmanes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā. 
17. Par izmaiņām Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā.
18. Par atalgojumu novadu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 
2017.gada Smiltenes novada domes vēlēšanu sagatavošanā.
19. Par dzīvojamo telpu “Dūjiņas – 9”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma termiņa noslēgšanu.
20. Par dzīvojamo telpu: Limbažu ielā 3 dzīv.4, Smiltene, Smiltenes novads, īres līguma
noslēgšanu.
21. Par M.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
22. Par K.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
23. Piekrist dzīvokļa īpašuma “Smaidas”-1, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kas 
sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai 
piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.
24. Uzsākt nekustamā īpašuma “Rītausmas”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9480 004 0126, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9480 004 0019  13.8 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
25. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, kadastra numurs 9446 
006 0095, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0071  5.8 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Vītoliņi” uz “Lejas Vītoliņi”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads.
26. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Purmaļi”, kadastra numurs 9490 
007 0040, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0040 4.2 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Purmaļi” uz “Purmalas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
27. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Brālīši”, kadastra numurs 
9470 010 0115, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0117 9.81 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Lejas Brālīši” uz “Meža Brālīši”, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads.
28. Sadalīt nekustamā īpašuma Drandu iela 5C, Smiltenē, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējums 9415 005 0617 atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam 6 zemes vienībās
un veidot 5 atsevišķus īpašumus:
a. zemes vienībai Nr.1 0.1551 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 

iela 9, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

b. zemes vienībai Nr.2 0.1270 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 
iela 11, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

c. zemes vienībai Nr.3 0.1150 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 
iela 13, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

d. zemes vienībai Nr.4 0.1045 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 
iela 5C, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

e. zemes vienībai Nr.5 0.0239 ha platībā piešķirt nosaukumu Drandu iela 5, Smiltene, 
Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Zemes vienībai noteikt starpgabala statusu;

f. zemes vienībai Nr.6 0.1380 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu iela, 
Smiltene, Smiltenes novads, un pievienot esošajam īpašumam ar kadastra numuru 
9415 005 1709. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

29. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9415 001 0916 002, piešķirt nosaukumu Daugavas iela 8B k-11, Smiltene, 
Smiltenes novads. 
30. Izveidot ēku (būvju) īpašumu ar nosaukumu “Bēržu Kalni”, Grundzāles pagastā, 
kas sastāv no liellopu novietnes (lopkopības komplekss).
31. Iznomāt I.O. zemes vienības Galdnieku iela, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 004 1703, 202 m2 platībā mazdārziņam.
32. Iznomāt V.Š. zemes vienības Bērzu iela 3, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 004 1017, 600 m2 platībā mazdārziņam.
33. Iznomāt E.T. zemes vienības “Centra katlu māja”, Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0354, daļu – 0.1 ha platībā.
34. Iznomāt A.D. zemes vienību “Ilgas 142”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 
9480 005 0392, 0.06 ha platībā.
35. Piešķirt A.B. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemes 
vienību “Bruņinieki”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, par 2016.gadu. Piešķirt 
A.B. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25 % apmērā par ēkām “Bruņinieki”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, par 2016.gadu.
36. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jāņakalns”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 010 0007.
37. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Strazdukalns”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9490 003 0016 un 9490 003 0017.
38. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Strēbeles 2”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9480 003 0006 un 9480 003 0007.
39. Atzīt nekustamā īpašuma “Upītes”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, nomas 
maksas parāda piedziņu no E.R. (miris 31.03.2014.), par neiespējamu un Smiltenes 
novada domei norakstīt zemes nomas maksu 13.81 euro (trīspadsmit euro un 81 cents) 
apmērā.
40. Atzīt nekustamā īpašuma “Silnieki”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, nomas 
maksas parāda piedziņu no A.B. (miris 08.01.2012.), par neiespējamu un Smiltenes 
novada domei norakstīt zemes nomas maksu 6.28 euro (seši euro un 28 centi) apmērā.
41. Atzīt nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Bilskas pagastā, nomas maksas parāda pie-
dziņu no I.K., par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 13.26 euro (trīspadsmit euro un 26 centi) apmērā.
42. Atzīt nekustamā īpašuma “Ilgas 60”, Smiltenes pagastā, nomas maksas parāda 
piedziņu no I.G., par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 7.33 euro (septiņi euro un 33 centi) apmērā.
43. Atzīt nekustamā īpašuma “Ilgas 67”, Smiltenes pagastā, nomas maksas parāda 
piedziņu no A.H., par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 3.80 euro (trīs euro un 80 centi) apmērā.
44. Atzīt nekustamā īpašuma “Spruguļi”, Blomes pagastā, nomas maksas parāda 
piedziņu no T.J. par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 9.45 euro (deviņi euro un 45 centi) apmērā.
45. piedzīt no D.R., nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1301,97 (viens tūkstotis 
trīsi simti viens euro, 97 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
46. piedzīt no A.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 175,69 (viens simts 
septiņdesmit pieci euro, 69 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
47. piedzīt no K.R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 590,77 (pieci simti 
deviņdesmit euro, 77 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
48. piedzīt no K.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 61,89 (sešdesmit viens 
euro, 89 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
49. piedzīt no I.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 518,05 (pieci simti 
astoņpadsmit euro, 05 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
50. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 pārdošanu 
par brīvu cenu.
51. Par vieglās automašīnas Opel Astra atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu.

Sagatavoja Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe

Septembra mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 8 dzimšanas reģistri, 3 
laulības reģistri un10 miršanas reģistri.

Nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie – 4 meitenes un 4 zēni. Melānija un Emīls –
Bilskas pagastā, Raivo – Launkalnes pagastā, Krista – Palsmanes pagastā, Loreta, 
Andžela, Deniss un Mārtiņš – Smiltenes pilsētā. 

Septembra mēnesī reģistrēti 10 miršanas gadījumi. Miršanas apliecības izs-
niegtas 3 vīriešiem un 7 sievietēm. Miruši 2 – Bilskas un Palsmanes pagasta 
iedzīvotāji un pa 1 no – Bilskas, Blomes, Grundzāles, Rankas, Variņu pagasta un 
Smiltenes pilsētas iedzīvotājs. Dace Ērģele,

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu noda�a inform�
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka likmes, atvieglojumus un kārtību kādā maksājama nodeva 

par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu (turpmāk – Nodeva) Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā. 

2. Nodevas maksājums nodrošina: būvprojekta vai būvniecības ieceres tehniskās dokumen-
tācijas izskatīšanas un akcepta procedūru, būvniecības ieceres dokumentācijas izsniegšanu, 
Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) noteiktās obligātās inspekcijas būvniecības 
laikā, būves pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemšanas ekspluatācijā akta sagatavošanu un 
izsniegšanu.

II. Nodevas objekts un maksātāji
3. Nodevas objekts ir būvatļaujas izdošana vai būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā.

4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas (izņemot normatīvajos aktos un 
šajos Saistošajos noteikumos noteiktos gadījumus), kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
saskaņojot būvniecību, saņem no Būvvaldes būvniecības ieceres akceptu.

III. Nodevas maksāšanas atvieglojumi
5. No Nodevas samaksas atbrīvojami: 
5.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, represētās personas un Černobiļas atomelektro-

stacijas avārijas seku likvidētāji (uzrādot attiecīgu apliecību), ja tās veic būvprojektēšanu un 
būvniecību individuālai lietošanai I un II grupas būvēm, kā arī veicot atsevišķus remontdarbus 
esošām vēsturiskām ēkām;

5.2. juridiskas vai fiziskas personas saņemot pirmreizēju būvniecības ieceres akceptu būves
restaurācijai;

5.3. būvniecības ieceres akcepta saņēmējs, ja būvobjekta pasūtītājs ir Smiltenes novada dome;
5.4. būvniecības ieceres akcepta saņēmējs, ja tiek saskaņota būvniecības iecere sabiedris-

ki nozīmīgām un publiski pieejamām (kulta ēkas, biedrību un nodibinājumu, kuras ieguvušas 
sabiedriskā labuma organizācijas statusu, būves) būvēm.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un likmes
6. Nodevu maksā Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15. punkta, 15.1 punkta un 15.2 punkta 
noteiktajā kārtībā.

7. Ja vienā būvniecības iecerē minētas vairākas būves, nodeva maksājama par vienu lielāko 
nodevas objektu. 

8. Nodeva ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības budžetā.
9. Nodevas likme par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām atbilstoši Saistošo no-

teikumu 1. pielikumam.
10. Nodevas likme par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm atbilstoši 

Saistošo noteikumu 2. pielikumam.
V. Nodevas administrēšana

11. Kontroli par Nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. 
12. Nodevas uzskaiti veic Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa, kura reizi ceturksnī 

rakstiski informē Būvvaldi par iekasētajiem nodevas apjomiem.
VI. Noslēguma jautājumi

13. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Smiltenes novada domes 
29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 14/09 “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Apstiprināti 
ar Smiltenes novada domes 

2016. gada 29. jūnija lēmumu (protokols Nr.10, 1.§.)

PAŠVALDĪBAS NODEVA PAR BŪVNIECĪBAS 
IECERES AKCEPTA SAŅEMŠANU

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15.punktu, 
likuma “Par nodokļiem un nodevām”, 12.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1punktu

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra lēmumu (protokols Nr.15, 1.§.)

1.pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 29. jūnija

Saistošajiem noteikumiem Nr. 10/16
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām (euro)

Ēku 
iedalījums 

grupās
Nodevas objekts

Pilna nodevas likme
Fiziskas 
personas

Juridiskas 
personas

I

Jauna būvniecība 15 25
Novietošana 15 25
Atjaunošana 15 25
Restaurācija 15 25
Pārbūve 15 25
Restaurācija 20 30
Nojaukšana 15 25
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 15 25
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 15 25
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 15 25
Konservācija 15 25

II

Jauna būvniecība 70 160
Novietošana 50 120
Restaurācija 50 120
Atjaunošana 50 120
Pārbūve 50 120
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) 20 30
Nojaukšana 40 60
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 20 30
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 20 30
Konservācija 20 30

III

Jauna būvniecība 100 200
Novietošana 70 100
Restaurācija 70 100
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 100 200
Nojaukšana 50 70
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 30 40
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 30 40
Konservācija 30 40

2.pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 29. jūnija

Saistošajiem noteikumiem Nr. 10/16
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm (euro)

Inženierbūvju 
iedalījums 

grupās
Nodevas objekts

Pilna nodevas likme
Fiziskas 
personas

Juridiskas 
personas

I

Jauna būvniecība 20 30
Novietošana 15 20
Ierīkošana 15 20
Atjaunošana 15 20
Pārbūve 20 30
Nojaukšana 15 20
Konservācija 15 20

II

Jauna būvniecība 80 170
Novietošana 60 90
Ierīkošana 60 90
Atjaunošana 60 90
Pārbūve 80 180
Nojaukšana 40 60
Konservācija 20 40

III

Jauna būvniecība 90 190
Ierīkošana 80 120
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 90 190
Nojaukšana 50 70
Konservācija 50 70

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu 

“Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projekts “Pašvaldības
nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai novērstu šobrīd spēkā esošo 
saistošo noteikumu Nr. 14/09 “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” neatbilstību Būvniecības likumā (spēkā no 01.10.2014)
un Ministru kabineta 01.10.2014 noteikumos Nr.500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” dotajām būvniecības procesa definīcijām un Ministru
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 15.1, 15.2

punktos noteiktajai nodevas maksāšanas kārtībai.
Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50%no līdz šim spēkā esošajiem 
29.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.14/09 “Pašvaldības 
nodeva par  būvatļaujas saņemšanu”, tie tiek aizstāti ar jauniem 
saistošajiem noteikumiem.

Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka to, kā Smiltenes novada administratī-
vajā teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvniecības 
ieceres akceptu, kā arī nosaka būvniecības nodevas maksāšanas 
atvieglojumus.
Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem) 
būvniecības procesa definīcijas tiek pielīdzinātas Būvniecības likuma
(spēkā no 01.10.2014) un Ministru kabineta 01.10.2014 noteikumos
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” dotajām būvniecības procesa 
definīcijām. Tiek samazināts nodevas apmērs, piemērošanas veids un 
maksāšanas kārtība būvniecības ieceres akceptam noteikta atbilstoši
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.480 “Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.¹ panta otro daļu, izstrā-
dājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, pas-
kaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi 
uz sabiedrību un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu pieņemšana vidēji samazinās nodevas apmērs 
par būvniecības ieceres akceptu.

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada Būvvalde. 
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Smiltenes novada domes sēdē un 
publicēti Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv
sadaļā “Domes sēdes/Saistošie noteikumi”

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav veiktas

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 20.septembrī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 
pieņemti trīs lēmumi:
1. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” amatu 
vienību sarakstā. 
2. Par domes priekšsēdētāja darba vizīti.
3. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

2016.gada 28.septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemts 51 lēmums, 
tai skaitā:
1. Par Saistošo noteikumu Nr.10/16 “Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres 
akcepta saņemšanu” precizēšanu. 
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/16 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 
2009.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašvaldības 
Nolikums” projektu.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. 
gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” projektu.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 13/16 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdz-
finansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” projektu.
5. Par spodrības mēneša noteikšanu novada teritorijā.
6. Par pilnvarojumu Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonām kontrolēt 
Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr.15/09 “Pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”.
7. Atbalstīt Smiltenes pašvaldības dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam projektā “Encouraging cross-border cooperation in 
local food and handicraft sector in border areas – COOP Local”, kuru plānots īstenot 
no 2017.gada marta līdz 2019.gada oktobrim.
8. Par dalību programmas Erasmus+ skolu stratēģisko partnerību projektā “Zinātņu 
(STEM) integrēta apmācība – panākumu atslēga bērnu un jauniešu izglītībā”.
9. Par dalību programmas Erasmus+ skolu stratēģisko partnerību projektā “Roboti 
soļo Eiropā”.
10. Apstiprināt nolikumu Nr. 30/16 “Vadlīnijas līdzfinansējuma piešķiršanai Smiltenes 
novada kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas”.
11. Apstiprināt nolikumu Nr. 31/16 “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 
Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai individuālajiem sportistiem 
augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai”.
12. Par Smiltenes novada Sporta attīstības padomes sastāva apstiprināšanu.
13. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amat-
personai.
14. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.
15. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas amatu vienību sarakstā. 
16. Par izmaiņām Smiltenes novada Palsmanes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā. 
17. Par izmaiņām Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā.
18. Par atalgojumu novadu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 
2017.gada Smiltenes novada domes vēlēšanu sagatavošanā.
19. Par dzīvojamo telpu “Dūjiņas – 9”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma termiņa noslēgšanu.
20. Par dzīvojamo telpu: Limbažu ielā 3 dzīv.4, Smiltene, Smiltenes novads, īres līguma
noslēgšanu.
21. Par M.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
22. Par K.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
23. Piekrist dzīvokļa īpašuma “Smaidas”-1, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kas 
sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai 
piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.
24. Uzsākt nekustamā īpašuma “Rītausmas”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9480 004 0126, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9480 004 0019  13.8 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
25. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, kadastra numurs 9446 
006 0095, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0071  5.8 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Vītoliņi” uz “Lejas Vītoliņi”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads.
26. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Purmaļi”, kadastra numurs 9490 
007 0040, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0040 4.2 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Purmaļi” uz “Purmalas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
27. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Brālīši”, kadastra numurs 
9470 010 0115, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0117 9.81 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Lejas Brālīši” uz “Meža Brālīši”, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads.
28. Sadalīt nekustamā īpašuma Drandu iela 5C, Smiltenē, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējums 9415 005 0617 atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam 6 zemes vienībās
un veidot 5 atsevišķus īpašumus:
a. zemes vienībai Nr.1 0.1551 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 

iela 9, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

b. zemes vienībai Nr.2 0.1270 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 
iela 11, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

c. zemes vienībai Nr.3 0.1150 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 
iela 13, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

d. zemes vienībai Nr.4 0.1045 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu 
iela 5C, Smiltene, Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

e. zemes vienībai Nr.5 0.0239 ha platībā piešķirt nosaukumu Drandu iela 5, Smiltene, 
Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Zemes vienībai noteikt starpgabala statusu;

f. zemes vienībai Nr.6 0.1380 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Drandu iela, 
Smiltene, Smiltenes novads, un pievienot esošajam īpašumam ar kadastra numuru 
9415 005 1709. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

29. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9415 001 0916 002, piešķirt nosaukumu Daugavas iela 8B k-11, Smiltene, 
Smiltenes novads. 
30. Izveidot ēku (būvju) īpašumu ar nosaukumu “Bēržu Kalni”, Grundzāles pagastā, 
kas sastāv no liellopu novietnes (lopkopības komplekss).
31. Iznomāt I.O. zemes vienības Galdnieku iela, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 004 1703, 202 m2 platībā mazdārziņam.
32. Iznomāt V.Š. zemes vienības Bērzu iela 3, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 004 1017, 600 m2 platībā mazdārziņam.
33. Iznomāt E.T. zemes vienības “Centra katlu māja”, Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0354, daļu – 0.1 ha platībā.
34. Iznomāt A.D. zemes vienību “Ilgas 142”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 
9480 005 0392, 0.06 ha platībā.
35. Piešķirt A.B. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemes 
vienību “Bruņinieki”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, par 2016.gadu. Piešķirt 
A.B. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25 % apmērā par ēkām “Bruņinieki”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, par 2016.gadu.
36. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jāņakalns”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 010 0007.
37. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Strazdukalns”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9490 003 0016 un 9490 003 0017.
38. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Strēbeles 2”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9480 003 0006 un 9480 003 0007.
39. Atzīt nekustamā īpašuma “Upītes”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, nomas 
maksas parāda piedziņu no E.R. (miris 31.03.2014.), par neiespējamu un Smiltenes 
novada domei norakstīt zemes nomas maksu 13.81 euro (trīspadsmit euro un 81 cents) 
apmērā.
40. Atzīt nekustamā īpašuma “Silnieki”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, nomas 
maksas parāda piedziņu no A.B. (miris 08.01.2012.), par neiespējamu un Smiltenes 
novada domei norakstīt zemes nomas maksu 6.28 euro (seši euro un 28 centi) apmērā.
41. Atzīt nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Bilskas pagastā, nomas maksas parāda pie-
dziņu no I.K., par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 13.26 euro (trīspadsmit euro un 26 centi) apmērā.
42. Atzīt nekustamā īpašuma “Ilgas 60”, Smiltenes pagastā, nomas maksas parāda 
piedziņu no I.G., par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 7.33 euro (septiņi euro un 33 centi) apmērā.
43. Atzīt nekustamā īpašuma “Ilgas 67”, Smiltenes pagastā, nomas maksas parāda 
piedziņu no A.H., par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 3.80 euro (trīs euro un 80 centi) apmērā.
44. Atzīt nekustamā īpašuma “Spruguļi”, Blomes pagastā, nomas maksas parāda 
piedziņu no T.J. par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt zemes nomas 
maksas 9.45 euro (deviņi euro un 45 centi) apmērā.
45. piedzīt no D.R., nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1301,97 (viens tūkstotis 
trīsi simti viens euro, 97 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
46. piedzīt no A.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 175,69 (viens simts 
septiņdesmit pieci euro, 69 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
47. piedzīt no K.R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 590,77 (pieci simti 
deviņdesmit euro, 77 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
48. piedzīt no K.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 61,89 (sešdesmit viens 
euro, 89 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
49. piedzīt no I.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 518,05 (pieci simti 
astoņpadsmit euro, 05 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
50. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 pārdošanu 
par brīvu cenu.
51. Par vieglās automašīnas Opel Astra atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu.

Sagatavoja Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe

Septembra mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 8 dzimšanas reģistri, 3 
laulības reģistri un10 miršanas reģistri.

Nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie – 4 meitenes un 4 zēni. Melānija un Emīls –
Bilskas pagastā, Raivo – Launkalnes pagastā, Krista – Palsmanes pagastā, Loreta, 
Andžela, Deniss un Mārtiņš – Smiltenes pilsētā. 

Septembra mēnesī reģistrēti 10 miršanas gadījumi. Miršanas apliecības izs-
niegtas 3 vīriešiem un 7 sievietēm. Miruši 2 – Bilskas un Palsmanes pagasta 
iedzīvotāji un pa 1 no – Bilskas, Blomes, Grundzāles, Rankas, Variņu pagasta un 
Smiltenes pilsētas iedzīvotājs. Dace Ērģele,

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu noda�a inform�
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka likmes, atvieglojumus un kārtību kādā maksājama nodeva 

par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu (turpmāk – Nodeva) Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā. 

2. Nodevas maksājums nodrošina: būvprojekta vai būvniecības ieceres tehniskās dokumen-
tācijas izskatīšanas un akcepta procedūru, būvniecības ieceres dokumentācijas izsniegšanu, 
Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) noteiktās obligātās inspekcijas būvniecības 
laikā, būves pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemšanas ekspluatācijā akta sagatavošanu un 
izsniegšanu.

II. Nodevas objekts un maksātāji
3. Nodevas objekts ir būvatļaujas izdošana vai būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā.

4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas (izņemot normatīvajos aktos un 
šajos Saistošajos noteikumos noteiktos gadījumus), kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
saskaņojot būvniecību, saņem no Būvvaldes būvniecības ieceres akceptu.

III. Nodevas maksāšanas atvieglojumi
5. No Nodevas samaksas atbrīvojami: 
5.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, represētās personas un Černobiļas atomelektro-

stacijas avārijas seku likvidētāji (uzrādot attiecīgu apliecību), ja tās veic būvprojektēšanu un 
būvniecību individuālai lietošanai I un II grupas būvēm, kā arī veicot atsevišķus remontdarbus 
esošām vēsturiskām ēkām;

5.2. juridiskas vai fiziskas personas saņemot pirmreizēju būvniecības ieceres akceptu būves
restaurācijai;

5.3. būvniecības ieceres akcepta saņēmējs, ja būvobjekta pasūtītājs ir Smiltenes novada dome;
5.4. būvniecības ieceres akcepta saņēmējs, ja tiek saskaņota būvniecības iecere sabiedris-

ki nozīmīgām un publiski pieejamām (kulta ēkas, biedrību un nodibinājumu, kuras ieguvušas 
sabiedriskā labuma organizācijas statusu, būves) būvēm.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un likmes
6. Nodevu maksā Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15. punkta, 15.1 punkta un 15.2 punkta 
noteiktajā kārtībā.

7. Ja vienā būvniecības iecerē minētas vairākas būves, nodeva maksājama par vienu lielāko 
nodevas objektu. 

8. Nodeva ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības budžetā.
9. Nodevas likme par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām atbilstoši Saistošo no-

teikumu 1. pielikumam.
10. Nodevas likme par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm atbilstoši 

Saistošo noteikumu 2. pielikumam.
V. Nodevas administrēšana

11. Kontroli par Nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. 
12. Nodevas uzskaiti veic Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa, kura reizi ceturksnī 

rakstiski informē Būvvaldi par iekasētajiem nodevas apjomiem.
VI. Noslēguma jautājumi

13. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Smiltenes novada domes 
29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 14/09 “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Apstiprināti 
ar Smiltenes novada domes 

2016. gada 29. jūnija lēmumu (protokols Nr.10, 1.§.)

PAŠVALDĪBAS NODEVA PAR BŪVNIECĪBAS 
IECERES AKCEPTA SAŅEMŠANU

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15.punktu, 
likuma “Par nodokļiem un nodevām”, 12.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1punktu

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra lēmumu (protokols Nr.15, 1.§.)

1.pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 29. jūnija

Saistošajiem noteikumiem Nr. 10/16
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām (euro)

Ēku 
iedalījums 

grupās
Nodevas objekts

Pilna nodevas likme
Fiziskas 
personas

Juridiskas 
personas

I

Jauna būvniecība 15 25
Novietošana 15 25
Atjaunošana 15 25
Restaurācija 15 25
Pārbūve 15 25
Restaurācija 20 30
Nojaukšana 15 25
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 15 25
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 15 25
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 15 25
Konservācija 15 25

II

Jauna būvniecība 70 160
Novietošana 50 120
Restaurācija 50 120
Atjaunošana 50 120
Pārbūve 50 120
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) 20 30
Nojaukšana 40 60
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 20 30
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 20 30
Konservācija 20 30

III

Jauna būvniecība 100 200
Novietošana 70 100
Restaurācija 70 100
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 100 200
Nojaukšana 50 70
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 30 40
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 30 40
Konservācija 30 40

2.pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 29. jūnija

Saistošajiem noteikumiem Nr. 10/16
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm (euro)

Inženierbūvju 
iedalījums 

grupās
Nodevas objekts

Pilna nodevas likme
Fiziskas 
personas

Juridiskas 
personas

I

Jauna būvniecība 20 30
Novietošana 15 20
Ierīkošana 15 20
Atjaunošana 15 20
Pārbūve 20 30
Nojaukšana 15 20
Konservācija 15 20

II

Jauna būvniecība 80 170
Novietošana 60 90
Ierīkošana 60 90
Atjaunošana 60 90
Pārbūve 80 180
Nojaukšana 40 60
Konservācija 20 40

III

Jauna būvniecība 90 190
Ierīkošana 80 120
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 90 190
Nojaukšana 50 70
Konservācija 50 70

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu 

“Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projekts “Pašvaldības
nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai novērstu šobrīd spēkā esošo 
saistošo noteikumu Nr. 14/09 “Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” neatbilstību Būvniecības likumā (spēkā no 01.10.2014)
un Ministru kabineta 01.10.2014 noteikumos Nr.500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” dotajām būvniecības procesa definīcijām un Ministru
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 15.1, 15.2

punktos noteiktajai nodevas maksāšanas kārtībai.
Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50%no līdz šim spēkā esošajiem 
29.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.14/09 “Pašvaldības 
nodeva par  būvatļaujas saņemšanu”, tie tiek aizstāti ar jauniem 
saistošajiem noteikumiem.

Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka to, kā Smiltenes novada administratī-
vajā teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvniecības 
ieceres akceptu, kā arī nosaka būvniecības nodevas maksāšanas 
atvieglojumus.
Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem) 
būvniecības procesa definīcijas tiek pielīdzinātas Būvniecības likuma
(spēkā no 01.10.2014) un Ministru kabineta 01.10.2014 noteikumos
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” dotajām būvniecības procesa 
definīcijām. Tiek samazināts nodevas apmērs, piemērošanas veids un 
maksāšanas kārtība būvniecības ieceres akceptam noteikta atbilstoši
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.480 “Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.¹ panta otro daļu, izstrā-
dājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, pas-
kaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi 
uz sabiedrību un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu pieņemšana vidēji samazinās nodevas apmērs 
par būvniecības ieceres akceptu.

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada Būvvalde. 
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Smiltenes novada domes sēdē un 
publicēti Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv
sadaļā “Domes sēdes/Saistošie noteikumi”

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav veiktas

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis
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Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1. Smiltenes vidusskola;”.

2. Svītrot 7.2. un 7.3. apakšpunktus.

3. Papildināt Noteikumus ar 17.24. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“17.24. Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas 
komisiju.”.

4. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 

2016. gada 28. septembra lēmumu (protokols Nr.15, 2.§.)

Saistošie noteikumi 
“Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 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 noteikumuprojektu “Grozījums 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 – 
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 noteikumuprojekta  
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pieņemtajiem 
lēmumiem.

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Grozīts Noteikumu 7.1. apakšpunkts, kas nosaka, ka pašvaldība ir izveidojusi 
pašvaldības izglītības iestādi “Smiltenes vidusskola”
2. Svītroti Noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunkti – no nolikuma izslēgtas izglītības 
iestāžu reorganizācijas rezultātā darbību izbeigušās pašvaldības izglītības iestādes – 
Smiltenes Centra vidusskola, Smiltenes ģimnāzija un Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skola.
3. Noteikumi papildināti ar papildināti 17.24. apakšpunktu papildinot ar domes iz-
veidoto Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisiju.”.
4. Grozīts nolikuma 1. pielikums – struktūrshēma, jo pašvaldībā nav izveidota un 
nedarbojas “NVO padome”.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

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 ar 
Saistošo 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 pašvaldībasmājaslapā internetā www.smiltene.lv
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc 
to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09

Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Pagājušā numurā rakstījām, ka Gaujas ielā 6 un 
Dakteru ielā 16 notiek jumta seguma atjaunošanas un
skursteņa remonts. Šobrīd Gaujas 6 mājai remont-
darbi jau ir paveikti, tos veica SIA “KRAFTER”, 
bet Dakteru ielas 16 mājai – AS “NEJSS” vēl strādā 
pilnā sparā un plāno darbus pabeigt oktobrī. 

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, SIA 
“Smiltenes NKUP” ir konstatējusi gadījumus, kad ne-
kustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, 
nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu. 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdz-
finansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā 
un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz 
nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli 
pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem 
nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt 
tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA Smil-
tenes NKUP, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši pat-
vaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Pašlaik “Smiltenes NKUP” pārbauda ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus 
Smiltenē, bet jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pār-
baudes gaidāmas arī pagastos. 

Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, 
aicinām to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. 
Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju, 
galarezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
atvienošana, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana 
tiesvedības ceļā. Pamatojoties uz MK nr.174 Notei-
kumu Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un lietošanu 53.-55.punktiem – kārtībai, kādā 
aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu lietošanas pārkāpšanu, ūdens, kas netiek uzskaitīts 
tā lietotājam, izmaksās ļoti dārgi. Pie minimālā caurules 
diametra, var nākties maksāt EUR 1300 mēnesī tikai 
par ūdeni, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan 
kanalizācija, tad sākot pat no EUR 3000 mēnesī.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina līdz šī gada beigām 
šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties un 
noslēgt līgumus ar mums, lai izvairītos no dažādām ne-
patīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu. 

Paldies tiem, kas to jau ir veikuši!
Arī rudenī piedāvājam apmēram kubikmetru lielu 

maisu zaļajiem atkritumiem – Jūs atnākat pie mums, Pils 
ielā 3a, samaksājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat 
maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā no-
liekat pie savas sētas. Piezvaniet, ka maiss pilns un mēs 
savāksim.

Maksa ir par maisa izmantošanu un atkritumu aiz-
vešanu, bet maiss nepaliek Jums īpašumā!

Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojājumiem un 
piepildīts tikai ar zaļajiem atkritumiem.

Tomēr Smiltenes novada pašvaldības noteiktā 
spodrības mēneša laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 
6.novembrim, kad nav atļauts dedzināt ugunskuros zāli, 
lapas, zarus savā īpašumā, pilsētas teritorijā iedzīvotāju 
savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksās pašvaldība. 
Spodrības mēneša laikā zaļo masu ievietojiet savos maisos 
un piesakiet izvešanu līdz 31.oktobrim SIA “Smiltenes 
NKUP”.  Plānotais izvešanas laiks no 1. – 8.novembrim.
Zvaniet Elīnai pa telefonu 29161694 vai rakstiet e-pastā 
eliina.age@gmail.com, ja vēl, kas jautājams!

Smiltenes NKUP

Smiltenes NKUP 
zi�as

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis 
četrus Smiltenes novada domes sagatavotosprojekta 
iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros.

Projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana 
Launkalnes ciemā” (Nr.16-09-AL10-A019.2203-000001) 
mērķis ir attīstīt un labiekārtot aktīvās atpūtas dabā 
infrastruktūru Launkalnes ciemā. Projekta ietvaros 
plānots izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas laukumu 
– basketbola laukumam tiks uzstādītas apmales, kas 
ļaus ziemā uzliet ledus segumu, tiks atjaunots volejbola 
laukums, uzstādīti soliņi, izvietotas atkritumu urnas un 
uzstādīta pārvietojamā tualete. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir 9870.83 eiro, no kurām Lauku atbalsta 
dienests līdzfi nansē 8883.75 eiro un pašvaldības fi nan-
sējums plānots 987.08 eiro.  

Projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes 
pamatskolā” (Nr.16-09-AL10-A019.2201-000002) mērķis
ir radīt gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu 
un estētisku vidi. Projekta ietvaros tiks uzstādīts žogs, 
kurš norobežos sporta un aktīvās atpūtas zonu, un 
izbūvēta bruģa ietve, kā arī iegādāta sniega frēze/pūtējs. 
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 18826.86 eiro, no 
kurām Lauku atbalsta dienests līdzfi nansē 16944.17 eiro 
un pašvaldības fi nansējums plānots 1882.69 eiro.  

Projekta “Tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama 
VPDK “Cīrulis”” (Nr.16-09-AL10-A019.2204-000002) 
mērķis ir atjaunot jau esošās un nolietotās tautas tērpa 
sastāvdaļas un nodrošināt pilnvērtīgu darbību Palsma-
nes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam 
“Cīrulis”. Projekta ietvaros tiks iegādātas 12 sievu ņieburi 
un 12 vīru vestes. Projekta kopējās plānotās izmaksas 
ir 1292.28 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdz-
fi nansē 1163.05 eiro un pašvaldības fi nansējums plānots 
129.23 eiro.  

Projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas 
izveidei ap Bilskas ezeru” (Nr. 16-09-AL10-A019.
2201-000001) mērķis ir pilnveidot brīvā laika un sporta 
objektu infrastruktūru, radot patīkamu vidi pilnvērtīgai 
aktīvai atpūtai, kā arī nodrošināt ezera kā dabas vērtības 
saglabāšanu, izzināšanu un pilnvērtīgu izmantošanu. 
Projekta ietvaros tiks izveidota aktīvās atpūtas taka ap 
Bilskas ezeru. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
10 871.97 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdz-
fi nansē 9784.77 eiro un pašvaldības fi nansējums plānots 
1087.20 eiro.  

Informāciju sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja Elīna Vējiņa
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EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Apstiprin�ti 
pašvald�bas 

LEADER projektiŠā gada septembrī Smiltenes 
novada Pašvaldības policijas 
(SNPP) darbinieki apmeklēja 
vērtīgas mācības, kas notika 
Smiltenē un Ropažos.

Smiltenē SNPP personāl-
sastāvs piedalījās seminārā – 
praktiskajā nodarbībā “Praktiskā 
rīcība likumpārkāpēja aizturēšanā, sasaistīšanā, 
pārmeklēšanā un konvojēšanā”. Mācībās piedalījās arī 
pašvaldības policisti no citiem Vidzemes novadiem. 

Nodarbības laikā profesionāla un pieredzes bagāta 
pasniedzēja vadībā intensīvi tika modulētas dažādas 
situācijas (dažādās telpās, sabiedriskās vietās u.c.) 
policijas ikdienas darbā, kurās policistiem nepieciešams 
ātri, efektīgi, droši un tiesiski pamatoti aizturēt likum-
pārkāpējus, pārmeklēt tos. Vingrinājumos tika izskatīti 
praktiskie aspekti speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, 
sasiešanas līdzekļu, gāzes balonu, elektrošoka un šau-
jamieroča) pielietošanā, kā arī stiprinātas un trenētas 
iemaņas speciālo cīņas paņēmienu pielietošanā. Pēc 
semināra un ieguldītajiem sviedriem dienas garumā po-
licisti saņēma apliecības par iegūtajām zināšanām.

Ropažos, Baltijā vienīgajā drošas braukšanas 
poligonā “333”, SNPP darbinieki apmeklēja semināra 
– praktiskās nodarbības “Pašvaldības policijas ope-
ratīvā transportlīdzekļa vadīšana” 1.daļu. Nodarbībā 
(teorija, praktiskā braukšana) piedalījās arī pašvaldības 
policijas darbinieki no dažādām Latvijas pilsētām un 
novadiem (Liepāja, Garkalne, Carnikava u.c.). 

Semināru vadīja profesionāli speciālisti no Policijas 
koledžas un sporta kompleksa “333” instruktori ar lielu 
pieredzi autosportā un policijas darbā. Mācību programma
izstrādāta, apvienojot dažādu Eiropas un Skandināvijas 
valstu policiju pieredzi operatīvo transportlīdzekļu vadī-
šanā.

Seminārā tika skatīti jautājumi gan par automašīnas 
vadīšanas pamatprincipiem, gan tādi kā autovadītāja 
reakcija, bremzēšana ekstremālā situācijā, dinamiskā 
drošība un citi. Praktiskajā braukšanā (braucot ar ik-
dienas darbā izmantoto TL) tika apgūtas un stiprinātas 
iemaņas dažādos vingrinājumos: “čūska” uz priekšu 
un atpakaļgaitā, ekstremālā bremzēšana pie dažādiem 
ātrumiem, “aļņa” tests uz sausa asfalta un akvaplanē-
šana, šķēršļa apbraukšana, sānslīdes novēršana un 
kontrole. Semināra 2.daļa notiks oktobra mēnesī turpat 
Ropažos.

Smiltenes novada Pašvaldības policija piedalās 
kampaņā “Spoku tīkli”

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Smiltenes novada 
Pašvaldības policiju no 5. līdz 8. oktobrim organizēja 
kampaņu “Spoku tīkli”, kuras laikā Smiltenes novada 
ezeri – Lizdoles ezers, Bilskas ezers, Blomes dzirnavezers, 
Spiciera ezers un citi – tika attīrīti no nozaudētiem vai 
speciāli atstātiem nelegālajiem zvejas rīkiem.

Pēc pārbaudēm ūdenstilpēs tika secināts, ka Smiltenes 
novada ezeros situācija ir laba, jo tajos netika konstatēti 
un atrasti pamesti tīkli un citi dabai bīstami priekšmeti, 
kas turpina ķert zivis, putnus un citus ūdens iemītniekus, 
degradējot vides kvalitāti un ekosistēmu.

Smiltenes novada 
pašvald�bas policijas aktualit�tes

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada septembra mēnesī kopā sastādījusi 43 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 30 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 13 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  421. panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais  – 15;
-  106.panta pirmā daļa – dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšana – 2;
-  14923.panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez 
                                           gaismu atstarojošas vestes – 1;
-  171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 8;
-  171.panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā – 1;
-  1711.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1;
-  186.panta pirmā daļa – dzīvošana bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 1;
-  186.panta otrā daļa – dzīvesvietas nedeklarēšana – 1.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  20.1.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā – 1;
-  20.2.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, atkārtoti gada laikā – 1;
-  21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 10;
-  27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 1.

Vairāk par Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju 2016.gada septembrī lasiet www.smiltene.lv, sadaļā 
Pašvaldības policija. 

! Sakarā ar diennakts tumšā laika ātrāku iestāšanos, Pašvaldības policija aicina gājējus ievērot Ceļu satiksmes 
noteikumu prasības un parūpēties par personīgo drošību, nēsājot  gaismu atstarojošās vestes!

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!

Informāciju sagatavoja: Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

P�rskats par Pašvald�bas policijas 
re�istr�to inform�ciju septembr�

Izmai�as 
autobusu maršrutos

No 2016.gada 1.oktobra un 10.oktobra ir veiktas 
izmaiņas reģionālajos vietējās un starppilsētu nozīmes 
maršrutos.

No 1.oktobra tiks slēgti maršruti: Smiltene – Variņi 
– Palsmane – Gaujiena plkst.7:20 no Smiltenes auto-
ostas un plkst.10:25 no Gaujienas (sestdienās); Smil-
tene – Aumeistari – Gaujiena plkst.12:25 no Smiltenes 
autoostas un plkst.15:20 no Gaujienas (sestdienās);

Savukārt no 10.oktobra izmaiņas tiks veiktas 
maršrutu Valmiera – Trikāta – Smiltene, Valmiera – 
Brenguļu skola – Smiltene noteiktos reisos. 

Ar izmaiņām aicinām iepazītie SIA “VTU Valmiera” 
mājaslapas vtu-valmiera.lv.
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Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1. Smiltenes vidusskola;”.

2. Svītrot 7.2. un 7.3. apakšpunktus.

3. Papildināt Noteikumus ar 17.24. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“17.24. Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas 
komisiju.”.

4. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 

2016. gada 28. septembra lēmumu (protokols Nr.15, 2.§.)

Saistošie noteikumi 
“Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 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 noteikumuprojektu “Grozījums 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 – 
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 noteikumuprojekta  
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pieņemtajiem 
lēmumiem.

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Grozīts Noteikumu 7.1. apakšpunkts, kas nosaka, ka pašvaldība ir izveidojusi 
pašvaldības izglītības iestādi “Smiltenes vidusskola”
2. Svītroti Noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunkti – no nolikuma izslēgtas izglītības 
iestāžu reorganizācijas rezultātā darbību izbeigušās pašvaldības izglītības iestādes – 
Smiltenes Centra vidusskola, Smiltenes ģimnāzija un Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skola.
3. Noteikumi papildināti ar papildināti 17.24. apakšpunktu papildinot ar domes iz-
veidoto Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisiju.”.
4. Grozīts nolikuma 1. pielikums – struktūrshēma, jo pašvaldībā nav izveidota un 
nedarbojas “NVO padome”.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

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 ar 
Saistošo 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 pašvaldībasmājaslapā internetā www.smiltene.lv
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc 
to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis

1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09

Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Pagājušā numurā rakstījām, ka Gaujas ielā 6 un 
Dakteru ielā 16 notiek jumta seguma atjaunošanas un
skursteņa remonts. Šobrīd Gaujas 6 mājai remont-
darbi jau ir paveikti, tos veica SIA “KRAFTER”, 
bet Dakteru ielas 16 mājai – AS “NEJSS” vēl strādā 
pilnā sparā un plāno darbus pabeigt oktobrī. 

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, SIA 
“Smiltenes NKUP” ir konstatējusi gadījumus, kad ne-
kustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, 
nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu. 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdz-
finansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā 
un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz 
nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli 
pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem 
nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt 
tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA Smil-
tenes NKUP, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši pat-
vaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Pašlaik “Smiltenes NKUP” pārbauda ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus 
Smiltenē, bet jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pār-
baudes gaidāmas arī pagastos. 

Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, 
aicinām to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. 
Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju, 
galarezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
atvienošana, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana 
tiesvedības ceļā. Pamatojoties uz MK nr.174 Notei-
kumu Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un lietošanu 53.-55.punktiem – kārtībai, kādā 
aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu lietošanas pārkāpšanu, ūdens, kas netiek uzskaitīts 
tā lietotājam, izmaksās ļoti dārgi. Pie minimālā caurules 
diametra, var nākties maksāt EUR 1300 mēnesī tikai 
par ūdeni, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan 
kanalizācija, tad sākot pat no EUR 3000 mēnesī.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina līdz šī gada beigām 
šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties un 
noslēgt līgumus ar mums, lai izvairītos no dažādām ne-
patīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu. 

Paldies tiem, kas to jau ir veikuši!
Arī rudenī piedāvājam apmēram kubikmetru lielu 

maisu zaļajiem atkritumiem – Jūs atnākat pie mums, Pils 
ielā 3a, samaksājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat 
maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā no-
liekat pie savas sētas. Piezvaniet, ka maiss pilns un mēs 
savāksim.

Maksa ir par maisa izmantošanu un atkritumu aiz-
vešanu, bet maiss nepaliek Jums īpašumā!

Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojājumiem un 
piepildīts tikai ar zaļajiem atkritumiem.

Tomēr Smiltenes novada pašvaldības noteiktā 
spodrības mēneša laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 
6.novembrim, kad nav atļauts dedzināt ugunskuros zāli, 
lapas, zarus savā īpašumā, pilsētas teritorijā iedzīvotāju 
savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksās pašvaldība. 
Spodrības mēneša laikā zaļo masu ievietojiet savos maisos 
un piesakiet izvešanu līdz 31.oktobrim SIA “Smiltenes 
NKUP”.  Plānotais izvešanas laiks no 1. – 8.novembrim.
Zvaniet Elīnai pa telefonu 29161694 vai rakstiet e-pastā 
eliina.age@gmail.com, ja vēl, kas jautājams!

Smiltenes NKUP

Smiltenes NKUP 
zi�as

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis 
četrus Smiltenes novada domes sagatavotosprojekta 
iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros.

Projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana 
Launkalnes ciemā” (Nr.16-09-AL10-A019.2203-000001) 
mērķis ir attīstīt un labiekārtot aktīvās atpūtas dabā 
infrastruktūru Launkalnes ciemā. Projekta ietvaros 
plānots izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas laukumu 
– basketbola laukumam tiks uzstādītas apmales, kas 
ļaus ziemā uzliet ledus segumu, tiks atjaunots volejbola 
laukums, uzstādīti soliņi, izvietotas atkritumu urnas un 
uzstādīta pārvietojamā tualete. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir 9870.83 eiro, no kurām Lauku atbalsta 
dienests līdzfi nansē 8883.75 eiro un pašvaldības fi nan-
sējums plānots 987.08 eiro.  

Projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes 
pamatskolā” (Nr.16-09-AL10-A019.2201-000002) mērķis
ir radīt gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu 
un estētisku vidi. Projekta ietvaros tiks uzstādīts žogs, 
kurš norobežos sporta un aktīvās atpūtas zonu, un 
izbūvēta bruģa ietve, kā arī iegādāta sniega frēze/pūtējs. 
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 18826.86 eiro, no 
kurām Lauku atbalsta dienests līdzfi nansē 16944.17 eiro 
un pašvaldības fi nansējums plānots 1882.69 eiro.  

Projekta “Tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama 
VPDK “Cīrulis”” (Nr.16-09-AL10-A019.2204-000002) 
mērķis ir atjaunot jau esošās un nolietotās tautas tērpa 
sastāvdaļas un nodrošināt pilnvērtīgu darbību Palsma-
nes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam 
“Cīrulis”. Projekta ietvaros tiks iegādātas 12 sievu ņieburi 
un 12 vīru vestes. Projekta kopējās plānotās izmaksas 
ir 1292.28 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdz-
fi nansē 1163.05 eiro un pašvaldības fi nansējums plānots 
129.23 eiro.  

Projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas 
izveidei ap Bilskas ezeru” (Nr. 16-09-AL10-A019.
2201-000001) mērķis ir pilnveidot brīvā laika un sporta 
objektu infrastruktūru, radot patīkamu vidi pilnvērtīgai 
aktīvai atpūtai, kā arī nodrošināt ezera kā dabas vērtības 
saglabāšanu, izzināšanu un pilnvērtīgu izmantošanu. 
Projekta ietvaros tiks izveidota aktīvās atpūtas taka ap 
Bilskas ezeru. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
10 871.97 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdz-
fi nansē 9784.77 eiro un pašvaldības fi nansējums plānots 
1087.20 eiro.  

Informāciju sagatavoja: Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja Elīna Vējiņa
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EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Apstiprin�ti 
pašvald�bas 

LEADER projektiŠā gada septembrī Smiltenes 
novada Pašvaldības policijas 
(SNPP) darbinieki apmeklēja 
vērtīgas mācības, kas notika 
Smiltenē un Ropažos.

Smiltenē SNPP personāl-
sastāvs piedalījās seminārā – 
praktiskajā nodarbībā “Praktiskā 
rīcība likumpārkāpēja aizturēšanā, sasaistīšanā, 
pārmeklēšanā un konvojēšanā”. Mācībās piedalījās arī 
pašvaldības policisti no citiem Vidzemes novadiem. 

Nodarbības laikā profesionāla un pieredzes bagāta 
pasniedzēja vadībā intensīvi tika modulētas dažādas 
situācijas (dažādās telpās, sabiedriskās vietās u.c.) 
policijas ikdienas darbā, kurās policistiem nepieciešams 
ātri, efektīgi, droši un tiesiski pamatoti aizturēt likum-
pārkāpējus, pārmeklēt tos. Vingrinājumos tika izskatīti 
praktiskie aspekti speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, 
sasiešanas līdzekļu, gāzes balonu, elektrošoka un šau-
jamieroča) pielietošanā, kā arī stiprinātas un trenētas 
iemaņas speciālo cīņas paņēmienu pielietošanā. Pēc 
semināra un ieguldītajiem sviedriem dienas garumā po-
licisti saņēma apliecības par iegūtajām zināšanām.

Ropažos, Baltijā vienīgajā drošas braukšanas 
poligonā “333”, SNPP darbinieki apmeklēja semināra 
– praktiskās nodarbības “Pašvaldības policijas ope-
ratīvā transportlīdzekļa vadīšana” 1.daļu. Nodarbībā 
(teorija, praktiskā braukšana) piedalījās arī pašvaldības 
policijas darbinieki no dažādām Latvijas pilsētām un 
novadiem (Liepāja, Garkalne, Carnikava u.c.). 

Semināru vadīja profesionāli speciālisti no Policijas 
koledžas un sporta kompleksa “333” instruktori ar lielu 
pieredzi autosportā un policijas darbā. Mācību programma
izstrādāta, apvienojot dažādu Eiropas un Skandināvijas 
valstu policiju pieredzi operatīvo transportlīdzekļu vadī-
šanā.

Seminārā tika skatīti jautājumi gan par automašīnas 
vadīšanas pamatprincipiem, gan tādi kā autovadītāja 
reakcija, bremzēšana ekstremālā situācijā, dinamiskā 
drošība un citi. Praktiskajā braukšanā (braucot ar ik-
dienas darbā izmantoto TL) tika apgūtas un stiprinātas 
iemaņas dažādos vingrinājumos: “čūska” uz priekšu 
un atpakaļgaitā, ekstremālā bremzēšana pie dažādiem 
ātrumiem, “aļņa” tests uz sausa asfalta un akvaplanē-
šana, šķēršļa apbraukšana, sānslīdes novēršana un 
kontrole. Semināra 2.daļa notiks oktobra mēnesī turpat 
Ropažos.

Smiltenes novada Pašvaldības policija piedalās 
kampaņā “Spoku tīkli”

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Smiltenes novada 
Pašvaldības policiju no 5. līdz 8. oktobrim organizēja 
kampaņu “Spoku tīkli”, kuras laikā Smiltenes novada 
ezeri – Lizdoles ezers, Bilskas ezers, Blomes dzirnavezers, 
Spiciera ezers un citi – tika attīrīti no nozaudētiem vai 
speciāli atstātiem nelegālajiem zvejas rīkiem.

Pēc pārbaudēm ūdenstilpēs tika secināts, ka Smiltenes 
novada ezeros situācija ir laba, jo tajos netika konstatēti 
un atrasti pamesti tīkli un citi dabai bīstami priekšmeti, 
kas turpina ķert zivis, putnus un citus ūdens iemītniekus, 
degradējot vides kvalitāti un ekosistēmu.

Smiltenes novada 
pašvald�bas policijas aktualit�tes

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada septembra mēnesī kopā sastādījusi 43 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 30 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 13 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  421. panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais  – 15;
-  106.panta pirmā daļa – dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšana – 2;
-  14923.panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez 
                                           gaismu atstarojošas vestes – 1;
-  171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 8;
-  171.panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā – 1;
-  1711.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1;
-  186.panta pirmā daļa – dzīvošana bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 1;
-  186.panta otrā daļa – dzīvesvietas nedeklarēšana – 1.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  20.1.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā – 1;
-  20.2.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, atkārtoti gada laikā – 1;
-  21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 10;
-  27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 1.

Vairāk par Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju 2016.gada septembrī lasiet www.smiltene.lv, sadaļā 
Pašvaldības policija. 

! Sakarā ar diennakts tumšā laika ātrāku iestāšanos, Pašvaldības policija aicina gājējus ievērot Ceļu satiksmes 
noteikumu prasības un parūpēties par personīgo drošību, nēsājot  gaismu atstarojošās vestes!

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!

Informāciju sagatavoja: Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

P�rskats par Pašvald�bas policijas 
re�istr�to inform�ciju septembr�

Izmai�as 
autobusu maršrutos

No 2016.gada 1.oktobra un 10.oktobra ir veiktas 
izmaiņas reģionālajos vietējās un starppilsētu nozīmes 
maršrutos.

No 1.oktobra tiks slēgti maršruti: Smiltene – Variņi 
– Palsmane – Gaujiena plkst.7:20 no Smiltenes auto-
ostas un plkst.10:25 no Gaujienas (sestdienās); Smil-
tene – Aumeistari – Gaujiena plkst.12:25 no Smiltenes 
autoostas un plkst.15:20 no Gaujienas (sestdienās);

Savukārt no 10.oktobra izmaiņas tiks veiktas 
maršrutu Valmiera – Trikāta – Smiltene, Valmiera – 
Brenguļu skola – Smiltene noteiktos reisos. 

Ar izmaiņām aicinām iepazītie SIA “VTU Valmiera” 
mājaslapas vtu-valmiera.lv.
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Pašvald�ba 
l�dzfinans�s 

daudzdz�vok�u 
m�ju piesaist�to 

zemesgabalu 
labiek�rtošanu

28.septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika
 apstiprināts Smiltenes novada domes saistošo notei-
kumu projekts Nr. 13/16 “Par Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķirša-
nas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt labiekārtot 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemes-
gabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, 
transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā Smiltenes 
novada dome piešķirs līdzfinansējumu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinan-
sējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Paredzēts, ka pašvaldības līdzfinansējuma kopējais 
apjoms vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks 
kā 5000 euro un tiks piešķirts sekojošām aktivētām: 
projekta izstrādei, mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, 
iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai vai 
būvniecībai, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo 
laukumu atjaunošanai, dzīvojamās mājas zaļās zonas 
labiekārtošanas darbiem, labiekārtojuma elementu uz-
stādīšanai vai esošo elementu atjaunošanai, apgaismo-
juma atjaunošanai, pārbūvei vai būvniecībai. 

Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentiem atbilstoši 
noteikumiem jāiesniedz pašvaldībai pieteikums, lēmumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems Smiltenes no-
vada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā 
komiteja. 

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības 
nodaļas vadītāja Ilze Sausā informē, ka šie saistošie no-
teikumi/atbalsts ir paredzēts kā pašvaldības ilgtermiņa 
programma. 2017. gadā pašvaldība saistošo noteikumu 
izpildei budžetā plāno paredzēt līdz 20 000 euro. Turp-
mākā budžeta plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo 
māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtē-
juma un pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu 
iespējām.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas un publicēšanas bezmaksas izdevumā “Smil-
tenes novada Domes Vēstis”, ar 2017. gada 1. janvāri. 

Sagatavoja: 
Marita Mūze

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pie tavas, rokas, tēti!
Es esmu mazs un sīks,
Man tavu lielo plaukstu
Spēks, atbalsts vajadzīgs!

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu bērnudārzā aizsākusies 
gandrīz kā tradīcija – svinēt “Tēvu dienu”. Ar tēti, 
vectētiņu, lielo brāli vai krustēvu pie rokas – uz šiem 
svētkiem dodas vai ikkatrs mazais pīlādzēns. Pasaulē šo 
dienu atzīmē septembra otrajā svētdienā, bet bērnudārzā 
lielos kopā būšanas svētkus, kad satiekas 14 grupiņas 
plecu pie pleca, mēs svinējām darbdienā – 13.septembra 
pievakarē, kad bērnu tēti savus ikdienas darbus beiguši. 
Ieskandinot svētkus ar rotaļu “Mēs esam lieli vīri” – 
šogad jau darbojāmies un dziedājām žiperīgāk nekā 
pērn. Emīlija no “Mārīšu” grupas priecīga: “Mans tētis ir 
visstiprākais, jo viņš mani tajā rotaļā uzmeta gaisā!”

Šogad tēti tika likti pie praktiska darba – darināt puķu 
kastīti sava bērna grupiņai, kur pavasarī sēt puķu vai 
dārzeņu sēklas. Bērni kopā ar tētiem locīja lidmašīnas, 
pēc tam arī palaižot tās gaisā. Sadarbību, veiklību un 
spēku bērni varēja pierādīt – ripinot riepu, kopā ar tēti! 
Bet visjautrākā un azartiskākā aktivitāte izvērsās – bērnu 
“pičpaunā” nešana. Visstiprākajiem vajadzēja būt tiem 
tēviem, kuriem ir 2 vai 3 mazie ķipari. Jānes taču visi 
bērni! Pašiem pedagogiem visinteresantākais liekas 
fakts, ka šajos svētkos nav sacensība. Netiek vērtēts ne 
ātrums, ne augstums, ne tālums. Mūsu paši mazākie 
dalībnieki ir 1,5 gadus veci bērniņi, bet lielākie – sagata-
vošanas grupas bērni – 6 gadus veci. Mūsu mērķis nav 
uzvarēt, bet kopā augt, attīstīties, rast kontaktus, mācīties 
vienam no otra, kopā gūt prieku un azartu. Audzinātājas
par savu grupiņu lēš lieliskus vārdus – manējie šajos 
svētkos bija darbīgākie, rosīgākie, aktīvākie, enerģis-
kākie, radošākie, izveicīgākie, iznesīgākie, priecīgākie 
u.tml. Par aktīvu dalību katrs grupas kolektīvs saņēma 
diplomu, kliņģeri un katrs tētis īpašo sveicienu no 
audzinātājas – melnās ūsas! Un tēti kā supervaroņi jūtas 
šajos svētkos kopā ar saviem bērniem! Arī Elīzas tētis 
Jānis, kurš pārstāv “Zilonīšu” grupiņu par svētkiem 
atzīst: “Tēvu dienas pasākums bija foršs! Meitai sejā 
bija smaids, un man tas ir pats lielākais prieks! Arī mājās 
dažādi pavadām laiku kopā, taču tēvu dienas pasākums 
bija superīgs, jo tur bijām visi tēti ar saviem bērniem un 
tas ir lieliski!”

Miķeļdienu svin kā rudens spēli
Miķeļdiena bērnudārzā “Pīlādzītis” aizvadīta īsti 

rudenīgā noskaņā – pa kļavu lapām, ar ozolzīlēm, 
kastaņiem mazajās bērnu rociņās. 

Miķeļi ir latviešu rudens saulgrieži un gada aug-
līgākie svētki. Miķelis tiek saukts par labu un bagātu 
vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens bagātību 
ienākšanos. Svētku latviskais nosaukums ir apjumības 
jeb appļāvības, jo šajā dienā pēdējo reizi pļāva labību.

Trīs Miķeļi bungas sita
Vārtu staba galiņā;
Nākat, meitas skatīties,
Kur sitās maizes tēvi.

Darbīgā steigā reizēm aizmirstas paskatīties apkārt un 
ieklausīties kā zīles krīt paukšķēdamas, āboli būkšķēdami, 
lietus grabinās pie rūts. Dzērves debesīs aizkliedz vasaru. 
Rudens klāt ar miglas rītiem un violetiem miķelīšiem. Tad, 
kad diena un nakts vienādā garumā, klāt Miķeļdiena.

Šogad “Pīlādzīša” saime Miķeļdienu svinēja citādāk. 
Tās bija rudens spēles, kuras bērni izspēlēja kopā ar 
audzinātājām un auklītēm. Pa mazām rudens pieturiņām 
bērniem šajā dienā Pīlādzītī tika piedāvāti interesanti 
uzdevumi. No krāsainām koku lapiņām, kastaņiem, 
vilkāboliņiem, cidonijām, zīlēm bērni mācījās gatavot 
rotājumu savai grupiņai. Savukārt uz krāsainām lapām 
bērni apguva vienkāršotā cilvēciņa zīmēšanu. Ar lielu 
ieinteresētību bērni pievērsās dūceņa gatavošanai no 
diega un pogas. Ar sajūsmas saucieniem un gavilēm 
“Man sanāca, es protu,” bērni no dūceņa meistardarbnīcas 
aizgāja, uzliekot kā krellīti dūceni kaklā. Dziesmu un 
danču pieturiņā ielecām svētku tradicionālajās rotaļās.

Pavisam darbojās četras spēļu stacijas, kurās varēja 
piedzīvot aizraujošus un interesantus pārsteigumus. 
Mums “Ezēniem” spēles sākās ar “veramo un sienamo 
rudeni”, kur skolotāja Aiga mums iemācīja sarullēt kļavu 
lapas tā, lai, kopā savērtas uz diedziņa, izveidotos krāšņs 
rudens dekors.

Tad devāmies pie skolotājas Ineses, lai spēlētos un 
klausītos stacijā “Rudens dūc!”. Šeit mēs iemācījāmies 
gatavot senu latviešu rotaļlietu – dūceni. Ar to rotaļājušies 
bērni sendienās ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē. 
To gatavo tā – pogu iever stingrā diegā un galus aizsien 
ciet. Kad diegu paņem starp abu roku rādītājpirkstiem un 
savērpj, dūcenis iedūcas. Mēs tagad zinām, ka ar trešo 
mēģinājumu jau izdodas pavisam labi sadzirdēt dūceni 
skanam. Ar savu dūceni kabatā devāmies uz nākamo 
staciju “Rudens raksti” pie metodiķes Ilvas. Zīmējot 
rudens rakstus, ezēni atrada pašu Miķeli un viņa draugu.

Kas gan būtu rudens spēles bez dziesmām un rotaļām. 
Ceturtajā stacijā kopā ar muzikālajām skolotājām Anitu, 
Elitu un Valdu varējām skanīgi un sparīgi izkustēties.

Ja gribat arī jūs atrast Miķeli, tad paņemat papīra 
lapu, zīmuli un zīmējiet, līdzi skaitot tā: 

Punktiņš, punktiņš, komatiņš,
Domu zīme, ritentiņš,
Pieci stabi, vēderiņš,
Kopā iznāk.... cilvēciņš.

Lai skaists, silts, krāsainais zelta rudens un jauki 
turpmākie svētki mums visiem kopā!

Ieva Klāva – Bunga
 PII “Pīlādzītis” sporta skolotāja

Vēsma Bērziņa
 “Ezēnu” grupas pirmsskolas skolotāja 

Ar kr�š�iem T�vu dienas sv�tkiem 
un Mi�e�dienu ies�cies jaunais 

m�c�bu gads b�rnud�rz� “P�l�dz�tis”
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Vidusskol�ni sa�em 
pašvald�bas stipendijas

19.septembrī jau otro reizi Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā Smiltenes novada pašvaldība pa-
sniedza apliecinājumus par stipendijas piešķiršanu 
Smiltenes novada vidusskolēniem. Sešdesmit divi 
Smiltenes vidusskolas 10.-12.klašu skolēni ik mēnesi 
saņems stipendiju, atbilstoši ieguldītajam darbam un 
mācību sasniegumiem, un sabiedriskajai aktivitātei. 

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Grigore, uzrunājot stipendiātus, atzīmēja, ka iepriekšējā 
mācību gadā bija 51 stipendiāts, šajā reizē skaitlis ir 
krietni lielāks – 62. “Ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte 
ir pieaugusi, jo skolēnu sasniegumu vidējais vērtējums 
paaugstinājies. Lai saņemtu stipendiju ir ne tikai labi 
jāmācās, ir jābūt aktīviem sabiedriskajā darbībā un 
interešu izglītībā.”

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, parakstot šā 
gada stipendiju apliecinājumus, bija patīkami pārsteigts: 
“Ļoti patīkami raudzījos uz jūsu vidējām atzīmēm; 
un priecē tas, ka jūsu vidū ir cilvēki, kas var ļoti labi 
mācīties un vienlaicīgi būt labi sportisti un sabiedriski 
aktīvi jaunieši. Novēlu, lai jaunais mācību gads ir 
panākumiem bagāts, lai izdodas paralēli mācībām būt 
sociāli aktīviem, vairāk iesaistīties ārpusstundu darbā, 
būt aktīviem savā skolēnu dzīvē, jo katra šī aktivitāte un 
neformālā izglītība attīsta jūsu personību un palīdz dzīvē 
virzīties uz priekšu.”

Pašvaldības mērķis ir motivēt Smiltenes novada 
vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami 
augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot 
izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt
augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudz-
veidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai 
prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai ārpus
izglītības programmas un mācību priekšmetu program-
mām.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā, ņemot vērā 
1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu 
un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko 
aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā 
sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija 

lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais 
vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, ja sasniegumu 
vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk. Izvērtējot 
2015./2016.mācību gada otrā semestra skolēnu mācību 
sasniegumus, visaugstākās vidējās atzīmes bija Elīzai 
Kaupei (9,50 balles), Beātei Velpei (9,44 balles) Annijai 
Cunskai (9,25 balles), Laurai Savickai (9,18 balles) un  
Grietai Stīpniecei (9 balles). 

Šā gada stipenditātes, desmitklasnieces, Paula Kontere 
un Elīze Kaupe uz jautājumu, ko nozīmē saņemt stipen-
diju, atzina, ka iepriekšējā mācību semestrī ieguldītais 
darbs ir atmaksājies un ir vēl lielāks stimuls turpināt 
sasniegt arvien augstākus mācību rezultātus, jo pašvaldība 
to novērtē. Jaunietes to novēl arī saviem vienaudžiem, 
jo ieguldītais darbs ir to vērts. Uz jautājumu, kur plāno 
ieguldīt vai tērēt saņemto stipendiju, Paula teica, ka vēlas
iegādāties biļetes uz mūzikas festivālu “Positivus”, savukārt
 Elīza plāno iekrāt kaut kam lielākam un vērtīgākam.

Atgādinām, ka 2015.gada 26.novembrī Smiltenes 
novada domes deputāti lēma par nolikuma Nr.12/15 
“Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 
izglītojamajiem” apstiprināšanu, paredzot, ka skolēns ik 
mācību gada mēnesi saņem stipendiju par sasniegtajiem 
rezultātiem. 

Sagatavoja:
Marita Mūze

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Veiksm�gi norit�jis 
Smiltenes novada jauniešu forums

Šā gada 29.septembrī Smiltenes kultūras centra telpās 
noritēja Smiltenes novada jauniešu forums. Tajā piedalījās 
pamatā skolas vecuma jaunieši no Smiltenes pilsētas un 
novada, kā arī tie cilvēki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem 
un lemj par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Forumu 
vadīja profesionālais TV cilvēks Dīvs Reiznieks.

Forums tika organizēts 2 daļās, no kurām pirmajā 
savā pieredzē un idejās dalījās Gulbenes novada domes 
izglītības nodaļas speciāliste Anita Birzniece, Smiltenes 
Jauniešu domes entuziasts Niks Raivis Deičmanis, Aktīvā 
tūrisma centra EŽI vadītājs Rolands Melbārdis, kā arī par 
iespējām biznesa uzsācējiem informēja fi nanšu institūcija 
ALTUM. Smēlušies idejas, foruma dalībnieki bija gatavi 
pasākuma otrajai daļai, kurā tika analizētas dažādas 
jauniešiem aktuālas jomas, kā brīvais laiks, brīvprātīgais 
darbs, piederības sajūta Smiltenei, vide, infrastruktūra, 
veselīgs dzīvesveids, iniciatīvas un aktīvalīdzdalība.

Par ļoti labām lietām Smiltenē tika atzīti tādi aspekti 
kā plašs pieejamo interešu un profesionālās ievirzes iz-
glītības piedāvājums, Smiltenes vidusskola, bibliotēka, 
kinoteātris, kopīgi svētki, piemēram, novada svētki, 
Ziemassvētku egles iedegšana, kā arī tādas Smiltenes 
un apkārtnes vietas kā parks, ezeri, stadions, skeitparks, 
Tepera takas un āra trenažieri. Tika minētas arī dažādas 
organizācijas, piemēram, Jauniešu dome, skolu pašpār-
valdes, un pasākumi, piemēram, Maija stafetes un nakts 
skrējiens, labdarības pasākumi, kā arī pats forums 
izpelnījās jauniešu atzinību, jo tā ir iespēja paust savu 
viedokli un tikt sadzirdētam. Foruma dalībnieki norādīja 
arī uz to, ar kādām grūtībām saskaras, un pamatā tās 
ir saistītas ar jauniešu informētības un brīvā laika pa-
vadīšanas jautājumiem.

Jaunieši tika aicināti arī domāt par konkrētām 
lietām, ko gribētos vēl redzēt mūsu novadā. Priecē, ka 
dalībniekiem aktuāls likās brīvprātīgā darba jautājums, 
un, ja tiktu apkopots piedāvājums, viņi būtu gatavi 
iesaistīties. Nākotnes redzējums saistījās arī ar vides 
un infrastruktūras jautājumiem (atsevišķu teritoriju 
labiekārtošana) un ar dažādu aktivitāšu organizēšanu 
jauniešu mērķauditorijai. Jāteic, ka tika runāts gan par 
jautājumiem, kas īpašus resursus neprasa, gan par no-
pietnākiem darbiem, kam nepieciešams lielāki līdzekļi. 
Pozitīvi ir tas, ka daļa no apspriestajiem jautājumiem 
tiek risināti jau šobrīd, un tās ir lietas, kas saistītas ar 
vidusskolas ēku labiekārtošanu, jo, apvienojoties Smil-
tenes skolām, tiek iegūts nozīmīgs fi nansējums infra-
struktūras sakārtošanai.

Forums tika organizēts projekta “Platforma jauniešu 
iniciatīvām Smiltenē” ietvaros ar Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2016.gadam fi nansējumu. Tajā pie-
dalījās arī pārstāvis no Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras, kurš rekomendēja turpināt darboties 
neformālās izglītības jomā, informēt jauniešus par viņiem 
pieejamām iespējām un arī turpmāk organizēt dažādus 
projektus jauniešu mērķauditorijai.

Projekta vadītāja Inga Deigele

Grundz�les 
pagasta

pirmsskol�
Grundzāles pirmsskolas darbiniekiem un audzēkņu 

vecākiem jau pāris gadus atpakaļ radās doma, ka 
bērnu rotaļu laukumā nepieciešama nojume – gan no 
lietus paslēpties, gan arī rast ēnu karstajās vasaras 
dienās. Nu beidzot nojumīte ir gatava un SIA “MV 
Līvas” izpildījumā izdevusies ļoti glīta.

Lai atzīmētu šo notikumu, 23. septembrī notika 
Ģimeņu sporta pēcpusdienu un jaunās nojumes svinīgu 
atklāšanu. Šajā dienā ģimeņu komandas pulcējās pie 
rotaļu laukuma vārtiem, kur visus sagaidīja jautra aitiņa
(skolotāja Kristīne), kura iepazīstināja sportistus ar 
galveno uzdevumu – atrast 8 meža dzīvniekus, kas pas-
lēpušies skolas un bērnudārza apkārtnē. Katrai ģimenei 
tika izsniegta karte, kurā atzīmēti visi punkti, kur šie 
dzīvnieki paslēpušies. Lai zinātu, ka punkts ir atrasts, 
īpašā tabulā bija jāiezīmē tas, kas piestiprināts pie katra 
dzīvnieka attēla: lapa, sēne, bite utt. Kad kartes bija 
izdalītas, orientēšanās varēja sākties. Paši mazākie dalīb-
nieki drīkstēja izmantot arī jebkādus braucamrīkus. 
Azarts bija visiem – cits “skrēja”, sēžot mammas klēpī, 
cits no punkta uz punktu brauca ar velosipēdu, cits pa-
maldījās pa skolas apkārtni, kļūdaini nosakot virzienu, 
bet kopumā visas ģimenes ar uzdevumu lieliski tika 
galā – ar aizpildītu tabulu atgriezās sākuma punktā, kur 
viņus apbalvoja ar medaļām. Visveiklākā bija Artūra 
ģimene. 

Kad orientēšanās sacensības bija beigušās, visi varēja 
doties uz jaunās nojumes atklāšanu, rotāta ar baloniem, 
un tajā – godam nopelnīts cienasts: silta tēja un cepumi. 
Pašā noslēgumā aitiņa aicināja visus uz vēl vienu iz-
kustēšanos – jautru rotaļu. Visi mājās devās jautrā no-
skaņojumā un mazie sportisti ar krāsainiem baloniem 
rokās. Priecājamies par vecāku atsaucību – pasākums 
bija kupli apmeklēts, katram bērnam bija ieradies vismaz 
viens ģimenes pārstāvis, bet daudzās komandās bija pat 
vairāki sportot gribētāji. Paldies visiem par kopā pa-
vadītu sportisku pēcpusdienu!

Grundzāles pirmsskolas kolektīvs

Pas�kums par 
godu bit�m

10. septembrī Latvijā tika atzīmēta starptautiskā 
medus diena. Medus dienas tradīcija aizsākās pirms 
pieciem gadiem kā tradicionāls pasākums septembra 
otrajā sestdienā. Pasākuma mērķis ir popularizēt biš-
kopības nozari, biškopja amatu un bišu produktus.

Tāpēc mēs, divas Grundzāles pamatskolas dravnieces
– lietvede Elita Puzule un direktore Valda Elstiņa, par 
godu bitēm, piedāvājām iepazīstināt audzināšanas 
stundās skolēnus ar savu hobiju – biškopību, pastāstot 
interesantus faktus par bitēm un viņu paradumiem, kā 
arī demonstrējām dravā nepieciešamo inventāru un 
aprīkojumu. Skolēni uzzināja, kāda loma bitēm ir bijusi 
seno cilvēku dzīvē, daudzus pārsteidza, ka bišu koku 
dēļ ciltis pat karoja. Varēja redzēt, ka skolēni apbrīno 
bišu neatlaidību un čaklumu, jo bite savas dzīves laikā 
vidēji saražo 1/12 tējkaroti medus, labvēlīgu laikapstākļu 
dienā bite apciemo apmēram 2000 ziedu un bez medus 
bites ražo arī vasku, propolisu, ziedputekšņus un peru 
pieniņu. Nākošajā nedēļā 6. klases skolēni ar audzinātāju 
Iritu Eimanisociālo zinību stundā apmeklēja Elitas 
Puzules bišu dravu un uzzināja praksē par biškopja 
profesiju, redzēja kā bites tiek ieziemotas, pētīja 
nektāraugus apkārtējā vidē un noziedējušā facēliju laukā 
meklēja vēl pēdējās čaklās bites, lai tās nofotografētu 
un piedalītos UNESCOskolēnu fotogrāfi ju konkursā
“Medus bite.”

Mums bija liels prieks, vērojot bērnu lielo interesi, 
aizrautību un vēlmi uzzināt vairāk par bišu dzīvi.

Grundzāles pamatskolas direktore 
Valda Elstiņa
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Pašvald�ba 
l�dzfinans�s 

daudzdz�vok�u 
m�ju piesaist�to 

zemesgabalu 
labiek�rtošanu

28.septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika
 apstiprināts Smiltenes novada domes saistošo notei-
kumu projekts Nr. 13/16 “Par Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķirša-
nas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt labiekārtot 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemes-
gabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, 
transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā Smiltenes 
novada dome piešķirs līdzfinansējumu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinan-
sējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Paredzēts, ka pašvaldības līdzfinansējuma kopējais 
apjoms vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks 
kā 5000 euro un tiks piešķirts sekojošām aktivētām: 
projekta izstrādei, mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, 
iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai vai 
būvniecībai, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo 
laukumu atjaunošanai, dzīvojamās mājas zaļās zonas 
labiekārtošanas darbiem, labiekārtojuma elementu uz-
stādīšanai vai esošo elementu atjaunošanai, apgaismo-
juma atjaunošanai, pārbūvei vai būvniecībai. 

Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentiem atbilstoši 
noteikumiem jāiesniedz pašvaldībai pieteikums, lēmumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems Smiltenes no-
vada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā 
komiteja. 

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības 
nodaļas vadītāja Ilze Sausā informē, ka šie saistošie no-
teikumi/atbalsts ir paredzēts kā pašvaldības ilgtermiņa 
programma. 2017. gadā pašvaldība saistošo noteikumu 
izpildei budžetā plāno paredzēt līdz 20 000 euro. Turp-
mākā budžeta plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo 
māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtē-
juma un pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu 
iespējām.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas un publicēšanas bezmaksas izdevumā “Smil-
tenes novada Domes Vēstis”, ar 2017. gada 1. janvāri. 

Sagatavoja: 
Marita Mūze

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pie tavas, rokas, tēti!
Es esmu mazs un sīks,
Man tavu lielo plaukstu
Spēks, atbalsts vajadzīgs!

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu bērnudārzā aizsākusies 
gandrīz kā tradīcija – svinēt “Tēvu dienu”. Ar tēti, 
vectētiņu, lielo brāli vai krustēvu pie rokas – uz šiem 
svētkiem dodas vai ikkatrs mazais pīlādzēns. Pasaulē šo 
dienu atzīmē septembra otrajā svētdienā, bet bērnudārzā 
lielos kopā būšanas svētkus, kad satiekas 14 grupiņas 
plecu pie pleca, mēs svinējām darbdienā – 13.septembra 
pievakarē, kad bērnu tēti savus ikdienas darbus beiguši. 
Ieskandinot svētkus ar rotaļu “Mēs esam lieli vīri” – 
šogad jau darbojāmies un dziedājām žiperīgāk nekā 
pērn. Emīlija no “Mārīšu” grupas priecīga: “Mans tētis ir 
visstiprākais, jo viņš mani tajā rotaļā uzmeta gaisā!”

Šogad tēti tika likti pie praktiska darba – darināt puķu 
kastīti sava bērna grupiņai, kur pavasarī sēt puķu vai 
dārzeņu sēklas. Bērni kopā ar tētiem locīja lidmašīnas, 
pēc tam arī palaižot tās gaisā. Sadarbību, veiklību un 
spēku bērni varēja pierādīt – ripinot riepu, kopā ar tēti! 
Bet visjautrākā un azartiskākā aktivitāte izvērsās – bērnu 
“pičpaunā” nešana. Visstiprākajiem vajadzēja būt tiem 
tēviem, kuriem ir 2 vai 3 mazie ķipari. Jānes taču visi 
bērni! Pašiem pedagogiem visinteresantākais liekas 
fakts, ka šajos svētkos nav sacensība. Netiek vērtēts ne 
ātrums, ne augstums, ne tālums. Mūsu paši mazākie 
dalībnieki ir 1,5 gadus veci bērniņi, bet lielākie – sagata-
vošanas grupas bērni – 6 gadus veci. Mūsu mērķis nav 
uzvarēt, bet kopā augt, attīstīties, rast kontaktus, mācīties 
vienam no otra, kopā gūt prieku un azartu. Audzinātājas
par savu grupiņu lēš lieliskus vārdus – manējie šajos 
svētkos bija darbīgākie, rosīgākie, aktīvākie, enerģis-
kākie, radošākie, izveicīgākie, iznesīgākie, priecīgākie 
u.tml. Par aktīvu dalību katrs grupas kolektīvs saņēma 
diplomu, kliņģeri un katrs tētis īpašo sveicienu no 
audzinātājas – melnās ūsas! Un tēti kā supervaroņi jūtas 
šajos svētkos kopā ar saviem bērniem! Arī Elīzas tētis 
Jānis, kurš pārstāv “Zilonīšu” grupiņu par svētkiem 
atzīst: “Tēvu dienas pasākums bija foršs! Meitai sejā 
bija smaids, un man tas ir pats lielākais prieks! Arī mājās 
dažādi pavadām laiku kopā, taču tēvu dienas pasākums 
bija superīgs, jo tur bijām visi tēti ar saviem bērniem un 
tas ir lieliski!”

Miķeļdienu svin kā rudens spēli
Miķeļdiena bērnudārzā “Pīlādzītis” aizvadīta īsti 

rudenīgā noskaņā – pa kļavu lapām, ar ozolzīlēm, 
kastaņiem mazajās bērnu rociņās. 

Miķeļi ir latviešu rudens saulgrieži un gada aug-
līgākie svētki. Miķelis tiek saukts par labu un bagātu 
vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens bagātību 
ienākšanos. Svētku latviskais nosaukums ir apjumības 
jeb appļāvības, jo šajā dienā pēdējo reizi pļāva labību.

Trīs Miķeļi bungas sita
Vārtu staba galiņā;
Nākat, meitas skatīties,
Kur sitās maizes tēvi.

Darbīgā steigā reizēm aizmirstas paskatīties apkārt un 
ieklausīties kā zīles krīt paukšķēdamas, āboli būkšķēdami, 
lietus grabinās pie rūts. Dzērves debesīs aizkliedz vasaru. 
Rudens klāt ar miglas rītiem un violetiem miķelīšiem. Tad, 
kad diena un nakts vienādā garumā, klāt Miķeļdiena.

Šogad “Pīlādzīša” saime Miķeļdienu svinēja citādāk. 
Tās bija rudens spēles, kuras bērni izspēlēja kopā ar 
audzinātājām un auklītēm. Pa mazām rudens pieturiņām 
bērniem šajā dienā Pīlādzītī tika piedāvāti interesanti 
uzdevumi. No krāsainām koku lapiņām, kastaņiem, 
vilkāboliņiem, cidonijām, zīlēm bērni mācījās gatavot 
rotājumu savai grupiņai. Savukārt uz krāsainām lapām 
bērni apguva vienkāršotā cilvēciņa zīmēšanu. Ar lielu 
ieinteresētību bērni pievērsās dūceņa gatavošanai no 
diega un pogas. Ar sajūsmas saucieniem un gavilēm 
“Man sanāca, es protu,” bērni no dūceņa meistardarbnīcas 
aizgāja, uzliekot kā krellīti dūceni kaklā. Dziesmu un 
danču pieturiņā ielecām svētku tradicionālajās rotaļās.

Pavisam darbojās četras spēļu stacijas, kurās varēja 
piedzīvot aizraujošus un interesantus pārsteigumus. 
Mums “Ezēniem” spēles sākās ar “veramo un sienamo 
rudeni”, kur skolotāja Aiga mums iemācīja sarullēt kļavu 
lapas tā, lai, kopā savērtas uz diedziņa, izveidotos krāšņs 
rudens dekors.

Tad devāmies pie skolotājas Ineses, lai spēlētos un 
klausītos stacijā “Rudens dūc!”. Šeit mēs iemācījāmies 
gatavot senu latviešu rotaļlietu – dūceni. Ar to rotaļājušies 
bērni sendienās ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē. 
To gatavo tā – pogu iever stingrā diegā un galus aizsien 
ciet. Kad diegu paņem starp abu roku rādītājpirkstiem un 
savērpj, dūcenis iedūcas. Mēs tagad zinām, ka ar trešo 
mēģinājumu jau izdodas pavisam labi sadzirdēt dūceni 
skanam. Ar savu dūceni kabatā devāmies uz nākamo 
staciju “Rudens raksti” pie metodiķes Ilvas. Zīmējot 
rudens rakstus, ezēni atrada pašu Miķeli un viņa draugu.

Kas gan būtu rudens spēles bez dziesmām un rotaļām. 
Ceturtajā stacijā kopā ar muzikālajām skolotājām Anitu, 
Elitu un Valdu varējām skanīgi un sparīgi izkustēties.

Ja gribat arī jūs atrast Miķeli, tad paņemat papīra 
lapu, zīmuli un zīmējiet, līdzi skaitot tā: 

Punktiņš, punktiņš, komatiņš,
Domu zīme, ritentiņš,
Pieci stabi, vēderiņš,
Kopā iznāk.... cilvēciņš.

Lai skaists, silts, krāsainais zelta rudens un jauki 
turpmākie svētki mums visiem kopā!

Ieva Klāva – Bunga
 PII “Pīlādzītis” sporta skolotāja

Vēsma Bērziņa
 “Ezēnu” grupas pirmsskolas skolotāja 

Ar kr�š�iem T�vu dienas sv�tkiem 
un Mi�e�dienu ies�cies jaunais 

m�c�bu gads b�rnud�rz� “P�l�dz�tis”

Izgl�t�ba

92016. gada 14. oktobris

Vidusskol�ni sa�em 
pašvald�bas stipendijas

19.septembrī jau otro reizi Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā Smiltenes novada pašvaldība pa-
sniedza apliecinājumus par stipendijas piešķiršanu 
Smiltenes novada vidusskolēniem. Sešdesmit divi 
Smiltenes vidusskolas 10.-12.klašu skolēni ik mēnesi 
saņems stipendiju, atbilstoši ieguldītajam darbam un 
mācību sasniegumiem, un sabiedriskajai aktivitātei. 

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Grigore, uzrunājot stipendiātus, atzīmēja, ka iepriekšējā 
mācību gadā bija 51 stipendiāts, šajā reizē skaitlis ir 
krietni lielāks – 62. “Ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte 
ir pieaugusi, jo skolēnu sasniegumu vidējais vērtējums 
paaugstinājies. Lai saņemtu stipendiju ir ne tikai labi 
jāmācās, ir jābūt aktīviem sabiedriskajā darbībā un 
interešu izglītībā.”

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, parakstot šā 
gada stipendiju apliecinājumus, bija patīkami pārsteigts: 
“Ļoti patīkami raudzījos uz jūsu vidējām atzīmēm; 
un priecē tas, ka jūsu vidū ir cilvēki, kas var ļoti labi 
mācīties un vienlaicīgi būt labi sportisti un sabiedriski 
aktīvi jaunieši. Novēlu, lai jaunais mācību gads ir 
panākumiem bagāts, lai izdodas paralēli mācībām būt 
sociāli aktīviem, vairāk iesaistīties ārpusstundu darbā, 
būt aktīviem savā skolēnu dzīvē, jo katra šī aktivitāte un 
neformālā izglītība attīsta jūsu personību un palīdz dzīvē 
virzīties uz priekšu.”

Pašvaldības mērķis ir motivēt Smiltenes novada 
vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami 
augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot 
izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt
augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudz-
veidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai 
prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai ārpus
izglītības programmas un mācību priekšmetu program-
mām.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā, ņemot vērā 
1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu 
un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko 
aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā 
sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija 

lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais 
vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, ja sasniegumu 
vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk. Izvērtējot 
2015./2016.mācību gada otrā semestra skolēnu mācību 
sasniegumus, visaugstākās vidējās atzīmes bija Elīzai 
Kaupei (9,50 balles), Beātei Velpei (9,44 balles) Annijai 
Cunskai (9,25 balles), Laurai Savickai (9,18 balles) un  
Grietai Stīpniecei (9 balles). 

Šā gada stipenditātes, desmitklasnieces, Paula Kontere 
un Elīze Kaupe uz jautājumu, ko nozīmē saņemt stipen-
diju, atzina, ka iepriekšējā mācību semestrī ieguldītais 
darbs ir atmaksājies un ir vēl lielāks stimuls turpināt 
sasniegt arvien augstākus mācību rezultātus, jo pašvaldība 
to novērtē. Jaunietes to novēl arī saviem vienaudžiem, 
jo ieguldītais darbs ir to vērts. Uz jautājumu, kur plāno 
ieguldīt vai tērēt saņemto stipendiju, Paula teica, ka vēlas
iegādāties biļetes uz mūzikas festivālu “Positivus”, savukārt
 Elīza plāno iekrāt kaut kam lielākam un vērtīgākam.

Atgādinām, ka 2015.gada 26.novembrī Smiltenes 
novada domes deputāti lēma par nolikuma Nr.12/15 
“Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 
izglītojamajiem” apstiprināšanu, paredzot, ka skolēns ik 
mācību gada mēnesi saņem stipendiju par sasniegtajiem 
rezultātiem. 

Sagatavoja:
Marita Mūze

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izgl�t�ba

Veiksm�gi norit�jis 
Smiltenes novada jauniešu forums

Šā gada 29.septembrī Smiltenes kultūras centra telpās 
noritēja Smiltenes novada jauniešu forums. Tajā piedalījās 
pamatā skolas vecuma jaunieši no Smiltenes pilsētas un 
novada, kā arī tie cilvēki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem 
un lemj par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Forumu 
vadīja profesionālais TV cilvēks Dīvs Reiznieks.

Forums tika organizēts 2 daļās, no kurām pirmajā 
savā pieredzē un idejās dalījās Gulbenes novada domes 
izglītības nodaļas speciāliste Anita Birzniece, Smiltenes 
Jauniešu domes entuziasts Niks Raivis Deičmanis, Aktīvā 
tūrisma centra EŽI vadītājs Rolands Melbārdis, kā arī par 
iespējām biznesa uzsācējiem informēja fi nanšu institūcija 
ALTUM. Smēlušies idejas, foruma dalībnieki bija gatavi 
pasākuma otrajai daļai, kurā tika analizētas dažādas 
jauniešiem aktuālas jomas, kā brīvais laiks, brīvprātīgais 
darbs, piederības sajūta Smiltenei, vide, infrastruktūra, 
veselīgs dzīvesveids, iniciatīvas un aktīvalīdzdalība.

Par ļoti labām lietām Smiltenē tika atzīti tādi aspekti 
kā plašs pieejamo interešu un profesionālās ievirzes iz-
glītības piedāvājums, Smiltenes vidusskola, bibliotēka, 
kinoteātris, kopīgi svētki, piemēram, novada svētki, 
Ziemassvētku egles iedegšana, kā arī tādas Smiltenes 
un apkārtnes vietas kā parks, ezeri, stadions, skeitparks, 
Tepera takas un āra trenažieri. Tika minētas arī dažādas 
organizācijas, piemēram, Jauniešu dome, skolu pašpār-
valdes, un pasākumi, piemēram, Maija stafetes un nakts 
skrējiens, labdarības pasākumi, kā arī pats forums 
izpelnījās jauniešu atzinību, jo tā ir iespēja paust savu 
viedokli un tikt sadzirdētam. Foruma dalībnieki norādīja 
arī uz to, ar kādām grūtībām saskaras, un pamatā tās 
ir saistītas ar jauniešu informētības un brīvā laika pa-
vadīšanas jautājumiem.

Jaunieši tika aicināti arī domāt par konkrētām 
lietām, ko gribētos vēl redzēt mūsu novadā. Priecē, ka 
dalībniekiem aktuāls likās brīvprātīgā darba jautājums, 
un, ja tiktu apkopots piedāvājums, viņi būtu gatavi 
iesaistīties. Nākotnes redzējums saistījās arī ar vides 
un infrastruktūras jautājumiem (atsevišķu teritoriju 
labiekārtošana) un ar dažādu aktivitāšu organizēšanu 
jauniešu mērķauditorijai. Jāteic, ka tika runāts gan par 
jautājumiem, kas īpašus resursus neprasa, gan par no-
pietnākiem darbiem, kam nepieciešams lielāki līdzekļi. 
Pozitīvi ir tas, ka daļa no apspriestajiem jautājumiem 
tiek risināti jau šobrīd, un tās ir lietas, kas saistītas ar 
vidusskolas ēku labiekārtošanu, jo, apvienojoties Smil-
tenes skolām, tiek iegūts nozīmīgs fi nansējums infra-
struktūras sakārtošanai.

Forums tika organizēts projekta “Platforma jauniešu 
iniciatīvām Smiltenē” ietvaros ar Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2016.gadam fi nansējumu. Tajā pie-
dalījās arī pārstāvis no Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras, kurš rekomendēja turpināt darboties 
neformālās izglītības jomā, informēt jauniešus par viņiem 
pieejamām iespējām un arī turpmāk organizēt dažādus 
projektus jauniešu mērķauditorijai.

Projekta vadītāja Inga Deigele

Grundz�les 
pagasta

pirmsskol�
Grundzāles pirmsskolas darbiniekiem un audzēkņu 

vecākiem jau pāris gadus atpakaļ radās doma, ka 
bērnu rotaļu laukumā nepieciešama nojume – gan no 
lietus paslēpties, gan arī rast ēnu karstajās vasaras 
dienās. Nu beidzot nojumīte ir gatava un SIA “MV 
Līvas” izpildījumā izdevusies ļoti glīta.

Lai atzīmētu šo notikumu, 23. septembrī notika 
Ģimeņu sporta pēcpusdienu un jaunās nojumes svinīgu 
atklāšanu. Šajā dienā ģimeņu komandas pulcējās pie 
rotaļu laukuma vārtiem, kur visus sagaidīja jautra aitiņa
(skolotāja Kristīne), kura iepazīstināja sportistus ar 
galveno uzdevumu – atrast 8 meža dzīvniekus, kas pas-
lēpušies skolas un bērnudārza apkārtnē. Katrai ģimenei 
tika izsniegta karte, kurā atzīmēti visi punkti, kur šie 
dzīvnieki paslēpušies. Lai zinātu, ka punkts ir atrasts, 
īpašā tabulā bija jāiezīmē tas, kas piestiprināts pie katra 
dzīvnieka attēla: lapa, sēne, bite utt. Kad kartes bija 
izdalītas, orientēšanās varēja sākties. Paši mazākie dalīb-
nieki drīkstēja izmantot arī jebkādus braucamrīkus. 
Azarts bija visiem – cits “skrēja”, sēžot mammas klēpī, 
cits no punkta uz punktu brauca ar velosipēdu, cits pa-
maldījās pa skolas apkārtni, kļūdaini nosakot virzienu, 
bet kopumā visas ģimenes ar uzdevumu lieliski tika 
galā – ar aizpildītu tabulu atgriezās sākuma punktā, kur 
viņus apbalvoja ar medaļām. Visveiklākā bija Artūra 
ģimene. 

Kad orientēšanās sacensības bija beigušās, visi varēja 
doties uz jaunās nojumes atklāšanu, rotāta ar baloniem, 
un tajā – godam nopelnīts cienasts: silta tēja un cepumi. 
Pašā noslēgumā aitiņa aicināja visus uz vēl vienu iz-
kustēšanos – jautru rotaļu. Visi mājās devās jautrā no-
skaņojumā un mazie sportisti ar krāsainiem baloniem 
rokās. Priecājamies par vecāku atsaucību – pasākums 
bija kupli apmeklēts, katram bērnam bija ieradies vismaz 
viens ģimenes pārstāvis, bet daudzās komandās bija pat 
vairāki sportot gribētāji. Paldies visiem par kopā pa-
vadītu sportisku pēcpusdienu!

Grundzāles pirmsskolas kolektīvs

Pas�kums par 
godu bit�m

10. septembrī Latvijā tika atzīmēta starptautiskā 
medus diena. Medus dienas tradīcija aizsākās pirms 
pieciem gadiem kā tradicionāls pasākums septembra 
otrajā sestdienā. Pasākuma mērķis ir popularizēt biš-
kopības nozari, biškopja amatu un bišu produktus.

Tāpēc mēs, divas Grundzāles pamatskolas dravnieces
– lietvede Elita Puzule un direktore Valda Elstiņa, par 
godu bitēm, piedāvājām iepazīstināt audzināšanas 
stundās skolēnus ar savu hobiju – biškopību, pastāstot 
interesantus faktus par bitēm un viņu paradumiem, kā 
arī demonstrējām dravā nepieciešamo inventāru un 
aprīkojumu. Skolēni uzzināja, kāda loma bitēm ir bijusi 
seno cilvēku dzīvē, daudzus pārsteidza, ka bišu koku 
dēļ ciltis pat karoja. Varēja redzēt, ka skolēni apbrīno 
bišu neatlaidību un čaklumu, jo bite savas dzīves laikā 
vidēji saražo 1/12 tējkaroti medus, labvēlīgu laikapstākļu 
dienā bite apciemo apmēram 2000 ziedu un bez medus 
bites ražo arī vasku, propolisu, ziedputekšņus un peru 
pieniņu. Nākošajā nedēļā 6. klases skolēni ar audzinātāju 
Iritu Eimanisociālo zinību stundā apmeklēja Elitas 
Puzules bišu dravu un uzzināja praksē par biškopja 
profesiju, redzēja kā bites tiek ieziemotas, pētīja 
nektāraugus apkārtējā vidē un noziedējušā facēliju laukā 
meklēja vēl pēdējās čaklās bites, lai tās nofotografētu 
un piedalītos UNESCOskolēnu fotogrāfi ju konkursā
“Medus bite.”

Mums bija liels prieks, vērojot bērnu lielo interesi, 
aizrautību un vēlmi uzzināt vairāk par bišu dzīvi.

Grundzāles pamatskolas direktore 
Valda Elstiņa



10 2016. gada 14. oktobris

Sagatavošanas grupas“ Saulītes” audzēkņi saņēma 
ļoti jauku uzaicinājumu no Vilkastu ģimenes, apciemot
viņu lauku sētu “Aizpurvus”. Uzaicinājums  tika vien-
balsīgi pieņemts un visi bija gatavi rudenīgam pār-
gājienam. Eduarda vecāki bija īpaši padomājuši par 
bērnu izklaidi un iespējām fiziski izkustēties. Kopīgi tika  
sanesta malka un iekurts ugunskurs, lai vārītu pusdienu 
zupu. Katrs varēja atrast sev nodarbošanos: no papīra 
un tukšām plastmasas pudelēm gatavot raķetes, palīdzēt 
sagriezt dārzeņus zupai, izmēģināt dažādu bungu ritmus, 
paskrieties ar koka skrejriteņiem, nošļūkt pa trīsi no viena
koka uz otru. Kad raķetes tika sameistarotas bērni arī 
izmēģināja kuram visaugstāk uzlidos. Raķešu šaušana 
sagādāja vislielāko prieku. Mājas saimnieki pārbaudīja 
arī bērnu vērīgumu, sadalot 4 komandās notika orientē-
šanās sacensības ap māju un pagalmu. Katra komanda 
saņēma pārsteiguma dāvaniņas. Kopīgi gatavotā zupa  
garšoja lieliski. Kaut arī bērni jutās nedaudz saguruši 
,tomēr  ar  priecīgiem smaidiemun mirdzošām acīm ilgi 
atcerēsies šo interesanti kopā pavadīto dienu. Paldies 
Vilkastu ģimenei par viesmīlīgo uzņemšanu.

Septembra vidū ar tematisku nodarbību iestādē 
viesojās stikla pūtēji no Ventspils. Bija iespēja uzzināt 
interesantas lietas par stiklu, kā arī pašiem izmēģināt 
stikla pūšanas tehniku. Pie balvām tika tie, kuri bija 
uzmanīgi klausījušies un zināja atbildes uz uzdotajiem 
jautājumiem.

Ar patīkama satraukuma piegaršu, gaidījām atnākam 
Miķeļdienu. Kopā ar čaklo vāveri (skolotāja Dina) un 
viņas draugu ezi (skolotāja Laura) bērni izdziedāja  un 

izdejoja dažādus rudens darbiņus. Nu jau par tradīciju 
ir kļuvis Miķeļdienas tirdziņš, kurš arī šogad izvērsās 
varen bagāts ar gardiem rudens labumiem. Paldies ve-
cākiem par izdomu un pagatavotajiem kārumiem.

Septembra izskaņā darba pieredzē viesojās kolēģi no 
Gaujienas.

Kur tas septembris palicis? Ir tikai atmiņā silti mirkļi 
un atziņa, ka citi mēneši nāks tikpat interesanti un noti-
kumiem bagāti.

Skolotājas
Laura Līdaciņa un Andra Ozoliņa

Septembris Palsmanes pagasta 
pirmsskolas iest�d�

Kā dzeltena kļavas lapa rudens vējā aizlidojis septem-
bris, un Palsmanes pamatskolas kolektīvs ar gandarījumu 
var atskatīties uz paveikto šajā laika posmā.

1.Septembris – Zinību diena, un savas skolas gaitas
 Palsmanes pamatskolā uzsāka 121 skolēns. Pirmo reizi 
skolas zvans skanēja 12 1. klases audzēkņiem, kuri 
saņēma savu pirmo dokumentu – Palsmanes pamat-
skolas skolēna apliecību. Klātesošos skolēnus, skolotājus 
un vecākus, jauno mācību gadu sākot, sveica skolas 
direktore Dace Pērle, pagasta pārvaldes vadītāja Tigna 
Podniece. Nelielu, bet jautru un veselīgu priekšnesumu 
bija sagatavojuši arī skolas teātra pulciņa dalībnieki. Lai 
teātra bērnu dāvātais citrons dod visiem možu garu un 
izturību visa mācību gada garumā!

9.septembra vakars Palsmanes pamatskolā tika 
pavadīts sportiskā garā, kopīgi atzīmējot Tēvu dienas 
pasākumu “Mans tētis – vislabākais”. Tēti, krusttēvi un 
vectētiņi pārbaudīja savas prasmes dažādās radošās un 
sportiskās stacijās: “Mans tētis gudrinieks”, “Mans tētis 
mākslinieks”, “Mans tētis stiprinieks”, “Mans tētis 
sportists”. Pēdējie spēki tika iztērēti, spēlējot futbola 
maču. Pasākuma izskaņā komandu dalībnieki tika 
īpaši sumināti un godam nopelnīja titulu “Mans tētis 
vislabākais”. Pasākumu organizēja skolēnu līdzpārvalde 
skolotājas Andas Ābolkalnas vadībā.

23. septembrī Palsmanes pamatskolā valdīja možs 
un sportisks noskaņojums. Visu deviņu klašu skolēni 
pulcējās krosa trasē, lai mērotos spēkiem cits ar citu, kā 
arī ar samērā grūto skriešanas trasi. 1.- 6. klašu skolēniem 
bija iespēja pasportot arī uz piepūšamajām atrakcijām. 
Paši labākie krosisti 27. septembrī aizstāvēja skolas 
godu Smiltenes novada krosa sacensībās.

“Es sarīkošu Dzejas dienas..” ar šiem dzejnieces 
Marikas Svīķes vārdiem divas dienas Palsmanes pa-
matskolā iesākās Dzejas dienām veltītie pasākumi. 20. 
septembrī uz konkursu “Spēle dzejā” 8. klases skolēni 
aicināja 5., 6., 7., 9. klašu skolēnus un skolotājus. Toties
26. septembrī skolas zālē dzejas, mākslas un mūzikas 
pasaulē satikās 1. – 4. klašu skolēni ar savām audzinā-
tājām. Pasākums tika veidots kā interesanta, aizraujoša 
un draudzīga komandu sacensība dzejas valstībā. Lai 
viss noritētu pilnīgi godīgi, punktus skaitīja absolūti 
kompetenta un neuzpērkama žūrijas komisija: skolas 
direktore Dace Pērle, pagasta bibliotekāre Vingra Bērtiņa, 
mākslas skolotāja Inita Biķe, vēstures skolotāja Mārīte 

Rainbaha un 8. klases skolēns Edgars Podnieks. Par 
pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās mūzikas sko-
lotāja Dace Purvlīce. Vecākajā grupā ar ļoti minimālu 
pārsvaru uzvarētāju godā tika 9. klases komanda. Ap-
kopojot jaunākās grupas rezultātus, izrādījās, ka visas 
komandas ieguvušas 1. vietu! Milzīgs paldies 8. klases 
skolēniem: Montai Jurģei, Madarai Vikmanei, Diānai 
Ivanovai, Patrīcijai Vētrai, Denisam Jurovam, Valdim 
Vilkam, Edgaram Podniekam par ieguldīto nesavtīgo 
darbu Dzejas dienu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

28. septembrī Palsmanes pamatskolas 8.klases 
skolēni viesojās Grundzāles pamatskolā, lai aicinātu uz 
kopīgu Dzejas dienu pasākumu 5.-9.klašu skolēnus un 
skolotājus. Konkurss “Spēle dzejā” noritēja draudzīgā, 
radošā, dzejiskā noskaņojumā. Palsmanieši saka sirsnīgu
paldies Grundzāles pamatskolas kolektīvam par vies-
mīlību un laipno uzņemšanu! 

29.septembrī Palsmanes pamatskolā 5. un 6.klašu 
skolēniem notika karjeras izglītības stunda, kur viņi 
tikās ar AS “Sadales tīkls” pārstāvjiem. Skolēni uzzināja 
daudz jauna par drošību saistībā ar elektrību un dažādām
elektroiekārtām. AS “Sadales tīkls” pārstāvis Aigars 
Ozoliņš dalījās ar pieredzes stāstiem un parādīja dažā-
das situācijas, kas notiek, ja netiek ievērota drošība un 
piesardzība, darbojoties ar elektroiekārtām. Skolēniem 
tika atgādināts, ka nepareiza vai pārgalvīga rīcība ar 
elektrību, gāzi, uz autoceļa un ūdens, brīvā dabā un mežā 
apdraud cilvēka drošību. Pēc skolēnu atsauksmēm, šāda 
veida stāstījums bija ļoti interesants un vērtīgs.

30. septembris – skolotājiem svētki! Sirsnīgs svei-
ciens skolotājiem dzejā un mūzikā no devītajiem, kuri 
aizvietoja skolotājus mācību stundās, tā izmēģinot savus 
spēkus šajā tik skaistajā, bet viennozīmīgi arī grūtajā 
profesijā. Skolotāji, atstājuši skolu drošās 9. klases 
skolēnu rokās, pulcējās uz piemiņas brīdi Palsmanes 
kapos, lai iedegtu svecīti un pieminētu aizsaulē aiz-
gājušos skolotājus. 

30. septembra pēcpusdienā 8., 9. klašu skolēni un 
dažas skolotājas devās uz Zinātnieku naktīm Rīgā. 

Tā, ļoti radoši un aktīvi, Palsmanes pamatskolā 
aizvadīts pirmais mācību gada mēnesis – septembris.

Palsmanes pamatskolas kolektīva vārdā
skolotāja Iveta Reinsone 

Kr�sainais septembris 
Palsmanes pamatskol�

Kult�ra

Ar sauli sirdīs un smaidu sejās no sava pirmā 
ārzemju brauciena ir atgriezušies Variņu tautas nama 
VPDK “Varis” dejotāji. Kolektīvs septembra beigās (no 
20. – 28.septembrim) piedalījās starptautiskajā dziesmu 
un deju festivālā “Le spiagge d Italia 2016”, kas notika 
Itālijas pilsētā Riccione. Ar mums kopā bija arī Smiltenes 
novada Kultūras pārvaldes meitenes, kuras papildināja 
dejotāju priekšnesumu, starp dejām dziedot skaistās lat-
viešu tautasdziesmas.

Ceļojumu iesākām drēgnā un rudenīgā 20.septembra 
rītā, lai pēc 2 dienām, 22.septembrī, nonāktu pavisam 
citā pasaulē – saules pielietajā Adrijas jūras krastā. 
Pirmajā dienā iekārtojāmies viesnīcā un devāmies izpētīt 
pilsētu. Šaurās ieliņas, palmas, pīnijas, Adrijas jūras sāls 
un nesteidzīgais itāļu dzīves ritms bija kaut kas pilnīgi 
atšķirīgs no ierastās vides un stresainā ikdienas. Otrā 
diena iesākās ar mēģinājumu koncertam. Pēc tam 
devāmies ekskursijā uz Sanmarino. Šaurās ieliņas kā 
serpentīns vijas kalnā un no tā. Pilsēta sastāv it kā no 
stāviem, no slāņiem, bet no augšas paveras fantastisks 
skats uz dūmakā kalna pakājē gulošo pilsētu. Sajūta tāda, 
it kā būtu pabijis debesīs. 

Pievakarē, atgriežoties Riccione, kolektīvs piedalījās 
smilšu skulptūru veidošanas pasākumā, kur veidojām 
improvizētu Brīvības pieminekli. Tad festivāla dalībnie-
kiem sekoja zumbas nodarbība Adrijas jūras pludmalē. 

Trešā diena, 24.septembris, bija festivāla atklāšanas 
diena, ar dalībnieku gājienu un pirmo koncertu. Stājoties 
gājienam, piedzīvojām īpaši emocionālu mirkli, kad 
kopā ar bulgāru sieviešu kori nodziedājām latviešu 
tautasdziesmu “Pūt, vējiņi”. Šajā mirklī tiešām bija grūti 
valdīt pār emocijām un ne viena vien asara noritēja. 

Svētdiena, 25.septembris, bija festivāla noslēguma 
diena. Bija patīkami, pēc mūsu uzstāšanās, dzirdēt labus 
vārdus un uzslavas gan no festivāla organizatoriem, gan 
dalībniekiem, gan skatītājiem. Šādos brīžos rodas vārdos 
neizsakāms lepnums par to, ka esam latvieši.

26.septembra rītā atvadījāmies no Itālijas un devā-
mies mājupceļā. Pievakarē sasniedzām Alpu kalnus. 
No dabas varenuma un majestātiskuma brīžiem pat elpa 
aizrāvās. Brauciens bija elpu aizraujošs, brīnišķīgs un 
neaizmirstams.

Gribētos pateikt vislielāko paldies visiem brauciena 
dalībniekiem – par draudzīgumu, humoru, dziesmām. 
Paldies mūsu fantastiskajiem šoferīšiem Vilnim un 
Jānim! Paldies, Smiltenes novada domei un SIA “Meža 
bites” par materiālo atbalstu! Paldies, Variņu pagasta 
pārvaldes vadītājam Uldim Birkenšteinam par morālo 
atbalstu!

Šis ceļojums ilgi paliks atmiņā un sildīs mūs gan 
ziemas aukstumā, gan ikdienas gaitās.

VPDK Varis vadītāja Laila Legzdiņa

Ar sauli sird�s un 
smaidu sej�s
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Sports

No 5. līdz 7. septembrim Čehijas pilsētā Brno 
norisinājās tradicionālās starptautiskās bērnu un 
jauniešu vieglatlētikas sacensības (“European Kids 
Athletics Games”). Pasākumā, kurā šogad uz starta 
dažādās disciplīnās izgāja 1738 dalībnieki no 14 Eiro-
pas valstīm piedalījās arī 18 Smiltenes BJSS jaunie 
vieglatlēti. Smilteniešu kontā šoreiz trīs medaļas. 

Uzvaru 100m barjerskrējienā, ar jaunu personisko 
rekordu 14,71 sekunde izcīnīja Marta Marksa. Otrajā 
vietā šķēpa mešanā ierindojās Dāvis Krauklis 52,71m; 
sudraba medaļu bumbiņas mešanā ar 65,40m tālu 
metienu ieguva Mareks Baumanis (kvalifikācijas 

sacensībās Mareks bumbiņu aizmeta 72,19m). Pavisam 
nedaudz līdz godalgām pietrūka Markusam Petrovam, 
kuram 4v. augstlēkšanā (1,26m) un 8v. tāllēkšanā (4,09m);
 Sabīnei Marksai 4v. šķēpa mešanā (39,74m), Regnāram 
Tammam 6v. augstlēkšanā (1,22m) un 7v. tāllēkšanā 
(4,18m), kā arī Paulai Rudītei, kura augstlēkšanā pār-
varot 1,29m ierindojās 6v.

17. septembrī Igaunijas pilsētā Valgā tika aizva-
dītas jau 10. starptautiskās sacensības šķēpa mešanā 
“Smiltene-Valga Javelin Cup’2016”. Sacensības, kuras 
kopīgi organizē Smiltenes sporta centrs sadarbībā ar 
Valgas sporta klubu “Maret-Sport”, šogad pulcēja 
turpat 200 dalībniekus. 

Smilteniešu kontā šoreiz trīs uzvaras: “B” vecuma 
grupā ar jaunu personisko rekordu un sezonas labāko 
rezultātu 59,17m Latvijā uzvaru svinēja Dāvis Krauklis; 
jaunākajā “D” vecuma grupā nepārspēts palika Dāvja 
jaunākais brālis Kristers – 32,21m, savukārt jauniešu 
konkurencē uzvaru svinēja šā gada Eiropas jauniešu 
čempionāta bronzas medaļas ieguvējs Matīss Velps 
(68,01m). Vīriešu konkurencē trešo vietu, pirmo reizi 
metot šķēpu pāri 70m atzīmei izcīnīja Jāzeps Groza 
(70,41m), savukārt “C” grupā meitenēm bronzas pozīcijā 
ierindojās Hanna Gabriela Ziemiņa (30,42m).

Tikai nedaudz līdz godalgām pietrūka jaunajiem 
“D” grupas sportistiem Katrīnai Konterei un Markusam 
Petrovam, kuriem nācās samierināties ar ceturtajām 
vietām.

Patīkami, ka balvas visiem godalgoto vietu ieguvē-
jiem pasniedza šā gada Eiropas čempions šķēpa mešanā 
Zigismunds Sirmais.

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Smiltenes jauno vieglatl�tu starti 
�ehij� un Igaunij� 

27.septembrī Smiltenē, kā ierasts, Meža ielas trasēs, 
notika Smiltenes novada skolu rudens kross. Krosā pie-
dalījās 180 skrējēji no visām novada skolām un Smil-
tenes tehnikuma. Sacensības notika 5 vecuma grupās. 

Rezultāti pa vecuma grupām:
2007.g.dz. un jaunāki grupā – meitenēm Annija 

Sīpola (Palsmane, skolotājs Mārtiņš Veģeris), Evelīna 
Graudiņa (Smiltenes vidusskola, skolotāja Laila Cīrule), 
Elvita Elizabete Kurilika (Palsmane).

Zēniem – Adrians Muraška (SV, sk. L.Cīrule), Mārvis 
Āboliņš (SV, sk. Margarita Mikarta), Marko Dadzis 
(Palsmane).

2005.-2006.g.dz. grupā – Paula Rudīte, Elīza Miglava
(abas SV, skolotāja Margarita Mikarta), Samanta Dāboliņa 
(Palsmane); Jorens Miķelsons, Regnārs Tamms (abi SV, 
L.Cīrule), Edgars Timermanis (SV, M.Mikarta).

2003.-2004.g.dz. grupā – Agnese Jaunmuktāne 
(SV, L.Cīrule), Sanija Reičela Feldmane (SV, sk. Jurģis 
Jurka), Anda Jaunmuktāne (SV); Ernests Eglītis (SV, 
M.Mikarta), Andris Miesnieks (SV, J.Jurka) un Matīss 
Dāboliņš (Palsmane).

2001.-2002.g.dz. grupā – Karīna Krumeņa (Grundzāle,
skolotājs Māris Stabiņš), Daniela Brikmane (Bilska, 
skolotājs Leons Peļņa), Laila Vagule (Variņi, skolotāja 
Zanda beitika); Renārs Akmins, Ronalds Orniks (abi 
Grundzāle), Armands Joniņš (Variņi).

1997.-2000.g.dz.grupā – Laura Savicka (SV, sko-
lotāja Liene Brūvele), Gundega Zvaigzne, Daimona 
Artamonova (abas Smiltenes Tehnikums, skolotājs Leons 
Peļņa); Eduards Stīpnieks, Jānis Gailītis (SV, skolotājs 
Ivars Joksts), Aivis Bērziņš (ST).

Skolu komandu vērtējumā uzvarēja Smiltenes 
vidusskola, 2.vietā – Palsmanes pamatskola, 3.vietā – 
Grundzāles pamatskola.

Smiltenes BJSS metodiķe K.Klempnere

Kr�sain� rudens 
krosa tras�s

Kult�ra

Vidzemes kultūras programmas 2016 ietvaros Smil-
tenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 
‘’Ieviņa’’ iestudē trīs jaunas latviešu skatuviskās tautas 
dejas, pateicoties A/S “Latvijas valsts meži” atbalstam.
Sadarbojoties etnomūzikas grupai “Vairogi’’ un jaunajam 
horeogrāfam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
maģistrantūras absolventam, Reinim Rešetinam, šogad 
radītas trīs jaunas latviešu tautasdziesmuapdares, kas 
nāk no Vidzemes puses un ir īpaši piemērotas deju iz-
veidei. Pašlaik norit darbs pie deju iestudēšanas. Pirmais 
koncerts plānots š.g. 22. oktobrī Smiltenē, kurā varēsiet 
redzēt daļu no jauniestudējuma, savukārt 4. decembrī 
Smiltenē būs iespēja vērot Vidzemes deju svītu jau visā 
tās krāšņumā.

Pateicamies par sadarbību etnomūzikas grupai 
“Vairogi’’ un par atbalstu A/S “Latvijas valsts meži’’ 
un Vidzemes plānošanas reģionam.

Projekta sabiedrisko attiecību koordinators 
Ilgvars Ābols

Smilten�
top “Vidzemes 

deju sv�ta’’
Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene” oktobrī 

uzsāk darbību divi pašdarbības pulciņi – “Aušanas 
pulciņš iesācējiem” un rokdarbnieču pulciņš “Musturs”. 

Aušanas pulciņš notiks divas reizes nedēļā dienas un 
vakara grupās. Pirmdienās plkst. 18:00 un ceturtdienās 
pa dienu. Pulciņu vadīs Ginta Rubene TLMS “Smiltene”
dalībniece. 

Rokdarbnieču pulciņš “Musturs” aicina tos, kas vēlas 
mācīties un dalīties savās zināšanās. Te viena meistara 
nebūs, bet pēc dalībnieku interesēm tiks pieaicināti 
cilvēki, kas gatavi dalīties savās zināšanās, kā arī savā 
starpā varēs mainīties zināšanām. Tikšanās reižu biežums, 
tēmas un laiks būs atkarīgs un dalībnieku vēlmēm. 

TLMS “Smiltene” vadītāja Liene Strazdiņa informē, 
ka studijai ir iegādātas jaunas stelles, uz kurām būs 
iespēja aust lielos 180 cm lakatus un galdautus. Tāpat 
studijas dalībniekiem paredzētas apmācības kursi pie 
Baibas Vaivares “Krāsa un kompozīcija lietišķajā 
mākslā”. Ikviens līdz 24. oktobrim ir aicināts apmeklēt 
izstādi “No vecmāmiņu pūra lādēm”. 4.novembrī plkst. 
18:00 gatavošanas maskošanās laikam – īss ievads par 
maskošanās tradīciju Vidzemē un tās nozīmi, masku 
izstāde un masku gatavošana.

TLMS “Smiltene” ir atvērta katram, kas savu brīvo 
laiku vēlas pavadīt ārpus mājas radot skaistas un no-
derīgas lietas sev un citiem. Te var nākt mācīties aust arī 
ārpus pulciņu laikiem, aužot un konsultējoties ar tiem 
studijas dalībniekiem, kas konkrētā brīdī ir studijā, kā arī 
studijas dalībniekiem ir iespēja sevi pilnveidot studijas 
rīkotos kursos pie augsta līmeņa pasniedzējiem no 
visas Latvijas. Vairāk informācija sazinoties ar TLMS 
“Smiltene” vadītāju Lieni Strazdiņu, tālr. 25455507, 
e-pasts: tlms.smiltene@gmail.com.

TLMS “Smiltene” 
aicina jaunus 
dal�bniekus

“Ar tēti šķīrāmies bez asarām. Viņa rokas bija aukstas, 
viss siltums sakāpis acīs. Es teicu “uz redzēšanos!”. 
Tētis neteica nekā. Tas notika Cēsu stacijā pie aizrestoto 
vagonu rindas. – Neuzkavējieties! Galā būsiet atkal 
kopā, – kliedza viens no miličiem, kas pavadīja tēti. Tie 
bija necilvēcīgi meli, bet toreiz vieglāki bija kaut drusku 
tiem ticēt kā nemaz neticēt.” (Melānija Vanaga “Veļupes 
krastā”).

Latviešu tautas filma – vārda vistiešākā nozīmē. 
Ir bijušas tēmai līdzīgas filmas, kas fragmentāri un 
dokumentāli parāda mūsu tautas vēstures dramatiskākās 
lappuses.Bet šī ir pirmā un droši vien vienīgā lielā 
aktierfilma un tās sižets veidots pēc Melānijas Vanagas 
grāmatas “Veļupes krastos”, bet rakstniece ir tā, kas 
tautas traģēdiju, sākot no 1941. gada vasaras, izjutusi uz 
sevis un  savā ģimenē.

Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, 
vīrs, dēls, sava zeme – padomju vara to visu atņēma, taču 
viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu un lai
arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu 
tikām ierauti mēs visi. Šis stāsts – nu jau tagad uz ekrāna 
– mūžam paliks kā  tautas vēstures skarbākā  lappuse. 

Galvenajai lomai izvēlēta viena no mūsdienu 
labākajām savas paaudzes aktrisēm – šveiciete Sabīne 
Timoteo, filmā lomas atveido latviešu aktieri Maija 
Doveika, Guna Zariņa, Lilita Ozoliņa, Baiba Broka, Ivars 
Krasts, Jana Čivžele, Juris Strenga.

Smiltenes kinoteātrī “Melānijas hronika” Vislat-
vijas pirmizrāde 1.novembrī pl. 18.30, filmu rādīs līdz 
10. novembrim.

Gunārs Liedags, 
Smiltenes 3D kinoteātris

Latviešu tautas filma
“Mel�nijas hronika” 
pirmizr�des Smilten�
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Sagatavošanas grupas“ Saulītes” audzēkņi saņēma 
ļoti jauku uzaicinājumu no Vilkastu ģimenes, apciemot
viņu lauku sētu “Aizpurvus”. Uzaicinājums  tika vien-
balsīgi pieņemts un visi bija gatavi rudenīgam pār-
gājienam. Eduarda vecāki bija īpaši padomājuši par 
bērnu izklaidi un iespējām fiziski izkustēties. Kopīgi tika  
sanesta malka un iekurts ugunskurs, lai vārītu pusdienu 
zupu. Katrs varēja atrast sev nodarbošanos: no papīra 
un tukšām plastmasas pudelēm gatavot raķetes, palīdzēt 
sagriezt dārzeņus zupai, izmēģināt dažādu bungu ritmus, 
paskrieties ar koka skrejriteņiem, nošļūkt pa trīsi no viena
koka uz otru. Kad raķetes tika sameistarotas bērni arī 
izmēģināja kuram visaugstāk uzlidos. Raķešu šaušana 
sagādāja vislielāko prieku. Mājas saimnieki pārbaudīja 
arī bērnu vērīgumu, sadalot 4 komandās notika orientē-
šanās sacensības ap māju un pagalmu. Katra komanda 
saņēma pārsteiguma dāvaniņas. Kopīgi gatavotā zupa  
garšoja lieliski. Kaut arī bērni jutās nedaudz saguruši 
,tomēr  ar  priecīgiem smaidiemun mirdzošām acīm ilgi 
atcerēsies šo interesanti kopā pavadīto dienu. Paldies 
Vilkastu ģimenei par viesmīlīgo uzņemšanu.

Septembra vidū ar tematisku nodarbību iestādē 
viesojās stikla pūtēji no Ventspils. Bija iespēja uzzināt 
interesantas lietas par stiklu, kā arī pašiem izmēģināt 
stikla pūšanas tehniku. Pie balvām tika tie, kuri bija 
uzmanīgi klausījušies un zināja atbildes uz uzdotajiem 
jautājumiem.

Ar patīkama satraukuma piegaršu, gaidījām atnākam 
Miķeļdienu. Kopā ar čaklo vāveri (skolotāja Dina) un 
viņas draugu ezi (skolotāja Laura) bērni izdziedāja  un 

izdejoja dažādus rudens darbiņus. Nu jau par tradīciju 
ir kļuvis Miķeļdienas tirdziņš, kurš arī šogad izvērsās 
varen bagāts ar gardiem rudens labumiem. Paldies ve-
cākiem par izdomu un pagatavotajiem kārumiem.

Septembra izskaņā darba pieredzē viesojās kolēģi no 
Gaujienas.

Kur tas septembris palicis? Ir tikai atmiņā silti mirkļi 
un atziņa, ka citi mēneši nāks tikpat interesanti un noti-
kumiem bagāti.

Skolotājas
Laura Līdaciņa un Andra Ozoliņa

Septembris Palsmanes pagasta 
pirmsskolas iest�d�

Kā dzeltena kļavas lapa rudens vējā aizlidojis septem-
bris, un Palsmanes pamatskolas kolektīvs ar gandarījumu 
var atskatīties uz paveikto šajā laika posmā.

1.Septembris – Zinību diena, un savas skolas gaitas
 Palsmanes pamatskolā uzsāka 121 skolēns. Pirmo reizi 
skolas zvans skanēja 12 1. klases audzēkņiem, kuri 
saņēma savu pirmo dokumentu – Palsmanes pamat-
skolas skolēna apliecību. Klātesošos skolēnus, skolotājus 
un vecākus, jauno mācību gadu sākot, sveica skolas 
direktore Dace Pērle, pagasta pārvaldes vadītāja Tigna 
Podniece. Nelielu, bet jautru un veselīgu priekšnesumu 
bija sagatavojuši arī skolas teātra pulciņa dalībnieki. Lai 
teātra bērnu dāvātais citrons dod visiem možu garu un 
izturību visa mācību gada garumā!

9.septembra vakars Palsmanes pamatskolā tika 
pavadīts sportiskā garā, kopīgi atzīmējot Tēvu dienas 
pasākumu “Mans tētis – vislabākais”. Tēti, krusttēvi un 
vectētiņi pārbaudīja savas prasmes dažādās radošās un 
sportiskās stacijās: “Mans tētis gudrinieks”, “Mans tētis 
mākslinieks”, “Mans tētis stiprinieks”, “Mans tētis 
sportists”. Pēdējie spēki tika iztērēti, spēlējot futbola 
maču. Pasākuma izskaņā komandu dalībnieki tika 
īpaši sumināti un godam nopelnīja titulu “Mans tētis 
vislabākais”. Pasākumu organizēja skolēnu līdzpārvalde 
skolotājas Andas Ābolkalnas vadībā.

23. septembrī Palsmanes pamatskolā valdīja možs 
un sportisks noskaņojums. Visu deviņu klašu skolēni 
pulcējās krosa trasē, lai mērotos spēkiem cits ar citu, kā 
arī ar samērā grūto skriešanas trasi. 1.- 6. klašu skolēniem 
bija iespēja pasportot arī uz piepūšamajām atrakcijām. 
Paši labākie krosisti 27. septembrī aizstāvēja skolas 
godu Smiltenes novada krosa sacensībās.

“Es sarīkošu Dzejas dienas..” ar šiem dzejnieces 
Marikas Svīķes vārdiem divas dienas Palsmanes pa-
matskolā iesākās Dzejas dienām veltītie pasākumi. 20. 
septembrī uz konkursu “Spēle dzejā” 8. klases skolēni 
aicināja 5., 6., 7., 9. klašu skolēnus un skolotājus. Toties
26. septembrī skolas zālē dzejas, mākslas un mūzikas 
pasaulē satikās 1. – 4. klašu skolēni ar savām audzinā-
tājām. Pasākums tika veidots kā interesanta, aizraujoša 
un draudzīga komandu sacensība dzejas valstībā. Lai 
viss noritētu pilnīgi godīgi, punktus skaitīja absolūti 
kompetenta un neuzpērkama žūrijas komisija: skolas 
direktore Dace Pērle, pagasta bibliotekāre Vingra Bērtiņa, 
mākslas skolotāja Inita Biķe, vēstures skolotāja Mārīte 

Rainbaha un 8. klases skolēns Edgars Podnieks. Par 
pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās mūzikas sko-
lotāja Dace Purvlīce. Vecākajā grupā ar ļoti minimālu 
pārsvaru uzvarētāju godā tika 9. klases komanda. Ap-
kopojot jaunākās grupas rezultātus, izrādījās, ka visas 
komandas ieguvušas 1. vietu! Milzīgs paldies 8. klases 
skolēniem: Montai Jurģei, Madarai Vikmanei, Diānai 
Ivanovai, Patrīcijai Vētrai, Denisam Jurovam, Valdim 
Vilkam, Edgaram Podniekam par ieguldīto nesavtīgo 
darbu Dzejas dienu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

28. septembrī Palsmanes pamatskolas 8.klases 
skolēni viesojās Grundzāles pamatskolā, lai aicinātu uz 
kopīgu Dzejas dienu pasākumu 5.-9.klašu skolēnus un 
skolotājus. Konkurss “Spēle dzejā” noritēja draudzīgā, 
radošā, dzejiskā noskaņojumā. Palsmanieši saka sirsnīgu
paldies Grundzāles pamatskolas kolektīvam par vies-
mīlību un laipno uzņemšanu! 

29.septembrī Palsmanes pamatskolā 5. un 6.klašu 
skolēniem notika karjeras izglītības stunda, kur viņi 
tikās ar AS “Sadales tīkls” pārstāvjiem. Skolēni uzzināja 
daudz jauna par drošību saistībā ar elektrību un dažādām
elektroiekārtām. AS “Sadales tīkls” pārstāvis Aigars 
Ozoliņš dalījās ar pieredzes stāstiem un parādīja dažā-
das situācijas, kas notiek, ja netiek ievērota drošība un 
piesardzība, darbojoties ar elektroiekārtām. Skolēniem 
tika atgādināts, ka nepareiza vai pārgalvīga rīcība ar 
elektrību, gāzi, uz autoceļa un ūdens, brīvā dabā un mežā 
apdraud cilvēka drošību. Pēc skolēnu atsauksmēm, šāda 
veida stāstījums bija ļoti interesants un vērtīgs.

30. septembris – skolotājiem svētki! Sirsnīgs svei-
ciens skolotājiem dzejā un mūzikā no devītajiem, kuri 
aizvietoja skolotājus mācību stundās, tā izmēģinot savus 
spēkus šajā tik skaistajā, bet viennozīmīgi arī grūtajā 
profesijā. Skolotāji, atstājuši skolu drošās 9. klases 
skolēnu rokās, pulcējās uz piemiņas brīdi Palsmanes 
kapos, lai iedegtu svecīti un pieminētu aizsaulē aiz-
gājušos skolotājus. 

30. septembra pēcpusdienā 8., 9. klašu skolēni un 
dažas skolotājas devās uz Zinātnieku naktīm Rīgā. 

Tā, ļoti radoši un aktīvi, Palsmanes pamatskolā 
aizvadīts pirmais mācību gada mēnesis – septembris.

Palsmanes pamatskolas kolektīva vārdā
skolotāja Iveta Reinsone 

Kr�sainais septembris 
Palsmanes pamatskol�

Kult�ra

Ar sauli sirdīs un smaidu sejās no sava pirmā 
ārzemju brauciena ir atgriezušies Variņu tautas nama 
VPDK “Varis” dejotāji. Kolektīvs septembra beigās (no 
20. – 28.septembrim) piedalījās starptautiskajā dziesmu 
un deju festivālā “Le spiagge d Italia 2016”, kas notika 
Itālijas pilsētā Riccione. Ar mums kopā bija arī Smiltenes 
novada Kultūras pārvaldes meitenes, kuras papildināja 
dejotāju priekšnesumu, starp dejām dziedot skaistās lat-
viešu tautasdziesmas.

Ceļojumu iesākām drēgnā un rudenīgā 20.septembra 
rītā, lai pēc 2 dienām, 22.septembrī, nonāktu pavisam 
citā pasaulē – saules pielietajā Adrijas jūras krastā. 
Pirmajā dienā iekārtojāmies viesnīcā un devāmies izpētīt 
pilsētu. Šaurās ieliņas, palmas, pīnijas, Adrijas jūras sāls 
un nesteidzīgais itāļu dzīves ritms bija kaut kas pilnīgi 
atšķirīgs no ierastās vides un stresainā ikdienas. Otrā 
diena iesākās ar mēģinājumu koncertam. Pēc tam 
devāmies ekskursijā uz Sanmarino. Šaurās ieliņas kā 
serpentīns vijas kalnā un no tā. Pilsēta sastāv it kā no 
stāviem, no slāņiem, bet no augšas paveras fantastisks 
skats uz dūmakā kalna pakājē gulošo pilsētu. Sajūta tāda, 
it kā būtu pabijis debesīs. 

Pievakarē, atgriežoties Riccione, kolektīvs piedalījās 
smilšu skulptūru veidošanas pasākumā, kur veidojām 
improvizētu Brīvības pieminekli. Tad festivāla dalībnie-
kiem sekoja zumbas nodarbība Adrijas jūras pludmalē. 

Trešā diena, 24.septembris, bija festivāla atklāšanas 
diena, ar dalībnieku gājienu un pirmo koncertu. Stājoties 
gājienam, piedzīvojām īpaši emocionālu mirkli, kad 
kopā ar bulgāru sieviešu kori nodziedājām latviešu 
tautasdziesmu “Pūt, vējiņi”. Šajā mirklī tiešām bija grūti 
valdīt pār emocijām un ne viena vien asara noritēja. 

Svētdiena, 25.septembris, bija festivāla noslēguma 
diena. Bija patīkami, pēc mūsu uzstāšanās, dzirdēt labus 
vārdus un uzslavas gan no festivāla organizatoriem, gan 
dalībniekiem, gan skatītājiem. Šādos brīžos rodas vārdos 
neizsakāms lepnums par to, ka esam latvieši.

26.septembra rītā atvadījāmies no Itālijas un devā-
mies mājupceļā. Pievakarē sasniedzām Alpu kalnus. 
No dabas varenuma un majestātiskuma brīžiem pat elpa 
aizrāvās. Brauciens bija elpu aizraujošs, brīnišķīgs un 
neaizmirstams.

Gribētos pateikt vislielāko paldies visiem brauciena 
dalībniekiem – par draudzīgumu, humoru, dziesmām. 
Paldies mūsu fantastiskajiem šoferīšiem Vilnim un 
Jānim! Paldies, Smiltenes novada domei un SIA “Meža 
bites” par materiālo atbalstu! Paldies, Variņu pagasta 
pārvaldes vadītājam Uldim Birkenšteinam par morālo 
atbalstu!

Šis ceļojums ilgi paliks atmiņā un sildīs mūs gan 
ziemas aukstumā, gan ikdienas gaitās.

VPDK Varis vadītāja Laila Legzdiņa

Ar sauli sird�s un 
smaidu sej�s
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Sports

No 5. līdz 7. septembrim Čehijas pilsētā Brno 
norisinājās tradicionālās starptautiskās bērnu un 
jauniešu vieglatlētikas sacensības (“European Kids 
Athletics Games”). Pasākumā, kurā šogad uz starta 
dažādās disciplīnās izgāja 1738 dalībnieki no 14 Eiro-
pas valstīm piedalījās arī 18 Smiltenes BJSS jaunie 
vieglatlēti. Smilteniešu kontā šoreiz trīs medaļas. 

Uzvaru 100m barjerskrējienā, ar jaunu personisko 
rekordu 14,71 sekunde izcīnīja Marta Marksa. Otrajā 
vietā šķēpa mešanā ierindojās Dāvis Krauklis 52,71m; 
sudraba medaļu bumbiņas mešanā ar 65,40m tālu 
metienu ieguva Mareks Baumanis (kvalifikācijas 

sacensībās Mareks bumbiņu aizmeta 72,19m). Pavisam 
nedaudz līdz godalgām pietrūka Markusam Petrovam, 
kuram 4v. augstlēkšanā (1,26m) un 8v. tāllēkšanā (4,09m);
 Sabīnei Marksai 4v. šķēpa mešanā (39,74m), Regnāram 
Tammam 6v. augstlēkšanā (1,22m) un 7v. tāllēkšanā 
(4,18m), kā arī Paulai Rudītei, kura augstlēkšanā pār-
varot 1,29m ierindojās 6v.

17. septembrī Igaunijas pilsētā Valgā tika aizva-
dītas jau 10. starptautiskās sacensības šķēpa mešanā 
“Smiltene-Valga Javelin Cup’2016”. Sacensības, kuras 
kopīgi organizē Smiltenes sporta centrs sadarbībā ar 
Valgas sporta klubu “Maret-Sport”, šogad pulcēja 
turpat 200 dalībniekus. 

Smilteniešu kontā šoreiz trīs uzvaras: “B” vecuma 
grupā ar jaunu personisko rekordu un sezonas labāko 
rezultātu 59,17m Latvijā uzvaru svinēja Dāvis Krauklis; 
jaunākajā “D” vecuma grupā nepārspēts palika Dāvja 
jaunākais brālis Kristers – 32,21m, savukārt jauniešu 
konkurencē uzvaru svinēja šā gada Eiropas jauniešu 
čempionāta bronzas medaļas ieguvējs Matīss Velps 
(68,01m). Vīriešu konkurencē trešo vietu, pirmo reizi 
metot šķēpu pāri 70m atzīmei izcīnīja Jāzeps Groza 
(70,41m), savukārt “C” grupā meitenēm bronzas pozīcijā 
ierindojās Hanna Gabriela Ziemiņa (30,42m).

Tikai nedaudz līdz godalgām pietrūka jaunajiem 
“D” grupas sportistiem Katrīnai Konterei un Markusam 
Petrovam, kuriem nācās samierināties ar ceturtajām 
vietām.

Patīkami, ka balvas visiem godalgoto vietu ieguvē-
jiem pasniedza šā gada Eiropas čempions šķēpa mešanā 
Zigismunds Sirmais.

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Smiltenes jauno vieglatl�tu starti 
�ehij� un Igaunij� 

27.septembrī Smiltenē, kā ierasts, Meža ielas trasēs, 
notika Smiltenes novada skolu rudens kross. Krosā pie-
dalījās 180 skrējēji no visām novada skolām un Smil-
tenes tehnikuma. Sacensības notika 5 vecuma grupās. 

Rezultāti pa vecuma grupām:
2007.g.dz. un jaunāki grupā – meitenēm Annija 

Sīpola (Palsmane, skolotājs Mārtiņš Veģeris), Evelīna 
Graudiņa (Smiltenes vidusskola, skolotāja Laila Cīrule), 
Elvita Elizabete Kurilika (Palsmane).

Zēniem – Adrians Muraška (SV, sk. L.Cīrule), Mārvis 
Āboliņš (SV, sk. Margarita Mikarta), Marko Dadzis 
(Palsmane).

2005.-2006.g.dz. grupā – Paula Rudīte, Elīza Miglava
(abas SV, skolotāja Margarita Mikarta), Samanta Dāboliņa 
(Palsmane); Jorens Miķelsons, Regnārs Tamms (abi SV, 
L.Cīrule), Edgars Timermanis (SV, M.Mikarta).

2003.-2004.g.dz. grupā – Agnese Jaunmuktāne 
(SV, L.Cīrule), Sanija Reičela Feldmane (SV, sk. Jurģis 
Jurka), Anda Jaunmuktāne (SV); Ernests Eglītis (SV, 
M.Mikarta), Andris Miesnieks (SV, J.Jurka) un Matīss 
Dāboliņš (Palsmane).

2001.-2002.g.dz. grupā – Karīna Krumeņa (Grundzāle,
skolotājs Māris Stabiņš), Daniela Brikmane (Bilska, 
skolotājs Leons Peļņa), Laila Vagule (Variņi, skolotāja 
Zanda beitika); Renārs Akmins, Ronalds Orniks (abi 
Grundzāle), Armands Joniņš (Variņi).

1997.-2000.g.dz.grupā – Laura Savicka (SV, sko-
lotāja Liene Brūvele), Gundega Zvaigzne, Daimona 
Artamonova (abas Smiltenes Tehnikums, skolotājs Leons 
Peļņa); Eduards Stīpnieks, Jānis Gailītis (SV, skolotājs 
Ivars Joksts), Aivis Bērziņš (ST).

Skolu komandu vērtējumā uzvarēja Smiltenes 
vidusskola, 2.vietā – Palsmanes pamatskola, 3.vietā – 
Grundzāles pamatskola.

Smiltenes BJSS metodiķe K.Klempnere

Kr�sain� rudens 
krosa tras�s

Kult�ra

Vidzemes kultūras programmas 2016 ietvaros Smil-
tenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 
‘’Ieviņa’’ iestudē trīs jaunas latviešu skatuviskās tautas 
dejas, pateicoties A/S “Latvijas valsts meži” atbalstam.
Sadarbojoties etnomūzikas grupai “Vairogi’’ un jaunajam 
horeogrāfam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
maģistrantūras absolventam, Reinim Rešetinam, šogad 
radītas trīs jaunas latviešu tautasdziesmuapdares, kas 
nāk no Vidzemes puses un ir īpaši piemērotas deju iz-
veidei. Pašlaik norit darbs pie deju iestudēšanas. Pirmais 
koncerts plānots š.g. 22. oktobrī Smiltenē, kurā varēsiet 
redzēt daļu no jauniestudējuma, savukārt 4. decembrī 
Smiltenē būs iespēja vērot Vidzemes deju svītu jau visā 
tās krāšņumā.

Pateicamies par sadarbību etnomūzikas grupai 
“Vairogi’’ un par atbalstu A/S “Latvijas valsts meži’’ 
un Vidzemes plānošanas reģionam.

Projekta sabiedrisko attiecību koordinators 
Ilgvars Ābols

Smilten�
top “Vidzemes 

deju sv�ta’’
Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene” oktobrī 

uzsāk darbību divi pašdarbības pulciņi – “Aušanas 
pulciņš iesācējiem” un rokdarbnieču pulciņš “Musturs”. 

Aušanas pulciņš notiks divas reizes nedēļā dienas un 
vakara grupās. Pirmdienās plkst. 18:00 un ceturtdienās 
pa dienu. Pulciņu vadīs Ginta Rubene TLMS “Smiltene”
dalībniece. 

Rokdarbnieču pulciņš “Musturs” aicina tos, kas vēlas 
mācīties un dalīties savās zināšanās. Te viena meistara 
nebūs, bet pēc dalībnieku interesēm tiks pieaicināti 
cilvēki, kas gatavi dalīties savās zināšanās, kā arī savā 
starpā varēs mainīties zināšanām. Tikšanās reižu biežums, 
tēmas un laiks būs atkarīgs un dalībnieku vēlmēm. 

TLMS “Smiltene” vadītāja Liene Strazdiņa informē, 
ka studijai ir iegādātas jaunas stelles, uz kurām būs 
iespēja aust lielos 180 cm lakatus un galdautus. Tāpat 
studijas dalībniekiem paredzētas apmācības kursi pie 
Baibas Vaivares “Krāsa un kompozīcija lietišķajā 
mākslā”. Ikviens līdz 24. oktobrim ir aicināts apmeklēt 
izstādi “No vecmāmiņu pūra lādēm”. 4.novembrī plkst. 
18:00 gatavošanas maskošanās laikam – īss ievads par 
maskošanās tradīciju Vidzemē un tās nozīmi, masku 
izstāde un masku gatavošana.

TLMS “Smiltene” ir atvērta katram, kas savu brīvo 
laiku vēlas pavadīt ārpus mājas radot skaistas un no-
derīgas lietas sev un citiem. Te var nākt mācīties aust arī 
ārpus pulciņu laikiem, aužot un konsultējoties ar tiem 
studijas dalībniekiem, kas konkrētā brīdī ir studijā, kā arī 
studijas dalībniekiem ir iespēja sevi pilnveidot studijas 
rīkotos kursos pie augsta līmeņa pasniedzējiem no 
visas Latvijas. Vairāk informācija sazinoties ar TLMS 
“Smiltene” vadītāju Lieni Strazdiņu, tālr. 25455507, 
e-pasts: tlms.smiltene@gmail.com.

TLMS “Smiltene” 
aicina jaunus 
dal�bniekus

“Ar tēti šķīrāmies bez asarām. Viņa rokas bija aukstas, 
viss siltums sakāpis acīs. Es teicu “uz redzēšanos!”. 
Tētis neteica nekā. Tas notika Cēsu stacijā pie aizrestoto 
vagonu rindas. – Neuzkavējieties! Galā būsiet atkal 
kopā, – kliedza viens no miličiem, kas pavadīja tēti. Tie 
bija necilvēcīgi meli, bet toreiz vieglāki bija kaut drusku 
tiem ticēt kā nemaz neticēt.” (Melānija Vanaga “Veļupes 
krastā”).

Latviešu tautas filma – vārda vistiešākā nozīmē. 
Ir bijušas tēmai līdzīgas filmas, kas fragmentāri un 
dokumentāli parāda mūsu tautas vēstures dramatiskākās 
lappuses.Bet šī ir pirmā un droši vien vienīgā lielā 
aktierfilma un tās sižets veidots pēc Melānijas Vanagas 
grāmatas “Veļupes krastos”, bet rakstniece ir tā, kas 
tautas traģēdiju, sākot no 1941. gada vasaras, izjutusi uz 
sevis un  savā ģimenē.

Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, 
vīrs, dēls, sava zeme – padomju vara to visu atņēma, taču 
viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu un lai
arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu 
tikām ierauti mēs visi. Šis stāsts – nu jau tagad uz ekrāna 
– mūžam paliks kā  tautas vēstures skarbākā  lappuse. 

Galvenajai lomai izvēlēta viena no mūsdienu 
labākajām savas paaudzes aktrisēm – šveiciete Sabīne 
Timoteo, filmā lomas atveido latviešu aktieri Maija 
Doveika, Guna Zariņa, Lilita Ozoliņa, Baiba Broka, Ivars 
Krasts, Jana Čivžele, Juris Strenga.

Smiltenes kinoteātrī “Melānijas hronika” Vislat-
vijas pirmizrāde 1.novembrī pl. 18.30, filmu rādīs līdz 
10. novembrim.

Gunārs Liedags, 
Smiltenes 3D kinoteātris

Latviešu tautas filma
“Mel�nijas hronika” 
pirmizr�des Smilten�
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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�

Pas�kumi pagastos august�
15.oktobrī plkst.17.00 Grundzāles kultūras namā līnijdeju grupu sadrau-
dzības vakars “Iegriežam deju rudenī”. Piedalās grupas no Apes, Gulbenes 
un Smiltenes novadiem. Ieeja bez maksas. 

15.oktobrī plkst.22.00 Grundzāles kultūras namā balle ar grupu “Mustangs”.
Biļetes cena: 3,00 EUR.

29.oktobrī plkst.22.00 Grundzāles kultūras namā Emīla Dārziņa jauktā
kora koncerts. Programmā E.Dārziņā, J.Vītola, Ē.Ešenvalda, L.Garūta, 
U.Prauliņa, O.Grāvīša un R.Dubra skaņdarbi. Ieeja bez maksas.

28.oktobrī plkst. 19.00 Brantu pagasta SIA “Vidzemīte” zālē koncerts 
“Pieskarties pasaulei”. Santa Sāre-Gerža (balss, flauta), Ģirts Ripa (klavieres), 
Mārcis Kalniņš (bungas, perkusijas). Ieejas maksa 2.00 EUR.

OKTOBRĪ
15.oktobrī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē vokālistu konkurss 
“Smiltenes balsis 2016”. Īpašais viesis – Uldis Marhilēvičs. Biļetes pasākuma 
dienā: 2,00 EUR.

15.oktobrī plkst.22.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē rudens balle kopā ar 
grupu “Vēja runa”. Iepriekšēja galdiņu rezervācija līdz 12.oktobrim (ieskaitot), 
zvanot pa tālruni 28688101 vai Smiltenes pilsētas KC. Ieeja: 3,00 EUR.

19.oktobrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē Jaunā Liepājas 
teātra izrāde bērniem “Pelnrušķīte”. Režisore – Lelde Kaupuže, lomās – 
Madara Enkuzena un Dainis Laugalis. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes 
pilsētas KC kasē: 2,00 EUR. Pasākuma dienā: 3,00 EUR.

22.oktobrī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē tā kolektīvu jaunās 
sezonas ieskaņas koncertuzvedums “Ielūdz teātris!” – Smiltenes Tautas 
teātrim 50. Piedalās: jauktie kori “Vidzemīte” un “Pakalni”, senioru koris 
“Mežābele”, VPDK “Ieviņa”, JDK “Dadži”, Smiltenes Pūtēju orķestris, f/k 
“Rudzupuķe” un Smiltenes Tautas teātris. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra kasē no 10.oktobra: 2,00 EUR.

25.oktobrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas KC teātra zālē Smiltenes Tautas teātra 
izrāde “Daži vasaras vakari zem saules”. Autore – Agneta Pleijele, režisors – 
Agris Māsēns. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 EUR.

27.oktobrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku bigbenda koncerts “Tautasdziesmas”. Diriģents – Aleksandrs 
Kreišmanis. Koncertprogrammā “Auga, auga rūžeņa”, “Seši mazi bundzinieki”,
“Saulīt vēlu vakarā(i)”, “Caur sidraba birzi gāju”, “Pūt vējiņi” un citas labi 
pazīstamas latviešu tautas dziesmas. Ieeja: bez maksas.
29.oktobrī (laiks tiks precizēts) Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē Smiltenes 
senioru deju kolektīva “Pīlādzītis” jubilejas koncerts. Vairāk informācijas 
www.smiltene.lv.

NOVEMBRĪ
2.novembrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē teātra “RaCoco” 
izrāde “Septiņi vecpuiši”. Izrāde ir turpinājums jau vairāku tūkstošu skatītāju 
zināmajam iestudējumam “Septiņas vecmeitas”. Režiors – Ivars Lūsis. 
Lomās: Rihards Lepers vai Edgars Lipors, Jūlija Ļaha vai Ginta Krievkalna, 
Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Jānis Kirmuška, Imants Vekmanis, Mārtiņš 
Vilsons vai Juris Strenga, Gunārs Placens un Āris Rozentāls. Biļetes iepriekš-
pārdošanā “Biļešu Paradīze” kasēs un Smiltenes pilsētas KC: 8,00 EUR, 
10,00 EUR, 12,00 EUR, 15,00 EUR.

11.novembrī Smiltenē svinīgi Lāčplēša dienai veltīti sarīkojumi Smiltenes 
Ev.lut.baznīcā un citviet. Vairāk informācijas www.smiltene.lv.

12.novembrī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Ivo 
Fomina koncerts “Nekas jau nebeidzas”. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu 
Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv: 5,00 EUR, 7,00 EUR 
un 10,00 EUR.

18.novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē svinīgais Valsts 
svētku pasākums un Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšana. 
Vairāk informācijas: www.smiltene.lv.

No 3.oktobra līdz 31.oktobrim
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā

Sarmītes Kairišas raganu kolekcijas izstāde “Raganas mitinās šeit”.
Kolekcijā ir 146 raganas, kas atvestas no Īrijas, Vācijas, Slovākijas, 

Slovēnijas, Polijas, arī dažas pašu veidotas. Bibliotēkā apskatāmas 40 no tām.


