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4. augustā ar sportisku sa-
censību programmu tika atklāta 
jaunuzceltā Smiltenes stadiona 
servisa un skatītāju tribīņu ēka, 
kas ikdienā kalpos Smiltenes pil-
sētas bērnu un jaunatnes sporta 
skolas, Smiltenes vidusskolas un 
Smiltenes tehnikuma audzēk-
ņiem, kā arī sporta klubu vaja-
dzībām un sporta pasākumiem. 

Visas dienas garumā stadionā 
pie Tepera ezera notika „Taizeļa 
kausa izcīņa 2018” futbolā, kurā, 
veicot trīs apļu izspēles, vietas sav-
starpēji sadalīja 3 komandas. Pirmo 
vietu izcīnīja Futbola/Hokeja klubs 
„Skorpions”, otro – „X-Team”, tre-
šo – „Rīgas Dinamo”. Savukārt no 
plkst. 12.00 Tepera ezera promenā-
dē, Smiltenes novada teritorijā un 
pilsētā notika Latvijas kausa izcī-
ņas posms Triatlona sprinta distan-
cē, pulcējot vairāk kā 100 dažāda 
vecuma sportistus. 

Svētki turpinājās ar draudzības 
spēli futbolā, kurā sacentās Smil-
tenes BJSS jaunie futbolisti pret 
Smiltenes novada domes komandu, 
kurā piedalījās arī Latvijas Futbo-
la federācijas prezidents Kaspars 
Gorkšs, novada domes vadības, 
jauno futbolistu vecāku un tribīņu 
ēkas būvnieku pārstāvji. Lai gan 
spēle noslēdzās ar rezultātu 4:1 ap-

Atklāta Smiltenes stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēka

vienotās Smiltenes novada domes 
komandas labā, Smiltenes sporta 
skolas jaunieši cīnījās braši un ne 
reizi vien apdraudēja A. Rozīša sar-
gātos vārtus, kā arī spēja sagādāt 
grūtības arī savulaik Latvijas futbo-
la izlases spēlētajam K. Gorkšam.

Pirms simboliskās Smiltenes 
stadiona servisa un skatītāju tribīņu 
ēkas atklāšanas, Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs G. Kukainis 
uzrunāja klātesošos, pasakoties 
ikvienam par ieguldījumu ne tikai 
ēkas celtniecībā, bet arī tiem, kas ar 

savu entuziasmu un darbu  ir vei-
dojuši un veido sporta dzīvi pilsētā 
un novadā. Projekts ir īstenojis ilgi 
loloto smiltenieša Ulda Rudzīša, kā 
arī citu novadnieku sapni par tri-
bīņu un servisa ēku stadionā, kas 
nākotnē stadionā ļaus rīkot plašāka 
mēroga sacensības, stiprinot Smil-
tenes novadu kā sportisku un aktīva 
dzīvesveida novadu.

Latvijas futbola federācijas 
prezidents Kaspars Gorkšs patiecās 
Smiltenes novadam un A. Rozītim 
par ieguldījumu futbola attīstībā, 

jo Smiltene noteikti var lepoties ar 
futbola lielpilsētas godu, uzdāvinot 
arī īpašu futbola bumbu, kas turp-
māk varēs palīdzēt jaunajiem spor-
tistiem treniņu procesā. 

Smiltenes stadiona servisa un 
skatītāju tribīņu ēku atklāja novada 
domes priekšsēdētājs G. Kukainis, 
Latvijas futbola federācijas prezidents 
K. Gorkšs,  SIA „R.K.C.F.Renesanse” 
valdes loceklis R. Kuncevičš, Smilte-
nes pilsētas un novada domes bijušais 
vadītājs A. Mežulis, simboliski pār-
griežot lentu.

Pēc svinīgās atklāšanas notika 
KOMANDA.LV 1.līgas čempionā-
ta spēle starp FK Smiltene/BJSS un 
FK Tukums 2000/TSS komandām, 
kurā ar rezultātu 0:3 šoreiz tika at-
zīts tukumnieku pārākums. 

Kā jau informēts iepriekš, būv-
projekta ietvaros ir izbūvēta stadio-
na servisa ēka un skatītāju tribīnes 
ar kopējo apbūves platību 625,9 m2, 
ārējie inženiertīkli. Saskaņā ar ēkas 
plānojumu, ir izbūvētas apjumtas 
tribīnes ar 250 skatītāju vietām, ēkā 
atrodas ģērbtuves, dušas un tuale-
tes, treneru telpas, tualetes apmek-
lētājiem, noliktavas un tehniskās 
telpas. 

Kopējās ēkas izmaksas ir 721 
953,13 eiro, tajā skaitā PVN, no 
kuriem 200 000,00 eiro ir valsts 
budžeta līdzfi nansējums, bet pārē-
jais fi nansējums 521 953,13 eiro 
apmērā ir Smiltenes novada domes 
fi nansējumus.

Projekta realizācijā piedalījās: 
būvdarbu veicējs – SIA „R.K.C.F. 
Renesanse”, būvuzraugs – SIA 
„TRANZIT ASK”,  autoruzraugs 
– SIA „Remo”, būvprojekta iz-
strādātājs – SIA „Arhitektu Birojs 
Krasts”.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Melderis

25. augustā notiks ikgadējie  „Smiltenes 
novada sporta svētki 2018”, kuri tradicionāli 
visus iepriekšējos gadus ir norisinājušies kādā 
no novada sporta bāzēm, šogad sporta svētki 
atgriežas Smiltenē  un notiks sporta komplek-
sā pie Tepera ezera.  

Pasākums ik gadu tiek pavadīts sportiskā un 
draudzīgā atmosfērā, tāpēc aicinām novada  uz-
ņēmumus, organizācijas, iestādes un fi ziskas per-
sonas veidot savas komandas, lai sacenstos par 
šā gada sportiskākās komandas titulu. Jaunums 
šā gada sporta svētkos būs individuālās – ģime-
ņu sporta aktivitātes, kurās aicināts piedalīties 
ikviens novada iedzīvotājs, kā arī ģimenes trīs 
pārstāvju sastāvā. Dalībniekus apbalvos gan ko-
mandu, gan individuālā, gan ģimeņu vērtējumā. 

Sacensību svinīgā atklāšana paredzēta plkst. 
10.00, sacensību sākums plkst. 10.30. Šogad sa-
censību programmā komandām iekļauti astoņi 
sporta veidi – „Supu stafete”, „Vorteksu beis-
bols”, šķēršļu josla, futbola biatlons, riteņbrauk-
šana „Tandēms”, barjerotā tāllēkšana, „Bolta 
sprints”, novuss, kuri būs jāveic ar netradicionālu 
pieeju, tāpēc svarīga būs komandas saliedētība, 
dalībnieku precizitāte un ātrums.  Savukārt indi-
viduālās – ģimeņu sporta aktivitāšu programmā 

Notiks Smiltenes novada sporta 
svētki – šā gada jaunums – 
sporta aktivitātes ģimenēm

Pasākums norisinās “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes 
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/1/052 ietvaros

Eiropas Sociālais 
fonds

iekļauta tāllēkšana, 100 m skrējiens, futbola šķēr-
šļu josla, bumbiņas mešana mērķī. Individuālo da-
lībnieku starti tiks vērtēti 9 vecuma grupās.

Sacensības organizē Smiltenes novada Spor-
ta pārvalde. Plašāka informācija un pieteikšanās, 
sazinoties ar sacensību galveno tiesnesi Guntaru 
Marksu pa tālruni 26460704. Komandas aicinām 
pieteikt savu dalību līdz 23. augustam plkst. 20.00. 
Sacensību dienā līdz plkst. 9.45 sekretariātā jāie-
sniedz rakstisks pieteikums.  Sīkāk ar sacensību 
noteikumiem var iepazīties www.smiltene.lv. 

Smiltenes novada sporta svētku mērķis ir ro-
sināt novada iedzīvotājus un organizācijas iesais-
tīties sportiskās aktivitātēs, popularizēt sportu kā 
veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu 
nodarbi.  

Sporta svētki šogad tiek organizēti Smiltenes 
novada domes projekta „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/052 ietvaros. 

Sabiedrības informēšanas nolūkā pasākums 
tiks fi lmēts un fotografēts, kā arī šī informācija tiks 
ievietota Smiltenes novada pašvaldības tīmekļviet-
nē, informatīvajā izdevumā un sociālo tīklu profi lā.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
kas projektēta 17,78 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Āpši”, Bilskas pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai 17,78 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101).

13.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 006 0169), 
kas projektēta 1,53 ha platībā, saglabāt no-
saukumu „Āpsīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 1,53 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (kods 0201).  

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.

15. Piedzīt no K.B. nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi parādu 389,97 euro, noka-
vējuma naudu 262,54 euro, kopā 652,51 euro 
(seši simti piecdesmit divi euro 51 cents) bez-
strīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu.

16. Piedzīt no N.B. nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi parādu 389,97 euro, noka-
vējuma naudu 262,52 euro, kopā 652,49 euro 
(seši simti piecdesmit divi euro 49 centi) bez-
strīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu.

17. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību „WATERLAND”  (VRN 40003851504) 
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 
1135,38 euro, nokavējuma naudu 267,41 euro, 
kopā 1402,79 euro, (viens tūkstotis četri simti 
divi euro 79 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot pie-
dziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu.

18. Piedzīt no I.Z. nekustamā īpašuma no-
dokļa par zemi parādu 41,10 euro, nokavējuma 
naudu 29,74 euro, kopā 70,84 euro; nekustamā 
īpašuma nodokļa par ēkām parādu 14,43 euro, 
nokavējuma naudu 4,39 euro, kopā 18,82 euro, 
pavisam kopā 89,66 euro (astoņdesmit deviņi 
euro 66 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piede-
rošo kustamo un nekustamo mantu.

19. Piedzīt no I.Z. nekustamā īpašuma no-
dokļa par zemi parādu 10,78 euro, nokavējuma 
naudu 5,28 euro, kopā 16,06 euro; nekustamā 
īpašuma nodokļa par ēkām parādu 6,61 euro, 
nokavējuma naudu 3,76 euro, kopā 10,37 euro, 
pavisam kopā 26,43 euro (divdesmit seši euro 
43 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu.

20. Piedzīt no J.L. nekustamā īpašuma no-
dokļa par zemi parādu 20,79 euro, nokavējuma 
naudu 4,83 euro, kopā 25,62 euro; nekustamā 
īpašuma nodokļa par ēkām parādu 31,63 euro, 
nokavējuma naudu 7,32 euro, kopā 38,95 euro, 
pavisam kopā 64,57 euro (sešdesmit četri euro 
57 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu.

21. Izsniegt nekustamā īpašuma „Palt-
nieki” (zemes vienības kadastra apzīmējums 
94480050051), Brantu pagastā, Smiltenes 
novadā, apsaimniekotājam – sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Ceļinieks 2010” (reģis-
trācijas numurs 44103059132), bieži sastopa-
mo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 46/18 
smilts – grants un smilts ieguvei smilts – grants 
un smilts atradnē „Paltnieki”.

22. Apstiprināt SIA „OpusPlan” (reģ. Nr. 
44103062217) izstrādāto lokālplānojuma ze-
mes vienībai „Šalkas” (kad. Nr. 94580020011) 
0,8 ha, daļai zemes vienības (kad. Nr. 
94580020091) 0,2 ha un daļai zemes vienības 
(kad. Nr. 94580020170) 0,33 ha, Grundzāles 
pagasta Aumeisteros, 1. redakciju. Nodot pub-
liskajai apspriešanai un institūciju atzinumu sa-
ņemšanai lokālplānojuma zemes vienībai „Šal-
kas” (kad. Nr. 94580020011) 0,8 ha, daļai ze-
mes vienības (kad. Nr. 94580020091) 0,2 ha un 

daļai zemes vienības (kad. Nr. 94580020170) 
0,33 ha, Grundzāles pagasta Aumeisteros, 1. 
redakciju. Noteikt publiskās apspriešanas ter-
miņu no šā gada 1. augusta līdz 31. augustam.

23. Akceptēt SIA „Īpašumi EG” (reģ. Nr. 
40103442701, juridiskā adrese „Tigranas” Tī-
nūžu pag., Ikšķiles novads) paredzēto darbību 
– Dolomīta ieguvi atradnes „Dzeņi” iecirkņos 
„Kalna Kades – 1” un „Kalna Kades – 2” Grun-
dzāles pagasta nekustamajos īpašumos „Kalna 
Kades” (kadastra Nr. 94580070075, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums Nr. 94580070075, 
platība 52,8 ha) un „Bemberu pļavas” (kadas-
tra Nr. 94580070076, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 94580070076)”, platībā attiecīgi 
9,98 ha un 22,76 ha.

24. Grozīt Smiltenes novada domes admi-
nistrācijas amatu vienību sadaļā „2.03.110.00 
– Pašvaldības policija” amata vienību „Kārtīb-
nieks” (profesijas klasifi katora kods 3355 34, 
amata katalogā: saime – 28,4, līmenis – IIA, 
mēnešalgu grupa  0150 7), mainot amata no-
saukumu uz „Inspektors” (profesijas klasifi -
katora kods 3355 14, amata katalogā: saime 
– 28,4, līmenis – IIB, mēnešalgu grupa – 8) ar 
2018. gada 1. augustu.

25. Par izmaiņām darba grupas Smiltenes 
novada Pašvaldības policijas attīstības plāna 
izstrādei sastāvā. 

26. Apstiprināt Nolikumu Nr. 10/18 „Gro-
zījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 28. 
janvāra Smiltenes novada domes licencēšanas 
komisijas nolikumā”.

27. Par R.D.  iekļaušanu dzīvojamās telpas 
izīrēšanas reģistrā.

28. Par V.B.  iekļaušanu dzīvojamās telpas 
izīrēšanas reģistrā.

29. Par dzīvojamo telpu Limbažu iela 10 
dzīv.17, Smiltene, Smiltenes novads, īres līgu-
ma  noslēgšanu.

30. Par dzīvojamo telpu „Jaunraibaci”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, īres lī-
guma noslēgšanu.

31. Piešķirt  līdzfi nansējumu  400,00 euro 
(četri simti euro 00 centi) apmērā Latvijas Bēr-
nu fonda organizētajai vasaras  nometnei Smil-
tenes novada bērniem ar īpašām vajadzībām, 
transporta izdevumu  apmaksai braucienam uz 
jūru plānotā fi nansējuma ietvaros.  

32. Izdarīt Smiltenes novada domes 2012.
gada 31. maija Noteikumos „Kārtība, kādā 
Smiltenes novada pašvaldībā tiek izsniegtas 
atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta 
līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta 
līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēša-
na tiek ierobežota ar ceļa zīmēm” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi ) grozījumus.

33. Piedalīties Eiroreģiona „Pleskava – 
Livonija” projekta „Improving Environmental 
Management through Joint Actions in RU-LV 
Cross Border Regions” (GreenPalette) (Tulk. 
„Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot ko-
pīgas darbības RU – LV pārrobežu reģionos”)  
sagatavošanā.

34. Veikt jaunsargu telpu remontu Rīgas 
ielā 16, Smiltenē, par kopējo summu 8256,12 
euro (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši 
euro 12 centi).

35. Piešķirt Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadējo at-
vaļinājumu 2 kalendārās nedēļas laikā no 2018.
gada 30. jūlija līdz 2018. gada 12. augustam par 
nostrādāto laika periodu no 2017. gada 2. jūlija 
līdz 2018. gada 1. janvārim.

36. Grozīt Smiltenes novada domes 2018. 
gada 28. februāra lēmumu Nr. 187 (sēdes prot.
Nr. 4, 15.§.) 1. punktu, izsakot to šādā redakci-
jā: „1. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu 
Kukaini kā pavadošo personu skolēnu apmai-
ņas grupai, kuri dodas uz Amerikas Savienota-
jām Valstīm Smiltenes novada skolēnu mācību 
apmaiņas programmā laika periodā no 2018. 
gada 1. oktobra līdz 14. oktobrim.”.

Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

2018. gada 25. jūlijā notika kārtējā do-
mes sēde, kurā tika nolemts:

1. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašu-
mam, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadas-
tra apzīmējumu 9474 004 0174 001, kura atro-
das uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9474 004 0174, piešķirt nosaukumu „Palsas”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 

2. Slēgt ar L.T. pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adre-
si „Raibaci”-5, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads pārdošanu par pirkuma maksu 1460,00 
euro (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro), 
tās samaksu veicot ar atlikto maksājumu uz no-
maksu 12 mēnešu laikā no pirkuma līguma no-
slēgšanas dienas.

3. Atcelt lēmumu par izsoles rīkošanu 
starp nekustamā īpašuma (starpgabala) „Lie-
pas”, Vidzemē, Brantu pagastā, kadastra nu-
murs 9448 003 0248, pierobežniekiem. 

4. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu „Smildziņas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra numurs 9470 003 0284, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 
003 0284, 0,4499 ha, valsts akciju sabiedrībai 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” (reģistrācijas Nr. 
40003356530). 

5. No Smiltenes pilsētas nekustamā īpašu-
ma Gaujas iela 5A, kadastra numurs 9415 008 
0212, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9415 008 0213  916 m2 platībā un mainīt 
nosaukumu un adresi no Gaujas iela 5A, Smil-
tene, uz Gaujas iela 5B, Smiltene, Smiltenes 
novads.

6. No Smiltenes pagasta nekustamā īpa-
šuma „Lejas Baltači”, kadastra numurs 9480 
004 0063, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9480 004 0064  2,2 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Lejas Baltači”, Smilte-
nes pagasts, uz „Brasliņas”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

7. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 
60/2016 par zemes vienības Ezera iela 6, Smil-
tenē, iznomāšanu 0,0358 ha platībā. 

8. Iznomāt zemes vienības Rīgas iela 8A, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 007 0614, 
daļu 200 m2 platībā mazdārziņam uz termiņu 
līdz 2023. gada 31. decembrim. 

9. Iznomāt zemes vienības „Pašvaldības 
zemes gabals Nr. 2”, Launkalnes pagastā, ka-
dastra apzīmējums 9470 010 0269, daļas ar 
kadastra apzīmējumiem 9470 010 0098 8007, 
0,4753 ha un 9470 010 0098 8008,  0,4141 
ha platībā mazdārziņam uz termiņu līdz 2023. 
gada 31. decembrim.

10. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli īpa-
šuma „Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”, Laun-
kalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 005 
0041, daļai 3,8 ha platībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai ar termiņu līdz 2023. gada 31. 
decembrim. Izsolāmās zemes vienības daļas 
nomas maksas sākumcenu izsolei noteikt 76,00 
euro (septiņdesmit seši euro) gadā. 

11. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli uz 
īpašuma „Lūkupe”, Palsmanes pagastā, Smil-
tenes novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0260, 2,09 ha 
platībā nomu ar lietošanas mērķi – lauksaim-
nieciskai izmantošanai un līguma termiņu līdz 
2023. gada 31. decembrim. Izsolāmās zemes 
vienības nomas maksas sākumcenu izsolei 
noteikt 41,80  euro (četrdesmit viens euro 80 
centi) gadā. 

12. Noteikt, ka zemes vienības „Rauzas 
Kalniņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9474 001 0022, platība ir 10,3 ha (desmit 
komats trīs hektāri).

13. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Āpsīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 006 
0076. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 006 0076 sadalīt divās daļās:

13.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9444 006 0168), 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu no-
daļa jūlija mēnesi noslēdza ar pozitīvu 
demogrāfi sko bilanci. Nodaļā reģistrēti 
19 jaundzimušie un sastādīti 5 miršanas 
reģistri.

Jūlija mēnesī dzimšanas apliecības 
saņēmuši 4 zēni un 15 meitenes.

 Aizsaulē aizgājuši trīs vīrieši un divas 
sievietes. Mirušie ir pa vienam  Bilskas,  
Smiltenes, Variņu un Vijciema pagasta  un 
Smiltenes pilsētas iedzīvotājam.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē

Pašvaldībā

Atbilstoši Smiltenes novada domes 2017.
gada 29. novembrī izdotajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr. 18/17 „Smiltenes novada 
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi” 2018. gada gada jūlijā ir uzsākta 
Smiltenes pilsētas kapsētas un Meža kapu ak-
tēšana. Aktēšana ir vairāku darbību kopums, 
kurā ietilpst nekoptas kapavietas apzināšana, 
apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana. 
Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt esošo 
situāciju kapos, lai noteiktu kapavietas, kas 
netiek koptas vairāku gadu garumā. 

Redzot brīdinājuma zīmi par aktētu kapa-
vietu vietā, kuru kopjat, jāvēršas pie Smilte-
nes kapu apsaimniekotāja – SIA „Smiltenes 
NKUP”, tālrunis uzziņām 26574901 vai 
26182972. Papildus brīdinājuma zīmes pa-
raugs un informācija, kur vērsties, redzot 
šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiks izvietota 
arī uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

Vienlaicīgi vēlamies informēt, ka:
- 2017. gada 29. novembrī izdotie sais-

tošie noteikumi Nr. 18/17 „Smiltenes novada 
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi” paredz arī kārtību par kapavietas 
kopšanu un uzturēšanu. Kapavietas uzturētā-
jam ir pienākums līdz 2022. gada 28. novem-
brim noslēgt līgumu ar kapsētas apsaimnieko-
tāju – SIA „Smiltenes NKUP” par kapavietas 
uzturēšanu. Saistošie noteikumi un līguma 
paraugs par kapavietas uzturēšanu pieejams 
Smiltenes novada domes mājaslapā www.
smiltene.lv sadaļā „Saistošie noteikumi”.

- 2018. gadā tiks uzsākta Smiltenes pil-
sētas kapsētas un Meža kapu digitalizācija, 
kapsētu digitalizāciju veiks fi rma SIA „CE-
METY”. Informāciju par iespējām, ko sniegs 
kapsētu digitalizācija kapsētu apsaimniekotā-
jam un iedzīvotāju ērtībai mājas lapā www.
cemety.lv. 

Ilze Sausā,
Smiltenes novada domes 

Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja

Informācija par 
kapsētu aktēšanu 
Smiltenes pilsētas 

kapsētās 
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Augustā Latvijā notiks līdz šim 
lielākās militārās mācības „Namejs 
2018”, kas noslēdz Nacionālo bru-
ņoto spēku četru gadu mācību ciklu 
un ir arī “atskaites punkts” Zemes-
sardzes kaujas spēju novērtēšanai. 
Smiltenes novadā mācību aktīvā 
fāze notiks no 24. līdz 26. augustam. 
Tajā piedalīsies arī Zemessardzes 2. 
Vidzemes brigādes, tostarp vietējie – 
22. kaujas nodrošinājuma bataljona – 
karavīri un zemessargi.

Mācības „Namejs 2018” notiks 
ne tikai militārajos poligonos, bet 
arī ārpus tiem – uz vietējās nozīmes 
ceļiem, pagastu centros un infra-
struktūras objektu tuvumā, iepriekš 
ar zemju īpašniekiem saskaņojot 
mācību norises vietas un aktivitātes. 
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 
komandieris pulkvedis Mareks Ozo-
liņš izsaka pateicību tiem zemju īpaš-
niekiem, kuri devuši atļauju mācību 
norisē izmantot savus īpašumus, kā 
arī darba devējiem, kuri atbalsta savu 
darbinieku iesaistīšanos mācībās, tā-
dējādi sekmējot Zemessardzes kaujas 
spēju paaugstināšanu un katra vietējā 
zemessarga profesionalitāti. 

Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā 24. – 26. augustā 

pa autoceļu P27 Smiltene – Gulbe-
ne no Ūdrupes līdz A2 šosejai un 
pa pieguļošajiem ceļiem un me-
žiem pārvietosies militārā tehnika, 
karavīri un zemessargi, tiks lietota 
mācību munīcija un kaujas imitāci-
jas līdzekļi. Mācību munīcija rada 
troksni, bet neapdraud cilvēku vese-
lību un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek 
atrasta, to nedrīkst aiztikt. Teritori-

Smiltenes novadā notiks militārās mācības „Namejs 2018”

jas pēc mācībām tiks sakoptas.
Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pār-

vietošanos pa ceļiem, mežiem un pļavām, tehnikas un cita veida aprīkojuma 
izvēršanu un pozīciju ieņemšanu. Lūdzam ar izpratni izturēties pret iespējama-

Piedalies mācībās arī tu!
ALŪKSNES, GULBENES 
UN SMILTENES NOVADU 
IEDZĪVOTĀJ!
Tavā novadā laika posmā no 24. augusta līdz 26. 
augustamno  ks militārās mācības „NAMEJS 2018”, 
kurās mūsu zemessargi demonstrēs militārās 
iemaņas iedzīvotāju un savas valsts aizrasdzībā.
Šo mācību „nosacītais” pre  nieks būs Igaunijas Bruņoto spēku 
vienības, kas darbosies Tava novada teritorijā, lai palīdzētu 
Zemessardzei uzlabot iemaņas savas valsts aizsardzībā. 
Ja Tu laika posmā no 24. augusta līdz 26. au-
gustam savā apkārtnē, pilsētā, ciematā vai pie 
savām mājām ieraugi Igaunijas Bruņoto spēku 
karavīrus vai militāro tehniku, vai to pulcēšanos – 
pārvietošanos, piezvani uz telefona numuru: 
+371 26137413
Pazvanot nosauc vietu, kur Tu redzi Igaunijas Bruņoto spēku 
karavīrus vai transportu, to skaitu, darbības un kus  bas 
virzienu, kurā  e pārvietojas. Tas ir Tavs ieguldījums mūsu 
brīvībai un neatkarībai!

jiem satiksmes kustības īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var rasties 
sakarā ar militārās tehnikas pārvie-
tošanos pa autoceļiem vai īslaicīgu 
kontrolpunktu un pārvietojamo šķēr-
šļu izvietošanu uz ceļiem. Šie šķēršļi 
nepiesārņo vidi un nebojā infrastruk-
tūru.

26. augustā plkst. 14.00 Smil-
tenē, Baznīcas laukumā notiks 

mācību „Namejs 2018” noslēguma 
parāde, kurā Smiltenes novada ie-
dzīvotājiem un viesiem būs iespē-
ja apskatīt militāro ekipējumu un 
tehniku. 

Ieva Karlsberga,
 Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 

Civilmilitārās sadarbības nodaļas 
priekšniece virsleitnante 

Projekta „Mācību vides uzla-
bošana Smiltenes vidusskolā” Nr. 
8.1.2.0/17/I/034 ietvaros ir uzsākti 
Smiltenes vidusskolas mācību ēkas 
pārbūves darbi. Pirmie darbi, kas 
paredzēti, ir skolas K2 un K3 kor-
pusu demontāžas darbi un pagaidu 
inženiertīklu pieslēgumu izbūve 
Dakteru ielā 27, Smiltenē. 

Kā jau informēts iepriekš, ir 
uzsākta projekta „Mācību vides uz-
labošana Smiltenes vidusskolā” Nr. 
8.1.2.0/17/I/034 īstenošana, ar mēr-
ķi uzlabot mācību vidi Smiltenes 
vidusskolā, veicot ieguldījumus, un 
attīstīt esošo infrastruktūru, lai sek-
mētu plānoto kompetenču pieejā 
balstītā vispārējās izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu.

26. jūlijā tika uzsākta Smiltenes 
vidusskolas K2 un K3 korpusu de-
montāža Dakteru ielā 27. Demontā-
žas laikā ir paredzēts nojaukt abus 
korpusu savienojošos gaiteņus.

Plānots, ka korpusu demontā-
žas darbi tiks veikti līdz 30. augus-
tam, pagaidu siltumtīklu izbūves 
darbi līdz 30. septembrim. Darbus 
veic būvfi rma SIA „R.K.C.F. Rene-
sanse”.

Augustā uzsākušies arī Smil-
tenes vidusskolas sporta laukumu 
pārbūves darbi.

Saistībā ar būvdarbiem nepie-
ciešamo materiālu un būvgružu 
transportēšanu, objektam pieguļo-
šajās Avotu un Dakteru ielās iespē-

Uzsākti Smiltenes vidusskolas mācību ēkas 
pārbūves darbi

jami īslaicīgi  transporta kustības 
traucējumi un ierobežojumi.

Aicinām būt saprotošiem un 
atvainojamies par sagādātajām ne-
ērtībām!

Atgādinām, ka projektu pa-
redzēts īstenot secīgi līdz 2020. 
gada nogalei. 2018. gadā vēl plā-

nots uzsākt Smiltenes vidusskolas 
K4 korpusa izbūvi, kā arī internā-
ta ēkas būvniecības darbus blakus 
Smiltenes vidusskolas mācību ēkai 
Dakteru ielā 27.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Bilskā notiks lielgabarīta 
atkritumu savākšanas 

akcija
ņus un citus lielus sadzīves priekš-
metus, ko izmēru dēļ nevar ievietot 
sadzīves atkritumu konteinerā. 

Konteineros nedrīkst mest 
nešķirotus sadzīves atkritumus, būv-
gružus, dažāda veida traukus ar šķid-
rumiem un pulverveida ķīmiskām 
vielām, kā arī šīferi un automašīnu 
riepas. 

Lūgums nemest konteineros arī 
ikdienā EKO laukumos bez mak-
sas nododamos iepakojuma veidus 
–  pudeļu un burku, stiklu, papīru, 
polietilēnu, PET dzērienu pudeles, 
kā arī sadzīvē radušos bīstamos at-
kritumus, koka paletes, apavus.

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpa-
šumu sakārtošanas darbu veikšanā 
un samazinātu vidē nelegāli nonā-
kušo atkritumu daudzumu līdz 12. 
septembrim Bilskas pagastā notiks 
lielgabarīta atkritumu savākšanas 
akcija. Tās laikā iedzīvotāji varēs 
bez maksas nodot lielgabarīta atkri-
tumus SIA „ZAAO” (ZAAO) izvie-
totajos lielizmēra konteineros Bils-
kas pagastā stāvlaukumā ceļā Tautas 
nams – Ziedoņi un Mēru ciemā lau-
kumā pie Muižas staļļa.

Konteineros drīkst ievietot 
mēbeles, matračus, paklājus, izjauk-
tas elekrotehnikas ierīces, metāllūž-
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Par Smiltenes 
novadā esošo 

publisko 
ūdenstilpju 

izmantošanu

Piesārņots ūdens var izraisīt 
cilvēkam dažādas saslimšanas, 
tāpēc Smiltenes novada Pašval-
dības policija aicina iedzīvotājus 
rūpēties par savu un citu cilvēku 
veselību un nepeldināt dzīvnie-
kus vietās, kur peldas cilvēki, 
nemazgāties un nemazgāt veļu 
ūdenstilpēs, neatstāt peldvietās 
sadzīves atkritumus, neiepludi-
nāt kanalizāciju ūdenstilpē.

Noteikumi, kas regulē suņu 
peldēšanu: Smiltenes novada Sa-
biedriskās kārtības noteikumu 23. 
punkts nosaka, ka par mazgāšanos, 
dzīvnieku peldināšanu, veļas maz-
gāšanu publiskos dīķos, strūklakās 
un citās ūdenstilpēs var tikt piemē-
rots naudas sods no 10,00 līdz 65,00 
eiro. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, naudas sods var būt 
no 40,00 līdz 75,00 eiro. 

Vietas, kur ir aizliegts un kur 
ir atļauts peldināt suņus: suņus 
peldināt aizliegts visā Tepera ezerā 
(ir uzstādītas informatīvās zīmes), 
Vidusezerā, Klievezera peldētavā, 
visā Niedrāja ezerā, Launkalnes 
pagasta Silvā – ūdenstilpē pie pag-
rieziena uz SIA „Smiltene Impex”, 
Bilskas ezera peldētavā un Lizdo-
les ezera peldētavās.

Smiltenes novadā suņus pel-
dināt atļauts: Smiltenes novada 
upēs, Smiltenē – Klievezera dien-
vidu krastā (piekļuve pa ceļu no 
Mežoles ielas); meža ezerā Turpu-
rītis (aptuveni 100 metrus no Zaķu 
un Jaunās ielas krustojuma Silvas 
virzienā); Launkalnes pagasta Spi-
ciera ezerā (pie AS „Latvijas valsts 
meži” ierīkotās atpūtas vietas). Ie-
priekš minētajās ūdenstilpēs atļauts 
peldināt suņus drošā attālumā no 
cilvēku peldvietām (ieteicamais at-
tālums 30 – 50 metri).

Suņa īpašnieks vai turētājs ir 
atbildīgs par to, lai suns būtu re-
dzeslokā tādā attālumā, kādā īpaš-
nieks vai turētājs spēj kontrolēt 
dzīvnieka rīcību, tāpēc SNPP vēl-
reiz atgādina, ka suņa īpašniekam 
(turētājam) ir jāievēro „Dzīvnieku 
aizsardzības likuma” 5. panta otrās 
daļas 3. punktā noteiktā prasība: 
(…) nodrošināt, lai dzīvnieks ne-
traucētu un neapdraudētu cilvēkus 
vai citus dzīvniekus.

Normunds Liepa,
Smiltenes novada Pašvaldības 

policijas priekšnieks

Atzīmējot Latvijas simtgades 
gadu, arī jūlija mēnesī Smiltenes 
novada dome turpina izcelt un 
iepriecināt mēneša simto Smil-
tenes novada Valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpošanas 
centra (VPVKAC) apmeklētāju 
un pakalpojuma saņēmēju, dāvi-
not simbolisku dāvanu – Latvijas 
valsts karogu.

Jūlija mēnesī tika izcelti valsts 
iestāžu E-PAKALPOJUMA saņē-
mēji, izmantojot www.latvija.lv, līdz 
ar to 23. jūlijā, Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs G. Kukainis 
pasniedza dāvanu simtajai Smilte-
nes novada VPVKAC apmeklētājai 
– Alisei Podniecei, kura izmantoja 
iespēju iesniegt iesniegumu Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūrā, 
izmantojot portālu www.latvija.lv 
un pieejamās Smiltenes novada do-
mes VPVKAC speciālistes konsul-
tāciju tā aizpildīšanai. 

Nākamā dāvana tiks pasnieg-
ta augustā – simtajam Smiltenes 
novada domes Nekustamo īpašu-
mu nodaļas pakalpojuma saņē-
mējam. 

Smiltenes novada VPVKAC 
aicina novada iedzīvotājus izman-
tot e-pakalpojumus un palīdzību 
e-pakalpojumu lietošanā. Klientu 
konsultantes palīdzēs orientēties un 
saprast, kā izmantojamas šīs iespē-
jas – uzrakstīt iesniegumu iestādei, 
pieteikties pabalstam, deklarēt dzī-
ves vietu vai elektronisko deklarā-

Jūlija mēneša 100. e-pakalpojumu saņēmējs Smiltenes 
novada VPVKAC saņem pārsteiguma dāvanu

ciju iesniegšanā, lai saņemtu atpakaļ 
attaisnotos izdevumus par izglītību 
un veselības aprūpi.

Smiltenes Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā (Smiltenes novada dome, Dārza 
ielā 3, Smiltene)

var iesniegt iesniegumus 
Smiltenes novada domei un valsts 
pakalpojumu un pabalstu saņemša-
nai gan papīra formātā, gan elektro-
niski( jābūt internetbankas piekļu-
ves kodiem);

var saņemt savas pašvaldī-
bas pakalpojumus; 

var veikt bezskaidras nau-
das norēķinus par sniegtajiem valsts 
vai pašvaldības maksas pakalpoju-
miem;

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija (SNPP) 2018. gada jūlija mē-
nesī sastādījusi 18 administratīvo pār-
kāpumu protokolus, no kuriem 4 par 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa, bet 14 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpu-
miem.

Par Latvijas APK paredzētajiem 
pārkāpumiem:

-  421. panta pirmā daļa - smēķē-
šanu neatļautās vietās – 2;

-  421. panta ceturtā daļa – smēķē-
šana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2; 

Par Smiltenes novada domes 
saistošos noteikumos paredzētiem 
pārkāpumiem:

- 20.1. punkts – dabisko vajadzību 
nokārtošana uz ielas (urinēšana) – 1;

- 20.2. punkts – dabisko vajadzī-
bu nokārtošana (urinēšana) tam nepa-
redzētā vietā, atkārtoti gada laikā – 1;

- 21.1. punkts – atrašanās publis-
kā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzērie-
na iepakojumu – 7;

- 25.1. punkts – publisku vietu pie-
gružošana ar sīkajiem atkritumiem – 1;

- 27.1. punkts – gulēšana uz pub-
liskiem atpūtas soliņiem – 4.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija informē, ka par jebkuru sa-
biedriskās kārtības pārkāpumu vai 
personu tiesību un brīvību apdraudē-
jumu Jūs variet ziņot, zvanot pa tāl-
runi: 

28 65 99 33  vai  110.
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks

Smiltenes novada Pašvaldības policijas informācija

var saņemt konsultācijas 
par e-pakalpojumu lietošanu;

var saņemt praktisku palī-
dzību darbā ar datoru veicot e-pa-
kalpojumu.

Populārākie valsts iestāžu pa-
kalpojumi, ko var saņemt Smilte-
nes VPVKAC:

VSAA pabalstu pieprasī-
šana saistībā ar bērna piedzimšanu 
(klātienē, elektroniski www.latvija.
lv);

VSAA pabalstu pieprasī-
šana saistībā ar miršanu (klātienē, 
elektroniski www.latvija.lv);

VSAA pabalstu pieprasī-
šana saistībā ar slimības lapas (B 
lapas) iesniegšanu  (klātienē, elek-
troniski www.latvija.lv);

Dzīvesvietas deklarācijas 
iesniegšana (klātienē, www.latvija.
lv);

Gada ienākuma deklarāci-
jas iesniegšana par iepriekšējiem trīs 
gadiem (papīra formātā vai elektro-
niski VID EDS sistēmā);

Algas nodokļu grāmatiņas 
iesniegšana (elektroniski VID EDS 
sistēmā);

Apgādājamo uzrādīšana, 
lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumus (klātienē, 
elektroniski VID EDS sistēmā).

SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, 

nepieciešams autentifi cēties ar savu 
internetbanku, eID karti vai elektro-
niskā paraksta viedkarti.

Kontakti
Smiltenes novada Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs 

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Darba laiks: 
Pr. 8:00 – 18:00, 
Ot. – Ce. 8:00 – 17:00, 
Pk. 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 64707588, 20022348, 

e-pasts: dome@smiltene.lv.
www.smiltene.lv/VPVKAC.
Uzzini vairāk par pašvaldībā 

pieejamajiem valsts pakalpoju-
miem arī www.latvija.lv/pakalpo-
jumucentri. 

No kreisās puses: V. Grigule, A. Podniece, G. Kukainis.
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Smiltenes no-
vada dome īsteno 
projektu „Pasāku-
mi vietējās sabied-
rības veselības vei-
cināšanai Smiltenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/052. Aicinām Smilte-
nes novada iedzīvotājus piedalī-
ties bezmaksas pasākumos. Pro-
jekta ietvaros ir paredzētas šādas 
aktivitātes: 

 Vingrošana bērniem fi ziote-
rapeitu vadībā

Nodarbību mērķis ir sekmēt 
bērnu lokanību, veiklību, koordi-
nāciju un uzlabot fi zisko izturību, 
apgūt vingrojumus, kas izmanto-
jami ikdienā savas veselības uzla-
bošanai un mazinātu mazkustīgu 
dzīvesveidu. Mūsdienās bērniem ir 
ļoti mazkustīgs dzīvesveids un līdz 
ar to samazinās fi ziskās aktivitā-
tes, kā arī  neveselīgais uzturs rada 
liekā svara problēmas, kas bieži ir 
novērojamas bērniem Latvijā. Pa-
pildus jāmin arī augšanas un attīs-
tības traucējumi, stājas problēmas, 
traucēta fi ziskā un garīgā attīstība. 
Informācija un pieteikšanās pēc ie-
priekšēja pieraksta pie fi zioterapei-
ta Didža Lūkina, tālr. 26390486.

Nūjošanas nodarbības
Nūjošana ir piemērota visu ve-

cumu un jebkādas fi ziskās sagata-
votības cilvēkiem. Tehniski pareiza 
nūjošana nodarbina ap 90% cilvēka 
muskuļu, neradot lielu slodzi locī-
tavām, bet palīdz regulēt ķermeņa 
svaru, uzlabojot sirds un asinsvadu 
sistēmu un nodrošinot visu ķerme-
ni ar vienmērīgu slodzi. Nūjošana 
nerada lielu slodzi locītavām, tā 
piemērota arī cilvēkiem ar dažā-

Aktivitātes projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Smiltenes novadā” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros

dām locītavu traumām. Regulāra 
nūjošana samazina muskuļu sa-
sprindzinājumu un sāpes plecu un 
skausta apvidū, muguras sāpes un 
mazina stresu. Nūjošanas nodar-
bību dalībnieki tiek nodrošināti ar 
nepieciešamo ekipējumu – nūjām. 
Nodarbības notiek sertifi cēta trene-
ra vadībā, tāpēc laipni tiek aicināti 
arī cilvēki, kuri ar nūjošanu iepriekš 
nav nodarbojušies. Nodarbību laikā 
ikvienam dalībniekam tiks iemācīta 
pareiza nūjošanas tehnika, kas pa-
līdzēs iegūt maksimālu labumu no 
nodarbības.

    Nodarbību laiki:
Trešdienās plkst. 19.00 pulcē-• 
šanās vieta pie Pilskalna sarga- 
Drandu ielas galā;
Ceturtdienās plkst. 19.00 pulcē-• 
šanās vieta pie Tepera ezera, au-
tomašīnu stāvlaukumā.

Aktīvā ekskursija uz Vents-
pili

Smiltenes novada seniori no 
16. līdz 17. augustam dosies eks-
kursijā uz Ventspili. Ekskursijas 
mērķis ir uzlabot ne tikai garīgo 
veselību – socializēties, iegūt jau-
nas zināšanas, bet arī veicināt vis-
pārējo fi zisko veselību – vingrot, 
piedalīties pastaigās un nūjošanas 
nodarbībās instruktora vadībā gar 
jūru. Ekskursijas dalībnieku skaits 
ir nokomplektēts.

Anita Šteinberga, 
Sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem

Notiks informatīva sanāksme par dabas 
lieguma „Mežole” dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzsākšanu
2018. gada 12. septembrī plkst. 

16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē, 
Ezera ielā 2A, Launkalnē, notiks 
informatīva sanāksme par dabas 
lieguma „Mežole” dabas aizsardzī-
bas plāna izstrādi turpmākajam 12 
gadu periodam.

Dabas liegums „Mežole” ir di-
bināts 1999. gadā un ir Natura 2000 
teritorija. Lieguma kopējā platība ir 
2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino 
mežu, augsto un pārejas purvu, bo-
reālo mežu aizsardzības vieta. Šeit 
konstatētas daudzas Latvijā retas 
un aizsargājamas augu un bezmu-
gurkaulnieku sugas. 

Dabas aizsardzības plāna uzde-
vums ir saskaņot dabas aizsardzī-
bas, dabas resursu izmantošanas, 
reģiona attīstības un iedzīvotāju 
intereses tā, lai tiktu saglabātas te-
ritorijas dabas vērtības. Informa-

Dabas aizsardzības 
pārvelde

tīvās sanāksmes laikā klātesošie 
tiks iepazīstināti ar dabas lieguma 
„Mežole” izveidošanas mērķiem 
un dabas vērtībām, dabas aizsardzī-
bas plāna izstrādes procedūru, ter-
miņiem, iesaistītajiem ekspertiem, 
plānotajiem pētījumiem un iespēju 
piedalīties dabas aizsardzības plāna 
izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju 
īpašniekus, uzņēmējus un visus, 
kam interesē dabas lieguma „Me-
žole” turpmākā aizsardzība un ap-
saimniekošana, iesaistīties un pie-
dalīties informatīvajā sanāksmē, 
lai saņemtu aktuālo informāciju un 
savlaicīgi paustu viedokli par turp-

māko šīs teritorijas apsaimniekoša-
nu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pār-
valdes uzdevumā izstrādā SIA „Es-
tonian, Latvian & Lithuanian En-
vironment”, adrese: Vīlandes iela 
3–6, Rīga, LV-1010, www.environ-
ment.lv. Izteikt viedokli un sniegt 
priekšlikumus par turpmāko dabas 
lieguma attīstības vīziju aicinām 
klātienē sanāksmes laikā vai raks-
tiski, adresējot tos plāna izstrādes 
vadītājai Lūcijai Kursītei: lucija@
environment.lv līdz 2018. gada 
19. septembrim.

Aicināti visi interesenti!

Biedrība „Grundzāle 
2010” īstenojusi projek-
tu „Vidzemes tautas tērpu 
iegāde Grundzāles jaunie-
šu  deju kolektīvam” Nr. 
17-09-AL12-A019.2203-
000010 un iegādājusies 
12 Vidzemes tautas tērpu 
komplektus.

Projekta mērķis ir 
dažādot deju kolektīva 
„Riedēni” priekšnesumus, 
veicināt jauniešu interesi 
par latviešu kultūras man-
tojumu – deju un tautas 
tērpu, tā komplektēšanas un nēsāša-
nas tradīcijām. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
7840,80 euro, no kurām Lauku at-
balsta dienests fi nansē 7056,72 euro, 
savukārt 784,08 euro  ir Smiltenes 
novada domes līdzfi nansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. – 2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2 „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-

Īstenots projekts  „Vidzemes tautas 
tērpu iegāde Grundzāles jauniešu  

deju kolektīvam” 

tējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”. 

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm.

Inga Ruka,
biedrības „Grundzāle 2010” 

valdes locekle, projekta vadītāja
Foto – U. Ķesteris 

Smiltenes novada dome pro-
jekta „Āra vingrošanas trenažieru 
iegāde un uzstādīšana Launkal-
nē” Nr. 18-09-AL10-A019.2203-
000004 ietvaros aprīkoja ar āra 
vingrošanas trenažieriem aktīvās 
atpūtas laukumu Launkalnē. Pro-
jekta mērķis ir Launkalnes ciemā 
radīt iedzīvotājiem vietu fi ziskās 
attīstības veicināšanai un veselības 
stiprināšanai. Projekts ir vērsts uz 
iedzīvotāju līdzdalības, savstarpē-
jas sadarbības veicināšanu, kas dod 
iespēju iedzīvotājiem būt saliedētā-
kiem un draudzīgākiem.

Projekts „Āra vingrošanas tre-
nažieru iegāde un uzstādīšana Laun-
kalnē” lieliski papildina aktīvās 
atpūtas laukumu Launkalnē. Āra 
vingrošanas trenažieri ir ikvienam 
brīvi pieejami, droši lietošanā un 
universāli, jo tos var izmantot gan 
pieaugušie, gan jaunieši, gan bērni. 
Trenažieru lietošanai nav nepiecie-
šama iepriekšēja fi ziska sagatavotī-
ba, tie ir daudzveidīgi un nodarbina 
atšķirīgas muskuļu grupas. Kopumā 
ir uzstādīti 6 vingrošanas iekārtas:

vēdera preses un muguras 
trenažieris – paredzēts vēdera un 
muguras muskuļu trenēšanai. Vien-
laicīgi var izmantot divi cilvēki;

kāju trenažieris FIT07-
FIT904 - paredzēts iekšējo un ārējo 
muskuļu trenēšanai un nostiprinā-
šanai; Vienlaicīgi var izmantot divi 
cilvēki;

ritenis un steperis FIT02-
FIT304 – nodarbina visu ķermeņa 
apakšējo daļu, visus roku un mu-
guras muskuļus. Trenažieris īpaši 
paredzēts kardio treniņiem; vien-
laicīgi var izmantot divi cilvēki, no 
kuriem viens izmanto riteni un otrs 
steperi;

kāju trenažieris FIT06-
FIT305 – paredzēts kāju muskula-
tūras trenēšanai un stiprināšanai. 
Abas trenažieru pozīcijas aprīkotas 
ar triecienu absorbējošu sistēmu. 
Vienlaicīgi var izmantot divi cilvē-
ki;

slēpošanas imitācijas tre-
nažieris FIT09-FIT172 – vienlaicī-
gi var izmantot divi cilvēki kur abi 

Launkalnē uzstādīti āra trenažieri

lietotāji vienlaicīgi imitē iešanu, 
slēpošanu. Trenažieris stiprina visa 
ķermeņa apakšējo daļu, rokas un 
plecu daļu. 

plecu un kāju trenažieris 
FIT03-FIT370 – paredzēts krūšu, 
plecu, muguras un kāju muskula-
tūras stiprināšanai un trenēšanai. 
Vienlaicīgi var izmantot trīs cilvē-
ki.

Projekta kopējās izmaksas 
ir 8470,67 euro, no kurām ELF-
LA fonda publiskais fi nansējums 
7623,60 euro, savukārt pašvaldības 
līdzfi nansējums ir 847,07 euro.

Projekta pieteikums sagata-
vots un guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības „Abulas 
lauku partnerības” sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015. – 2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
5. kārtā. Projekts īstenots Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam pasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
fi nansējumu. Valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanu ad-
ministrē Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par projek-
tu „Āra vingrošanas trenažieru ie-
gāde un uzstādīšana Launkalnē” un 
projekta īstenotājiem pašvaldības 
mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 
„Projekti”.

Vairāk informācijas par atbal-
sta saņemšanas nosacījumiem bied-
rības „Abulas lauku partnerība” un 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.  

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Aktīvās atpūtas laukums Launkalnē 
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Šā gada 24. un 25. jūlijā norisinājās pasā-
kums „Apmācību brauciens augļu un ogu noza-
res uzņēmējiem”, kurā piedalījās uzņēmēji no 
Rapinas, Vastselīnas, Setomā apvidiem Igau-
nijā un Smiltenes novada uzņēmēji. Apmācību 
brauciens norisinājās Igaunijas – Latvijas pār-
robežu sadarbības projekta „Pārrobežu sadar-
bības veicināšana vietējiem pārtikas produktu 
ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP 
Local) ietvaros.

Abās pasākuma dienās uzņēmējiem bija 
intensīvs grafi ks, kas tika saplānots, lai pēc ie-
spējas plašāk un vairāk aptvertu augļu un ogu 
tēmu. Pirmajā dienā Igauņu uzņēmēji viesojās 
pie uzņēmējiem Alūksnes un Gulbenes pusē, 
un Smiltenē ieradās 24. jūlija vakarā. Dienas 
noslēgumā Smiltenes novada pašvaldība bija 
uzaicinājusi prezentēt Laimu Āboltiņu no ZS 
„Zilāpi” „Par un ap krūmmellenēm” un lauku 
attīstības speciālisti Guntu Mangali par „Augu 
aizsardzības pasākumi augļu un ogu dārzos”.

Savukārt nākamajā dienā kopā devāmies 
ciemos pie Smiltenes novada uzņēmējiem, 
lai jau praktiski pie viņiem uz vietas apskatī-
tu saimniecības un ikdienas darbu. ZS „Zilā-
pi” saimniece Laima Āboltiņa jau iepriekšējā 
vakarā bija ieskicējusi savu ikdienas darbu un 
kā notiek krūmmelleņu audzēšana. Uz vietas 
saimniecībā Laima kopā ar vīru ieveda savā 
dārzā, kur praktiski pastāstīja par savu piere-
dzi, saviem atklājumiem un nākotnes plāniem. 
Viesiem bija ļoti interesanti, jo varēja ne tikai 
apskatīt saimnieka izvēlēto laistīšanas sistēmu, 
dobju izveidošanas principus un uzdod sev in-
teresējošus jautājums, bet arī nodegustēt iestā-
dītās krūmmelleņu šķirnes. 

Viesus no kaimiņu zemes uzņēma arī SIA 
„Kainaiži” jeb „Birzī” saimnieks Ervīns Laba-
novskis. Bija iespēja apskatīt gan bērzu sulu 
ražotni, gan nodegustēt produkciju. Lielu inte-
resi uzņēmējiem radīja tieši sīrupi, kuru klāsts 
„Birzī” ir kļuvis lielāks. Tā pat pārsteigumu ra-
dīja, ka vīnus var radīt arī no bērzu sulas. Pēc 
„Birzī” saimnieka ieteikuma devāmies turpat 
blakus, bet nu jau kaimiņu Raunas novadā, uz 
jaunu bioloģisko saimniecību „Ķeveiti”, kuri 
nodarbojas pamatā ar aitu un jēru audzēšanu, 
bet pamazām „apaug” ar piedāvājumu – eks-
kursijas, vēderprieki un arī mācībstundas. 

Apmācību brauciena noslēgumā apmek-
lējām ZS „Veccepļi”, kuru vārds Smiltenes 
novadā paliek arvien populārāks. Saimnieki 
Modris un Līga izvadāja pa bumbieru un ābe-
ļu dārzu. Atrodoties uz vietas protams, varē-
jām apskatīt tikai mazu daļu no plašā augļ-
koku dārza, bet redzētais atstāja milzīgu ie-
spaidu igauņu viesu vidū. Protams, saimnieki 
viesiem izrādīja arī savas mājas, kur ražo 
gardās sulas, dalījās pieredzē un piedāvāja 
nodegustēt ne tikai ābolu, bet arī rabarberu 
un upeņu sulas. 

Sakām lielu paldies mūsu pašu uzņēmē-
jiem par piedalīšanos, par savu dārzu un darbu 
izrādīšanu, dalīšanos pieredzē un arī par jauko 
uzņemšanu! Viesi no Igaunijas bija ļoti apmie-
rināti ar gūto pieredzi un bija arī pārsteigti par 
mūsu ģimeņu spējām īstenot savas ieceres un 
veiksmīgi darboties!

Igaunijas ogu un augļu audzētāji viesojas 
Smiltenē pieredzes apmaiņas vizītē

Projekta „Tautas tērpu iegāde deju kolek-
tīvam Rieda” Nr. 17-09-AL12-A019.2203-
000002 mērķis uzlabot deju kolektīva priekš-
nesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvi-
jas novada tērpu un deju bagātību un izglītot 
skatītājus ir sasniegts. Projekta ietvaros deju 
kolektīvam ZS „Līgotnes” izgatavoja un pie-
gādāja 8 komplektus Rucavas tautas tērpu.

Projekts īstenots vietējās rīcības grupas 
biedrības „Lauku partnerības Ziemeļgauja” 
atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas ir 5866,08 
euro, no kurām Lauku atbalsta dienests fi nan-
sē 5279,47 euro, savukārt pašvaldības līdzfi -
nansējums ir 586,61 euro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm.

Vairāk informācijas par projektu „Tautas 
tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda” pašval-
dības mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā 
projekti.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Iegādāti  Rucavas 
tautas tērpi deju 

kolektīvam „Rieda”

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 
25.07.2018. lēmumu Nr. 435, protokols 
Nr.10, 3.§, publiskai apspriešanai nodots lo-
kālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma „Šalkas” zemes vienība, nekustamā 
īpašuma „Gobas dārzs” zemes vienības daļa 
un nekustamā īpašuma „Ceļš Rāmava – Go-
bas” zemes vienības daļa.

Publiskās apspriešanas termiņš no 
01.08.2018. līdz 31.08.2018.

Ar lokālplānojuma materiāliem var ie-
pazīties Smiltenes novada pašvaldības mā-
jas lapā www.smiltene.lv, Ģeoportālā www.
geolatvija.lv, kā arī darba dienās 8:00 – 12:00 
un 13:00 – 17:00 Smiltenes novada domē, 
Attīstības plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, 
Smiltene.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 
31.08.2018. var iesniegt vai nosūtīt Smil-
tenes novada domei uz adresi Dārza iela 3, 
Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 vai elek-
troniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pas-
tu dome@smiltene.lv 

Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas teritorijas plānotāja

Paziņojums par 
lokālplānojuma 

Aumeisteros, 
Grundzāles pag., 
Smiltenes nov., 

nodošanu 
publiskai 

apspriešanai

Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta 
„COOP Local” mērķis ir atdzīvināt un stip-
rināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot 
virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadar-
bības un biznesa attiecību veidošanu starp 
Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem. Projektā 
paredzētie pasākumi ietver gan pieredzes ap-
maiņas braucienus, gan kopīgas tikšanās, mā-
cību ekskursijas un seminārus, gan kopīgas 
izstādes, gadatirgus, u.c. 

Projekts tiek ieviests laika periodā no 

4. maija Deklarācijas klubs aicina at-
saukties tos bijušos Latvijas Tautas frontes 
(LTF) biedrus, kuri vēlētos šī gada 8. oktob-
rī piedalīties konferencē par godu LTF 30. 
jubilejai.

Konferenci rīko 4.  maija Deklarācijas 
klubs un Tautas frontes muzeja sabiedriskā 
padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēs-

Aicinām pieteikties bijušos 
Latvijas Tautas frontes biedrus dalībai pasākumā!

2017. gada marta līdz 2019. augustam. Projektu 
„COOP Local” līdzfi nansē Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma. Smiltenes 
novada pašvaldības kopējais projekta budžets 
ir 61 104,00 euro, t.sk. programmas fi nansē-
jums ir 85% jeb 51 938,40 euro un pašvaldības 
līdzfi nansējums ir 15% jeb 9165,60 euro.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

tures muzeju. Konference „Latvijas Tautas 
fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latvi-
ju. LTF 30” norisināsies 8. oktobrī no plkst. 
11.00 Dailes teātrī Rīgā, Brīvības ielā 75.

Smiltenes novada dome, atsaucoties       
4. maija Deklarācijas kluba lūgumam, aici-
na pieteikties tos LTF biedrus, kuri vēlē-
tos apmeklēt un piedalīties konferencē 8. 

oktobrī Rīgā! Pieteikties iespējams Smilte-
nes novada domē līdz 1. septembrim pie sa-
biedrisko attiecību speciālistes, Dārza ielā 3,  
2. stāvā, vai zvanot pa tālruni 64707863 vai 
28334474. 

Ja būs nepieciešams, pašvaldība nodro-
šinās ar transportu nokļūšanai uz Rīgu un 
atpakaļ!

Krūmmelleņu audzētāju - ZS „Zilāpi” apmeklējums. 

Bērzu sulu ražotnes „Birzī” apmeklējums.

ZS „Veccepļi” apmeklējums.
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Šā gada 3. augustā ekspluatā-
cijā nodots rekonstruētais Gaujas 
ielas posms no Krāsotāju ielas līdz 
Atmodas ielai. Pārbūves rezultātā 
ir veikta brauktuves un ietvju ne-
sošo pamata kārtu un seguma iz-
būve, inženierkomunikāciju pār-
būve, veikti labiekārtošanas darbi 
un uzstādīts satiksmes organizāci-
jas aprīkojums.

Satiksmes plūsmas un drošības 
uzlabošanai pārbūves darbu rezultātā 
ir veiktas jaunas izmaiņas satiksmes 
organizācijā gan autovadītājiem, gan 
gājējiem:

Lai nodrošinātu lielāku 
krustojuma caurplūdi, rīta stundās ar 
vislielāko satiksmes intensitāti, At-
modas, Gaujas, Raiņa ielas un Baz-
nīcas laukuma krustojumā no Atmo-
das ielas puses ir aizliegts kreisais 
pagrieziens. Šobrīd ir uzstādīta ceļa 
zīme ar  laiku no plkst. 7.00 – 10.00,  
taču tuvākā laikā šī zīme tiks aiz-
stāta ar ceļa zīmi, kas aizliegs krei-
so pagriezienu tikai darba dienās 
no plkst. 7.00 – 9.00, brīvdienās 
ierobežojumi netiks noteikti.  

Lai organizētu gājēju plūs-
mu pār tranzītielu Atmodas, Gaujas, 
Raiņa ielas un Baznīcas laukuma 
krustojumā turpmāk būs tikai vie-
na neregulēta gājēju pāreja, kas 
aprīkota ar speciālu apgaismoju-
mu. Iepriekš esošā gājēju pāreja uz 
Atmodas ielas un gājēju pārejas uz 
Raiņa ielas un Baznīcas laukumā, 
kas bija apzīmētas tikai ar ceļa apzī-
mējumu, netika saglabātas, jo nebija 
pietiekami drošas gājējiem un velo-
sipēdistiem ielas šķērsošanai, kā arī 
transportlīdzekļu un gājēju plūsmu 
savstarpējā krustošanās intensitāte  
un attālums neatbilst gājēju pāreju 
ierīkošanai. Uz Raiņa ielas un Baz-
nīcas laukuma krustojumā ir pare-
dzētas ielas šķērsošanas vietas, taču 
aicinām satiksmes dalībniekus šajā 
krustojumā ievērot ceļu satiksmes 
noteikumus (Nr. 12. 138. punkts), 
kas nosaka, ka nogriežoties pa labi 
vai pa kreisi, transportlīdzekļa vadī-
tājam jādod ceļš gājējiem, kas šķērso 
to brauktuvi, kurā viņš nogriežas, un 
velosipēdu vadītājiem, kuru ceļu viņš 
šķērso. Savukārt gājējus aicinām, 
pirms šķērsot ielu, pārliecināties, ka 

Rekonstruēts Gaujas ielas 
posms no Krāsotāju ielas 

līdz Atmodas ielai

Pašvaldība šā 
gada maijā uzsāka 
projekta „Ģimeņu 
atbalsta pasākumi 
Smiltenes novadā” 
īstenošanu, kura mērķis ir veidot ģi-
menēm draudzīgu vidi, labiekārtojot 
Smiltenes pilsētas rotaļu laukumu 
un skeitparku, kā arī veicināt pozitī-
vas attieksmes veidošanu sabiedrībā 
starp dažādām sabiedrības grupām, 
organizējot pasākumus sabiedrības 
līdzdalības veicināšanai, sadarbī-
bā ar biedrībām „Latvijas Sarkano 
Krustu” un „VeloLifestyle”.

Smiltenes novada dome sadar-
bībā ar biedrību sporta klubs „Ve-
loLifestyle” organizēja bērniem un 
jauniešiem pasākumu „Drošas rite-
ņošanas diena”, kas norisinājās 18. 
jūlijā Smiltenes pilsētas skeitparkā. 
Pasākuma ietvaros 24 dalībnieki 
piedalījās velo pārgājienā, kas noti-
ka maršrutā Slīpi – Smiltene – Slī-
pi. Velo pārgājiena dalībniekiem 
skeitparkā, uz citām sarūpētajām 
aktivitātēm, piebiedrojās vēl vairāki 
desmiti bērnu un jauniešu. Biedrība 
sporta klubs „VeloLifestyle” bija 
saplānojis interesantu un atraktīvu 
programmu, kas jauniešiem un bēr-
niem bija ļoti saistoša, jo paši varēja 
aktīvi piedalīties.

„Drošas riteņošanas diena” pa-
sākumā Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policijas priekšnieks Normunds 
Liepa stāstīja bērniem un jauniešiem 
par drošības principiem, atrodoties 
un pārvietojoties pa ceļu un atrodo-
ties arī skeitparkā. Pastāstīja, kādi 
drošības pasākumi primāri ir jāievē-
ro, lai pasargātu gan sevi, gan citus 
ceļu satiksmes dalībniekus. Jaunieši 
un bērni ar interesi klausījās drošī-
bas instruktāžā un iesaistījās, atbil-
dot uz uzdotajiem jautājumiem.

Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja kopā ar sporta klubu „Velo-
Lifestyle” izmēģināt braukšanu ar 

Noticis pasākums „Drošas riteņošanas diena”

šosejas velosipēdu uz velo veltņa, 
kā arī pašiem izmēģināt savas spē-
jas izbraucot no konusiem izveidotu 
šķēršļu joslu un veicot objektu pār-
vietošanu atrodoties kustībā uz ve-
losipēda. 

Ar iespaidīgiem paraugdemons-
trējumiem ekstrēmās velokomandas 
„Greentrials” izpildījumā tika at-
klāts atjaunotais skeitpars. Gunārs 
Bītz no velokomandas „Greentrials” 
norādīja, ka skeitparks ir ļoti labs. Ir 
padomāts par rampu izvietojumu un 
pozīcijām, ko varēja manīt arī šova 
laikā, jo „Greentrials” puiši komfor-
tabli brauca pa skeitparku. 

Pasākuma noslēgumā bērni un 
jauniešu piedalījās viktorīnā, atbil-
dot uz jautājumiem par drošu brauk-
šanu, kur par pareizu atbildi tika 
pasniegta balviņa. Bērni un jaunieši 
izbaudīja pasākumu un piedalījās 
visās aktivitātēs.

Papildus informējam, ka bēr-
nu un rotaļu laukumā Gaujas ielā 1 
projekta „Ģimeņu atbalsta pasākumi 
Smiltenes novadā” ietvaros ir uzla-
bota infrastruktūra. Lai ģimenēm 
kopā pavadot laiku bērnu laukumā 
būtu komfortablāk un vēlme uzturē-
ties laukumā ilgāk, ir uzstādīti koši 
soliņi. Smiltenes novada domes Te-
ritorijas apsaimniekošanas speciālis-
te Agija Kukaine skaidro, ka soliņi 
izgatavoti krāsaini, lai tie iepriecina 
rotaļu laukuma mazos apmeklē-

Valts reģionālās 
attīstības aģentūra

tājus, un soliņi ir īpaši arī ar to, ka 
soliņu galos ir izfrēzēti zīmējumi ar 
dažādiem zvēriem. Zvēri solu galos 
ir iefrēzēti, lai laukuma apmeklētā-
jiem būtu vēl kāda papildus aktivitā-
te laukumiņā – piemēram, bērnam ir 
iespēja izdomāt pēc iespējas vairāk 
pasakas, kurās ir attēloti šie zvēri. 
Krāsainie solu dēļi, iespējams, kā-
dam bērnam var palīdzēt labāk atpa-
zīt un iemācīties krāsas. 

Pateicoties projektam pie Smil-
tenes skeitparka, Gaujas ielā 1, ir uz-
stādīts velosipēdu remonta statīvs, 
kurā iespējams ne tikai pārbaudīt 
spiedienu riepās, bet arī, izmantojot 
pieejamos remonta instrumentus, 
veikt nelielus velosipēda apkopes 
darbus.

Projekts tiek fi nansēts no Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras Lat-
vijas valsts budžeta fi nansētās mēr-
ķprogrammas „Ģimeņu atbalsta 
projektu konkurss pašvaldībām sa-
darbībā ar NVO”, projekta „Ģimeņu 
atbalsta pasākumi Smiltenes nova-
dā” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas 22 476,46 euro, no kurām 
15 508,76 euro ir valsts budžeta 
mērķprogrammas fi nansējums un 
6967,70 euro ir Smiltenes novada 
domes līdzfi nansējums.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Informējam, kas Smiltenes 
novada domes 2018. gada 25. jū-
lija sēdē tika pieņemts lēmums 
akceptēt SIA „Īpašumi EG” (reģ. 
Nr. 40103442701, juridiskā adrese 
„Tigranas” Tīnūžu pag., Ikšķiles 
novads) paredzēto darbību - dolo-
mīta ieguvi atradnes „Dzeņi” iecir-
kņos „Kalna Kades – 1” un „Kalna 
Kades – 2” Grundzāles pagasta ne-
kustamajos īpašumos „Kalna Ka-
des” (kadastra Nr. 94580070075, 
zemes vienības kadastra apzīmē-

Par dolomīta ieguvi Grundzāles pagastā
jums Nr. 94580070075, platība 
52,8 ha) un „Bemberu pļavas” 
(kadastra Nr. 94580070076, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 
94580070076), platībā attiecīgi 
9,98 ha un 22,76 ha.

Iepriekš informējām, ka Vides 
pārraudzības valsts birojs (VPVB) ir 
izdevis atzinumu SIA „Īpašumi EG” 
dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu at-
radnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades 
- 1” un „Kalna kades - 2” Smiltenes 
novada Grundzāles pagastā.

Ar atzinumu par ziņojumu var 
iepazīties VPVB mājas lapā http://
www.vpvb.gov.lv/lv un Smiltenes 
novada Grundzāles pagasta pārval-
dē, Tilta ielā 5.

Ar domes lēmumu var iepazīties 
novada mājas lapā www.smiltene.lv 
un Smiltenes novada Grundzāles pa-
gasta pārvaldē, Tilta ielā 5. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Velosipēdu remonta statīvs. 

transportlīdzekļa vadītājs ir pamanī-
jis un dod iespēju šķērsot ielu.

Nokāpjot pa kāpnēm, kas 
ved no Kultūras centra vai dodoties 
uz tām, nebūs iespējams uzreiz tais-
nā virzienā šķērsot ielu – ielas šķēr-
sošanas vieta nedaudz novirzīta 
virzienā uz Raiņa ielas pusi. Izmai-
ņas veiktas, lai autobraucēji laikus 
pamanītu gājējus, kas varētu šķērsot 
ielu un otrādi, lai arī gājēji pienācīgi 
novērtētu ielas šķērsošanas drošību;

Ierīkota papildus kreisā 
pagrieziena josla no Gaujas ielas 
uz Marijas ielu;

Mūrnieku ielas daļā gar 
skeitparku turpmāk transportlīdzek-
ļu satiksme organizēta vienā virzie-
nā. Papildus šajā posmā ir ierīkotas 
jaunas autostāvvietas.

Informējam, ka vienlaicīgi ar 
Gaujas ielas posma no Krāsotāju 
ielas līdz Atmodas ielai pārbūvi, 
Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija 
(CSDD) Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda līdzfi nansētā projekta 
„Elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
infrastruktūras izveidošana” ietvaros 
Smiltenē, Mūrnieku ielā ir izbūvē-
ta nacionālā līmeņa uzlādes stacija 
elektromobiļiem. Līdz 2021. gadam 
Latvijā kopumā paredzēts uzstādīt 
līdz 150 ātrās uzlādes stacijas.

Kopējās būvniecības izmaksas 
ir 936709,15 eiro. Latvijas valsts 
budžeta līdzfi nansējums – „Valsts 
autoceļu fonds” līdzekļi 315 000,00 
eiro. Pašvaldības fi nansējums – 
621709,15 eiro.

Projekta realizācijā piedalījās 
būvdarbu veicējs – SIA „8 CBR”, 
būvuzraugs – SIA „PRO VIA”, būv-
projekta izstrādātājs un autoruzrau-
dzība – SIA „Firma L4”.

Pārbūvējot Gaujas ielas posmu 
no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai, 
ir sasniegts  projekta realizācijas uz-
devums – uzlabot drošu un kvalitatī-
vu ielu, ietvju un stāvlaukumu infra-
struktūru Smiltenes pilsētā.

Aicinām gan autovadītājus, 
gan gājējus ievērot uzstādītās sa-
tiksmes organizācijas zīmes, lai 
rūpētos par savu un citu drošību! 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada domes 
īstenotā projekta „Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu re-
konstrukcija, 1. kārta” reali-
zācijas ietvaros patlaban tiek veikti 
darbi pie pašvaldības ceļu rekons-
trukcijas ceļu posmiem: Priežkalni – 
Bierņi (Grundzāles pagastā), Mētras 
– Jauncepļi (Palsmanes pagastā), Vi-
dzemes šoseja – Dāmi (Launkalnes 
pagastā). Ceļu posmiem Kažauči – 
Stariņi (Smiltenes pagastā) un Žīgu-
ru ceļš (Brantu pagastā) rekonstruk-
cijas darbi jau veikti.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Turpinās projekts „Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, 1. kārta” 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta fi nansējumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruk-

tūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību un saglabātu 
apdzīvotību. 

Projekta „Smiltenes novada paš-
valdības ceļu rekonstrukcija, 1. kār-
ta” kopējās izmaksas ir 681 155,10 
euro, no kurām attiecināmās izmak-
sas ir 463 426,83 euro. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 
2018. gada novembrim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Smiltenes novada 
domes īstenotā projekta 
„Smiltenes novada paš-
valdības ceļu rekonstruk-
cija, 2. kārta” realizācijas 
ietvaros patlaban tiek veikti darbi 
pie pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 
ceļu posmiem: Otkari – Zariņi (Bils-
kas pagastā), Jaunbilska – Strēbeles 
(Smiltenes pagastā) un Ozolkalnu 
ceļš (Brantu pagastā). Projektā pare-
dzēts 2019. gadā pārbūvēt arī pašval-
dības autoceļus Kažauči – Liepkalni 
(Smiltenes pag.), Smiltene – Stari-
ņi (Smiltenes pag.), Paltnieku ceļš 
(Brantu pag.) un Ķempes – Kamol-

Turpinās projekta „Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, 2. kārta” būvdarbi

kalns (Variņu pag.). 
Projekta realizācija kļuva ie-

spējama piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta fi nansējumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruk-

Šā gada aprīlī uz-
sākti būvdarbi autoce-
ļā Smiltene – Rauziņa. 
Līdz šim objektā ir veikti 
grāvju tīrīšanas darbi un 
izbūvētas virsūdeņu no-
vadīšanas sistēmas. Tiek 
pastiprinātas ceļa pamat-
nes konstruktīvās kārtas 
pirms karstā asfalta se-
guma ieklāšanas, kas tiek 
plānota augusta mēnesī. 
Atbilstoši sagatavotajam 
tehniskajam projektam, 
paredzēts pārbūvēt auto-
ceļa posmu 0,92 km ga-
rumā. Būvdarbus objektā 
veic SIA „8CBR”.

Projekta „Autoceļa posma 
Smiltene – Rauziņa infrastruktūras 
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vi-
des uzlabošanai” mērķis ir veicot 
autoceļa Smiltene – Rauziņa trans-
porta infrastruktūras uzlabošanu, 
radīt šim autoceļam piegulošajās 

Turpinās autoceļa posma Smiltene – Rauziņa pārbūve

teritorijās vietējiem uzņēmējiem 
pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, 
paaugstināt konkurētspēju, no-
drošinot sociālo un ekonomisko 
aktivitāšu pieejamību Smiltenes 
novada uzņēmējiem un iedzīvotā-
jiem. Plānots, ka projekta rezultā-
tā atbalstītajā teritorijā tiks radītas 

vismaz 5 jaunas darbavietas, 
komersanti veiks investīcijas 
vismaz 1,3 miljonu euro ap-
mērā un tiks atjaunota ražo-
šanas teritorija vismaz 5 ha 
platībā.

Projekta realizācija kļuva 
iespējama piesaistot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējumu Darbības 
programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. speci-
fi skā atbalsta mērķa „Terito-
riju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilsto-
ši pašvaldību integrētajām at-

tīstības programmām" ietvaros.
Projekta kopējās plānotās iz-

maksas ir 540 945,86 euro, no 
kurām  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfi nansējums ir  261 
460,00 euro.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

 projektu vadītāja

tūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, lai veici-
nātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. 

Projekta „Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu rekons-
trukcija, 2. kārta” kopējās izmaksas 
ir 1 217 448,61 euro, no kurām at-
tiecināmās izmaksas ir 1 151 538,53 
euro. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 
2020. gada 30. janvārim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Autoceļa Smiltene – Rauziņa pārbuve.

Šogad sagaidāma lielāka 
pensiju indeksācija

Labklājības ministrija in-
formē, ka 2018. gada 1. oktobrī 
tiks palielinātas pensijas un at-
līdzības vai to daļu apmērs, kas 
nepārsniedz 382 eiro.

Tas nozīmē, ka tiks indeksēts 
viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja 
tas nepārsniedz 382 eiro. Savukārt 
tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir 
lielākas par 382 eiro, indeksēs daļu 
no piešķirtās summas – 382 eiro. 
Palielinājums būs atkarīgs gan no 
pensijas un atlīdzības apmēra, gan 
piemērojamā indeksa. Izņēmums ir 
politiski represētās personas, perso-
nas ar I grupas invaliditāti un Čer-
nobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem 
tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Šajā gadā izdienas, invaliditā-
tes, apgādnieka zaudējuma pensi-
jām un apdrošināšanas atlīdzībām 
tiks piemēros indekss 1,0590.

Jaunums, ka ar šo gadu vecuma 
pensiju indeksācijā tiks piemēroti 
dažādi indeksi, kas atkarīgi no cil-
vēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. 
Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo 
lielāks indekss tiks piemērots un 
lielāku vecuma pensijas pieaugumu 
cilvēks var sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 
29 gadiem, tad pensiju indeksācijā 
bez faktiskā patēriņa cenu indeksa 
ņems vērā arī 50% no apdrošinā-
šanas iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem, ja no 30 
līdz 39 gadiem – 60%, ja 40 un vai-
rāk gadu – 70%.

Tā cilvēkiem, kuru apdrošinā-
šanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecu-
ma pensijas pārskatīšanā piemēros 
indeksu 1,0590, ja apdrošināšanas 

stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem - pie-
mēros indeksu 1,0655. Savukārt, ja 
apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk 
gadu – piemēros indeksu 1,0720.

Pensijai, kura piešķirta par 
darbu kaitīgos un smagos vai se-
višķi kaitīgos un sevišķi smagos 
darba apstākļos un apdrošināšanas 
stāžs būs līdz 39 gadiem, piemēros 
indeksu 1,0655, bet, ja apdrošinā-
šanas stāžs būs 40 un vairāk gadu 
– 1,0720.

Indeksēts tiks pensijas apmērs, 
neņemot vērā pie pensijas piešķir-
tās piemaksas (par apdrošināšanas 
stāžu līdz 1995. gada 31. decem-
brim) apmēru. Piemēram, ja vecu-
ma pensija ir 300 eiro, bet klāt tai ir 
piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai 
pensiju. 

Jāņem vērā, ka no indeksētās 
pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, kas samazina 
izmaksājamo summu.

Indeksētas tiks vecuma, inva-
liditātes, izdienas un apgādnieku 
zaudējuma pensijas un atlīdzības, 
kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 
2018. gada 30. septembrim.

Pensiju indeksāciju nodroši-
na Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA), kuras rīcībā ir 
visi nepieciešamie dati, un pārrē-
ķins notiek automātiski. Savu pen-
sijas apmēru ikviens var uzzināt 
portālā www.latvija.lv vai vēršoties 
jebkurā VSAA nodaļā (http://www.
vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinfor-
macija).

Informācijas avots: 
Labklājības ministrija

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu veikšanu
Smiltenes novada domes Ne-

kustamo īpašumu nodaļa atgādi-
na, ka līdz 2018. gada 15. augus-
tam veicams kārtējais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums. Sas-
kaņā ar likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 
31. martā, 15. maijā, 15. augustā 
un 15. novembrī – vienas ceturtda-
ļas apmērā no nodokļa gada sum-
mas vai arī reizi gadā – avansa vei-
dā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek 
pārcelts uz tuvāko darba dienu). 

Nomaksāt NĪN iespējams paš-
valdības norēķinu punktos, bankā, 
internetbankā, portālā www.epakal-

pojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot 
maksājumu internetbankā, būtiski 
ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 

paziņojumu par NĪN nomaksu. Pār-
skaitījums veicams uz kādu no tiem 
pašvaldības kontiem, kas norādīti sa-
gatavotajā maksāšanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pie-
ejami pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksātā-
jam automātiski uzrādās visa ne-
pieciešamā informācija maksājuma 
veikšanai. Portālā www.epakalpoju-
mi.lv iespējams veikt nomaksu arī 
par citas fi ziskas vai juridiskas per-
sonas īpašumiem. 

Lietotāju ērtībām turpmāk pakal-
pojumu portālā www.epakalpojumi.
lv  lietotāji savā profi lā var ielogoties 
ar eParaksts mobile rīku. Tas ir mūs-
dienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez 
maksas ir pieejams kā iOS tā Android 
operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nesamaksātās summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā 
ar nodokļa apmaksas termiņu, portā-
lā www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikties atgādinājumu saņemšanai 
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo 
tālruni (SMS) par NĪN apmaksas 
termiņa tuvošanos. Atgādinājuma 
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsū-
tīta septiņas dienas pirms maksāša-
nas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

Smiltenes novada domes 
Nekustamo īpašumu nodaļa 
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Izglītība

Tuvojoties jaunajam mācību 
gadam, Smiltenes novada domes 
Sociālais dienests aicina (turpmāk 
– Sociālais dienests) pieteikties pa-
balsta saņemšanai mācību piede-
rumu iegādei bērniem, lai nodro-
šinātu ar izglītības apguvi un au-
dzināšanu saistītās vajadzības, kā 
arī pieteikties brīvpusdienas pa-
balstiem 10. – 12. klašu skolēniem 
un  maksas atlaides pabalstiem 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Uz pabalsta saņemšanu var 
pretendēt ģimenes, kuras Sociālais 
dienests ir atzinis par trūcīgām vai 
maznodrošinātām. Pabalsta apmērs 
trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu 
bērniem ir EUR 30,00.

Pabalsts mācību piederumu 
iegādei tiek piešķirts par katru ģime-
nes (mājsaimniecības) bērnu, kurš 
apgūst vispārējo obligāto izglītību 
(no 5 gadu vecuma līdz 9.klasei).  
Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai 
tiek pieņemti no pirmās augusta mē-
neša apmeklētāju pieņemšanas die-
nas līdz pēdējai septembra mēneša 
apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Brīvpusdienas pabalstu skolē-
nam (turpmāk – brīvpusdienas pa-
balsts) vai maksas atlaides pabal-

stu pirmsskolas izglītības iestādē 
75% apmērā (turpmāk – maksas 
atlaides pabalsts) piešķir Smiltenes 
novada ģimenēm, kuras savu pama-
ta dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo 
Smiltenes novadā un ja viņu bērni 
mācās Smiltenes novada vispāriz-
glītojošās skolās vai pirmsskolas 
izglītības iestādē. 

Tiesības saņemt pabalstus ir 
trūcīgām/maznodrošinātām ģime-
nēm ar bērniem; bērniem, kuriem 
noteikta  invaliditāte un aizbildnie-
cībā esošiem bērniem, daudzbērnu 
ģimenēm (Daudzbērnu ģimene ir 
ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vai-
rāk bērnu līdz 24 gadu vecumam, 
tai skaitā audžuģimenē ievietoti un 
aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi 
iegūst vispārējo, profesionālo, aug-
stāko vai speciālo izglītību.), neiz-
vērtējot ienākumus.   

Atgādinām,  ka valsts ap-
maksātas brīvpusdienas pienākas 
visiem skolēniem, kas mācās 1. – 
4. klasē, savukārt Smiltenes nova-
da domes no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem apmaksātas brīvpus-
dienas saņem 5. – 9. klašu skolēni. 
Brīvpusdienu piešķiršanas mērķis 
ir atbalsts ģimenēm ar bērniem.

Sociālais dienests aicina pieteikties 
pabalstiem uzsākot jauno mācību gadu

2018. gada Latvijas vasara mūs 
pārsteigusi ar spožu sauli un biežiem 
vilinājumiem to izbaudīt. Tuvojas 
rudens, un tas, kā zināms, jau krāso-
jas valsts simtgades svinību gaidās. 

Šobrīd uzsākta projekta „Mācī-
bu vides uzlabošana Smiltenes vi-
dusskolā” īstenošana, kas paredz tel-
pu pārbūvi, attīstītu esošo infrastruk-
tūru, lai veicinātu kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu. Pagājušais 
mācību gads Smiltenes vidusskolā 
bija īpašs pilotskolas statusā; tika no-
slēgts pirmais projekta „Kompeten-
ču pieeja mācību saturā” aprobācijas 
gads, kura nobeigumā savu pieredzi 
un zināšanas nodevām citām skolām. 
Tiecoties pēc augstas kvalitātes izglī-
tības, būtiski ir neaizmirst par katra 
cilvēka individuālajām spējām. Šo-
gad projekta ieviešana praksē, piln-
veidojot mācību saturu, turpināsies, 
īpaši izceļot individuālu pieeju sko-
lēnu prasmju un spēju izkopšanā. 

Domājot par Latvijas simtgadi 
un to, kā stiprināt piederību savai 
vietai dzimtajā zemē, 2018./2019. 

Gatavojoties jaunajam mācību gadam
mācību gadu uzsākot, izcelsim sko-
las simbolikas nozīmi Smiltenes vi-
dusskolā. Pagājušajā mācību gadā 
darināts Smiltenes vidusskolas ka-
rogs un, skolēniem aktīvi iesaisto-
ties, tapusi arī skolas himna. Zinību 
dienas audzināšanas stundas laikā 
skolas himna publiskai atskaņošanai 
izskanēs pirmo reizi, savukārt skolas 
karogs saņems īpašu svētību pirms 
tā apstiprināšanas par ofi ciālu skolas 
simbolu.

Informācijai par Zinību dienas 
norisi sekojiet līdzi, tā tiks izplatīta 
visos aktuālajos saziņas līdzekļos!

Kā uzsvērts arī iepriekšējos mā-
cību gados, aicinām vecākus ar bēr-
niem pārrunāt, kā paust cieņu pret 
savu skolu un valsti svētku pasāku-
mos un ikdienā, pārdomājot ārējā 
tēla kultūras izkopšanu. Skolēnu 
formas (vai to elementus) iespējams 
iegādāties interneta vietnē www.sko-
lasforma.lv, kur var aplūkot formu 
un krāsu paraugus, kā arī iespējams 
pašu izvēlētā apģērbā kombinēt krā-
sas, kas ietvertas formā: balts un/ vai 
dzeltens, tumši zils vai melns. 

Skolēniem arī nākamajā mācību 
gadā tiks nodrošināti mācību līdzek-
ļi: mācību grāmatas, darba burtnīcas, 
dienasgrāmata un skolēnu apliecība. 

Tiks turpināta arī aktīva starp-
tautiskā sadarbība – īstenoti sko-
lu partnerību projekti programmā 
„Erasmus+”, balstoties uz noslēgto 
sadarbības līgumu ar skolu Lise 
Meitner Gymnasium Vācijā, uzņem-
ti skolēni no Villihas pilsētas, kā arī 
joprojām būs iespējams apgūt ķīnie-
šu valodu un iesaistīties Edinburgas 
hercoga starptautiskajā jauniešu pa-
šaudzināšanas programmā „Award”.

Cienījamie vecāki, lai pārrunātu 
jūs interesējošu informāciju par jau-
no mācību gadu, augustā skolas zālē 
Dakteru ielā 27 tiks organizētas ve-
cāku sapulces pa  klašu grupām:
27. augustā  
plkst. 17:15 1. – 4. klašu vecākiem, 
plkst. 18:30 5. – 8. klašu vecākiem,

28. augustā 
plkst. 17:30 9. – 12. klašu vecākiem.

Uz tikšanos!                                                                    
Smiltenes vidusskolas administrācija

27. jūnijā Smiltenes nova-
da domes sēdē tika apstiprināts 
„Pārskats par Smiltenes novada 
Izglītības Attīstības plāna īsteno-
šanu 2017./18. mācību gadā” un tā 
pielikums „Rīcības plāns”, kurus 
izstrādāja darba grupa Kultūras, 
Izglītības un Sporta komitejas va-
dītājas Aijas Cunskas vadībā. 

Atgādinām, ka „Izglītības at-
tīstības plāns Smiltenes novadā 

Apstiprināts „Pārskats par Smiltenes novada 
Izglītības attīstības plāna īstenošanu 

2017./2018. m.g.”
/2015 – 2020/” ir plānošanas do-
kuments, kura mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvu, daudzveidīgu un labi 
pārvaldītu formālo un neformālo 
izglītību kā novada ilgtspējības 
veicinātāju un attīstītāju.

Plānošanas dokumenta uzdevu-
mi ir:

precīzi atainot pašreizējo 1. 
izglītības sistēmas situāciju: izglītī-
bas resursus, procesus un rezultāta 

kvalitāti;
izvirzīt attīstības prioritātes 2. 

2015. – 2020. gadam;
plānot resursus un izpildi.3. 

Ar pārskatu un rīcības plānu ir 
iespēja iepazīties www.smiltene.lv 
sadaļā „Attīstības plānošana”.  

Aija Cunska,
Smiltenes novada domes deputāte,

Kultūras, Izglītības un Sporta 
komitejas vadītāja

Sociālais dienests aicina vecā-
kus griezties pie sociālajiem dar-
biniekiem, lai saņemtu pabalstu 
mācību piederumu iegādei, brīv-
pusdienas skolās, uzturmaksas 
atlaides Smiltenes novada pirms-
skolas izglītības iestādēs. 

Brīvpusdienas tiek piešķirtas 
par katru mācību pusgadu. Sākoties 
otrajam mācību pusgadam, ģime-
nei jāiesniedz dokumenti no  jauna. 
Brīvpusdienu apmaksa tiek veikta, 
apmaksājot ēdināšanas pakalpoju-
mu.

Lai saņemtu pabalstus, ģime-
nēm jāvēršas Sociālajā dienestā 
Dārza ielā 3, Smiltenē, vai pagastu 
pārvaldēs pie sociālajiem darbinie-
kiem. Sociālie darbinieki dokumen-
tus pieņem:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un - 
13.00 – 18.00; 
Otrdienās: 8.00 – 12.00 un - 
13.00 – 17.00; 
Ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un - 
13.00 – 17.00

Kontaktinformācija:  
tālr. 64707573, 
e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv. 

             Inta Siliņa,
Sociālā dienesta vadītāja              

Vēlies gada vai pusotra gada laikā iegūt darba tirgū piepra-
sītu profesiju? – Nāc uz Smiltenes tehnikumu, kur līdz 31. augus-
tam turpinās jauno audzēkņu uzņemšana!

Piedāvājam 17 līdz 29 gadus veciem jauniešiem ar pamata/ 
vidējo izglītību gada laikā apgūt profesijas:

pavāra palīgs
konditora palīgs
kokapstrādes iekārtu operators

Smiltenes tehnikumam ir arī īpašs piedāvājums vidusskolu 
absolventiem! Piedāvājam pusotra gada laikā apgūt profesijas:

veterinārārsta asistents
hidrobūvju būvtehniķis
celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis
lopkopības tehniķis

Mācības par brīvu, audzēkņi mācību laikā saņem stipendiju.

Izvērstāka informācija par jauno audzēkņu uzņemšanu un 
Jauniešu garantijas programmas priekšrocībām – skolas mājas 
lapā – www.smiltenestehnikums.lv

Tālr.: 64707657, 64707654

Izglītības iestāde Laiks Vieta
Bilskas pamatskola 10.00 Skolā
Blomes pamatskola 10.00 Skolā
Grundzāles 
pamatskola

10.00 Skolā

Launkalnes 
pamatskola

9.10 Skolas zālē

Palsmanes 
pamatskola

9.00 Skolas pagalmā

Palsmanes 
internātpamatskola

13.15 Skolā

Palsmanes PII 10.30 Iestādes laukumā
PII „Pīlādzītis” 9.30 Iestādē

Variņu pamatskola 10.00 Skolas sporta 
hallē

Smiltenes 
vidusskola

9.00 – svinīgā tikšanās stunda 1. 
un 12. klašu skolēniem Smilte-
nes pilsētas Kultūras centrā, pēc 
kuras visa skolas saime satiekas 
pilsētas centrā kopīgajam gā-
jienam „100 soļu līdz skolai”, 
lai pie skolas galvenās ēkas 
piedalītos Smiltenes vidusskolas 
karoga iesvētīšanā.
Vēlāk – audzināšanas stundas 
visās klasēs. 
Precīzākai Zinību dienas norises 
programmai sekojiet līdzi skolas 
mājas lapā, sociālajos kontos un 
pie klašu audzinātājiem!

Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā
Smiltenes 
vidusskola

Mākslas skola 13.00
15.00

Skolā

Mūzikas skola 15.00 Smiltenes 
Kultūras centrā

Sporta skola 18.30  Smiltenes 
Kultūras centrā

Smiltenes 
tehnikums

10.00 Skolā vai sporta 
zālē

Zinību dienas pasākumi 
Smiltenes novada izglītības 

iestādēs 3. septembrī  

Lai jaunais mācību gads nāk ar labām sekmēm, ar jaunām 
cerībām, zināšanām un sapņiem!

RADOŠU UN AKTĪVU JAUNO 2018./2019. MĀCĪBU GADU!
Smiltenes novada dome
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Kultūra

No 13. līdz 15. jūlijam norisi-
nājās Smiltenes pilsētas svētki 2018 
„Manas pēdas Smiltenes zemē”. 
Cildinot Smiltenes dabas bagātī-
bas – omulīgo pilsētvidi, gleznainās 
un zaļās ainavas, ko iemīlējuši gan 
iedzīvotāji, gan viesi – un Latvijas 
Valsts 100. dzimšanas dienu, šogad 
par svētku vadmotīvu bija izvēlēta 
zeme. Zeme – pamats zem mūsu 
kājām, zeme – tēvzeme, kas pamats 
mūsu dvēselei.

Trīs dienu garumā smiltenie-
šiem un pilsētas viesiem bija iespēja 
baudīt dažnedažādas aktivitātes, no 
kurām lielākā daļa norisinājās vienā 
no gleznainākajām Smil-
tenes vietām – pie Tepera 
ezera. Koncerti, aktivitā-
tes uz ūdens, izdarības ģi-
menēm, Ghetto Football, 
elpu aizraujošs strūklaku 
šovs, ceļojums perkusiju 
un uguns pasaulē un vēl 
daudz kā cita – to visu 
varēja piedzīvot svētku 
apmeklētāji. 

Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrs izsaka 
milzīgu pateicību cilvē-
kiem un organizācijām, 
kas ar savu nesavtīgo dar-
bu un atbalstu palīdzēja Smiltenes pilsētas svētku tapša-
nā! Jūs atstājāt skaistas un nozīmīgas pēdas mūsu kopējos 
svētkos!

Smiltenes pilsētas svētki 2018 – nosvinēti!

Palsmanes sabiedrībai vienmēr ir rūpējis pagasta vizuālais tēls. Viens no pagasta simboliem ir Palsmanes ev. 
lut. baznīca, kura jau 200 gadus ir kopā ar palsmaniešiem un slejas pretīm debesīm, līdz ar to varam būt pateicīgi, 
ka drīzumā tiks uzsākti darbi pie nozīmīgu baznīcas elementu un priekšmetu izpētes, restaurācijas.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti veiks rituālu priekšmetu izpēti, lai turpmāk veiktu to restaurā-
ciju. Projekts tiek realizēts par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzekļiem 196,00 euro.

Savukārt, nodibinājums Rietumu Bankas labdarības fonds 
ir piešķīris 5000,00 euro atlārgleznas „Kristus Ģetzemanes 
dārzā’’ (autors R.Wessely, 1881. g.) restaurācijai un Palsma-
nes ev.lut. baznīcas sakristejas divu logu restaurācijai.

Rudenī par ES projekta naudu tiks veikti sakristejas  telpu 
renovācija darbi 9 985,90 euro apmērā. Projektu atbalsta Abu-
las lauku partnerība. Smiltenes novada domes līdzfi nansējums 
998,59 euro.

Laika zobs ir „sagrauzis” baznīcas torņa pamatus, sienās 
veidojas bīstamas plaisas, tornis sasvēries.

Ilgu laiku esam centušies piesaistīt līdzekļus baznīcas tor-
ņa pamatu nostiprināšanai, kuriem nepieciešams 29 800 euro. 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir atsaukusies mūsu 
lūgumam palīdzēt un piešķīrusi 20 000 euro šiem darbiem. 
Vēl ir nepieciešami 9 800 euro. 

Visi kopā centīsimies saglabāt mūsu tēvu un vectēvu celto 
Palsmanes baznīcu, lai šī unikālā celtne priecētu arī mūsu bēr-
nus un bērnubērnus pēc daudziem gadu desmitiem. 

Būsim atsaucīgi!  Torņa pamatu nostiprināšanai ir at-
vērts ziedojumu konts AS SEB banka  Nr.  LV34UN-
LA0055000741343.

Iespēja veikt ziedojumu būs arī Palsmanes bibliotēkā 
(kultūras nama ēkā) darba laikā. 

Palsmanes ev. lut. draudze 

MĒS KOPĀ VARAM

Paldies:
Lienei Strazdiņai un TLMS „Smilte-

ne”, Aldim Pukstam, Mārtiņam Borisovam 
un „Ziemeļgaujas plosti”, Reinim Kulber-
gam un Smiltenes ev. lut. baznīcas draudzei, 
Ievai Klāvai Bungai, Smiltenes Jauniešu 
domei, Grundzāles muzikālajai apvienībai 
„Prieks, kur tu rodies?!” un vadītājai Ingai 
Rukai, Daniēlam Grozam, Veltai Ispravņi-

kovai un senioru korim „Mežābele”, Dzidrai Jēkabsonei, 
Baibai Žēbinai un jauktajam korim „Vidzemīte”, Ērikam 
Derumam un jauktajam korim „Pakalni”, Kārlim Anite-
nam , Ingaram Veismanim, Ilmāram Mednim, Dingu ģi-
menei, Smiltenes Pūtēju orķestrim un diriģentam Jānim 
Silakalnam, Aigai Ķesterei un Palsmanes pagasta bērnu 
vokālajam ansamblim „Palsiņas”, Reinim Rešetinam, 
Ilzei Briedei un lauku māju „Donas” saimei, Valsts Poli-
cijai, Montai Miglavai un „Klondaika Smiltene”, „SUP 
House”, „Annes laivas”, Intai Mežulei un Smiltenes no-
vada bibliotēkai, Ilzei Verginai, „Smiltenes NKUP”, SIA 
„ITS Tehnoloģijas”, Smiltenes novada Pašvaldības poli-
cijai, Jurim Rozenbergam un „Mezzoforte” un ikvienam 
pasākuma apmeklētājam un dalībniekam!

Pateicībā, Smiltenes pilsētas Kultūras centrs
Ilze Jēkabsone un  Madara Mūrniece

Foto – Agnis Melderis

Nāc strādāt Smiltenes 
novadā!

Palsmanes pamatskola aicina darbā VĒSTURES skolotāju. 
Interesentus lūdzam sazināties ar Palsmanes pamatskolas direktori, 
tel. Nr. 28701990.
Smiltenes pilsētas Kultūras centrs izsludina pieteikšanos uz 
vakanto NOFORMĒŠANAS MĀKSLINIEKA/-CES amatu. 
Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, 
Gaujas ielā 1, Smiltenē (no plkst.14:00) vai elektroniski sūtot 
uz e-pastu: kulturascentrs@smiltene.lv līdz 2018. gada 31. 
augustam plkst. 17.00. Papildus informācija pa tālruni 26472818. 
Variņu pamatskola aicina darbā  ZĒNU MĀJTURĪBAS 
UN TEHNOLOĢIJU skolotāju (darbs 5. – 9. klasēs) un 
VĒSTURES skolotāju (5. – 9. klasēs). Plašāka informācija pa 
tālr. Nr. 29410824, Taiga Kalniņa, Variņu pamatskolas direktore.
SIA ,,Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” aicina darbā
APRŪPĒTĀJU un PALĪGSTRĀDNIEKU CV lūdzam sūtīt uz 
e-pastu: pansionats@smiltenesslimnica.lv. līdz 2018. gada 
29. augustam. Tālrunis informācijai 26169787.
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola izsludina 
konkursu uz vakanto DIREKTORA VIETNIEKA(-CES) 
amatu. Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes novada domes 
VPVKAC Dārza ielā 3, Smiltenē, slēgtā aploksnē ar norādi 
„Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora 
vietnieka amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu 
sportaskola@smiltene.lv līdz 2018. gada 20. augustam. 
Tālr. informācijai 28677614.
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Smiltenes pilsētas svētku ietva-
ros apbalvoti Smiltenes novada sa-
koptāko viensētu, ģimenes mājas un 
uzņēmuma īpašnieki.

Smiltenes novads ir bagāts 
ar strādīgiem cilvēkiem, sakop-
tiem dārziem, pagalmiem, uzņē-
mumiem, lauku sētām, to pierāda 
sakoptības konkursa dalībnieku 
veikums. Sakoptība veidojas tur, 
kur cilvēki mīl savu zemi, un kon-
kursa dalībnieki mīl savu zemi, jo 
ap sevi ir izveidojuši puķu un sa-
koptas vides ieskautus īpašumus. 
Paldies ikvienam, kas piekrita pie-
dalīties šajā konkursā un parādīt 
savus īpašumus plašākai sabiedrī-
bai. Konkursa dalībnieku sakoptie 
īpašumi ir tie, kas iedvesmo un pa-
līdz augt apkārtējiem cilvēkiem un 
novadam kopumā! Par skaistām un 
labām lietām ir jāstāsta, tās jārāda, 
tāpēc, organizējot konkursu „Smil-
tenes novada sakoptākais īpašums 
2018”, pašvaldība vēlas  godināt 
tos, kas mūsu apkārtni – vidi, kurā 
mēs dzīvojam, strādājam un atpū-
šamies, veido skaistāku, sakoptāku 
un košāku.

Konkursa „Smiltenes novada 
sakoptākais īpašums 2018” laureātu 
godināšana notika Smiltenes pilsē-
tas svētku ietvaros. Goda plāksnes 
„Sakoptākā viensēta Smiltenes no-
vadā 2018" tika pasniegtas diviem 
īpašumiem – Iras Gailes ģimenei par 
īpašumu „Kamaldiņa 13” Smiltenes 
pagastā un Rēpeļu ģimenei par īpa-
šumu „Lūžņas” Palsmanes pagastā. 
Ļoti atšķirīgi un ļoti skaisti īpašumi, 
katrs ar savu raksturu. „Kamaldi-
ņas 13” ir ļoti mājīga un gaumīgu 
apstādījumu ieskauta viensēta, kur 
apstādījumus kopj un veido četras 
paaudzes. Ainaviski veiksmīgi iz-
veidotais pagalms radīja sajūtu, ka 
gribas šajās mājās atgriezties. Sa-
vukārt Rēpeļu ģimenes „Lūžņas” 
Palsmanes pagastā ir meža un miera 
ieskauta lauku sēta, kuras plašumos 
un apstādījumu teritorijā labi jutīsies 
arī putni un dzīvnieki, jo par tiem 
tiek īpaši padomāts. Šajās mājās 
īpašu gaisotni radīja mājas saimnie-
ki. Ļoti patriotiski un stalti plīvoja 
sarkanbaltsarkanais karogs pagalma 
goda vietā, kuru izcēla sarkanbalt-

sarkanās rozes masta pakājē.
Goda plāksne „Sakoptākā ģi-

menes māja pilsētas un ciema terito-
rijā Smiltenes novadā 2018” tika pa-
sniegta Mūrnieku ģimenei par īpašu-
mu „Saulgrieži” Saltupos, Launkal-
nes pagastā. Ar lielu apbrīnu varēja 
aplūkot katru „Saulgriežu” stūrīti, 
jo ikviena vieta pagalmā ir veidota 
ļoti krāšņi, gaumīgi un pārdomāti. 
Šo skaisto dārzu gribas saukt par 
Smiltenes novada privāto botānisko 
dārzu, kurš ir izveidots pateicoties 
saimnieces Gitas bagātajām zināša-
nām par augiem, mērķtiecīgam dar-
bam un lielai augu mīlestībai. 

Goda plāksni „Sakoptākais uz-
ņēmums Smiltenes novadā 2018” 
saņēma SIA „Smiltenes koks” Smil-
tenē, jo šis uzņēmums, par spīti vi-
sām grūtībām, ir spējis īsā laikā at-
jaunot ražošanu un vienlaicīgi radīt 
ļoti patīkamu, gaumīgu un sakoptu 
ārtelpu gan saviem darbiniekiem, 
gan apmeklētājiem. Ieejot uzņēmu-
ma teritorijā, pirmā sagaida ziedu 
kompozīcija uz atjaunotiem zirgu 
ratiem, un tad apkārt paveras plaša, 
kopta ainava ar dīķīti un ūdens ro-
zēm tajā, kuru papildina lapene at-
pūtas brīžiem. Uzņēmuma saimnie-
ki ir padomājuši arī par īpaši veidotu 
velo novietni darbiniekiem.

Goda plāksnes nomināci-
jā „Vides elements vai „odziņa” 
Smiltenes novadā 2018” šogad 
saņēma divi īpašumi – Gvido Grā-
vis un Ieva Putrāle par īpašumu 
„Bērzkalni – 2” Palsmanē un Zi-
naidas Pujas ģimene par īpašumu 
„Stūrīši” Blomes pagastā. Abi šie 
īpašumi ir ļoti mājīgi. Gvido un 
Ievas mājas ir īpašas ar metāla 
mākslas darbiem – puķu podiem, 
pūķi un gaumīgu metāla koku, kas 
priecē un iedvesmo garāmgājējus. 
„Stūrīšos” var sajust saimnieces 
Zinaidas milzīgo mīlestību uz au-
giem, kas sakārtoti gaumīgās augu 
kompozīcijās un kas rada kārtīgu 
un labi iekopta pagalma sajūtu.

Pateicības rakstus par pieda-
līšanos konkursā un veicināšanas 
balvas saņēma visi konkursa dalīb-
nieki. Paldies vēlreiz vēlamies teikt 
īpašuma „Lācīši” saimniekiem 
Baložu ģimenei Blomes pagastā, 

īpašuma „Zilāpi” Smiltenes pagas-
tā saimniekiem Āboltiņu ģimenei, 
smilteniešiem Mārai un Valdim 
Džuibēm Ābeļu ielā 2, Gitas Eglītes 
ģimenei Peldu ielā 10, Rozīšu ģi-
menei Meža ielā 3, īpašuma „Pūķi” 
saimniekiem Liniņu ģimenei Laun-
kalnes pagastā, Birutas Spundes 
ģimenei Launkalnes pagastā, kuri 
saimnieko īpašumā „Saltupi 214” 
un Kalniņu ģimenei Variņu pagasta 
„Strēlnieki”.

Konkurss tiek organizēts jau 
vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt 
un veicināt Smiltenes novada iedzī-
votājus un uzņēmējus radīt pievilcī-
gu novada ainavisko telpu, popula-
rizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo 
vidi un novērtēt iedzīvotāju un uz-
ņēmēju veikumu. 

Īpašumu dalībai konkursā varē-
ja pieteikt pats īpašnieks vai tā pār-
stāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba 
kolēģi un citi novada iedzīvotāji. 
Kopumā tika pieteikti un izvirzīti 
20 īpašumi no visiem Smiltenes no-
vada pagastiem un pilsētas. Laika 
posmā no 18. jūnija līdz 26. jūnijam 
tika izvērtēti 14 īpašumi, kuru īpaš-

nieki piekrita dalībai konkursā. Ap-
skatot visus konkursam pieteiktos 
dalībniekus, jāpiemin, ka daudzos 
īpašumos mūs sagaidīja plīvojošs 
Latvijas valsts karogs mastā, ka ra-
dīja ļoti patriotiskas sajūtas. Katrs 
īpašums bija īpašs un katrā varēja 
sajust ar mīlestību veikto darbu pa-
galmā, sētā, uzņēmumā, kaut īpa-
šuma veidošana lielākoties ir papil-
dus darbs pamatdarbam. Patīkami 
bija apzināties, ka mūsu Smiltenes 
novads ir tik bagāts ar sakoptiem 
īpašumiem.

Konkursam pieteikto īpašumu 
izvērtēšanu veica Smiltenes novada 
domes apstiprināta komisija piecu 
locekļu sastāvā. Konkursam pie-
teiktos īpašumus vērtēja vairākās 
nominācijās: sakoptākā ģimenes 
māja pilsētas un ciema teritorijā, 
sakoptākā viensēta pagasta teritori-
jā, sakoptākais uzņēmums un vides 
elements vai „odziņa”. Katrā nomi-
nācijā pieteiktos pretendentus vērtē-
ja pēc vairākiem kritērijiem, kā, pie-
mēram, pirmais kopiespaids par īpa-
šumu, piebraucamā ceļa, ielas malas 
un pieguļošās teritorijas sakoptība, 

Apbalvoti Smiltenes novada sakoptākie īpašumi 2018

Konkursa laureāti: no kreisās „Kamaldiņa 13”, SIA „Smiltenes koks”, „Stūrīši", „Saulgrieži”, 
„Lūžņas” īpašnieki. 

Visi konkursa laureāti un dalībnieki. 

dekoratīvo stādījumu kompozīcija, 
labiekārtojuma elementi u.c.

Visi konkursa uzvarētāji kā pa-
teicību par ieguldīto darbu saņēma 
goda plāksnes, kā arī veikala „Mā-
jai, Dārzam, Atpūtai”, AS „Latvijas 
Valsts meži” kokaudzētavas dāvanu 
kartes turpmākai attīstībai, savukārt 
SIA „ZAAO” trīs laureātiem pasnie-
dza īpašu apliecinājumu, dāvājot 
bez maksas atkritumu izvešanu uz 
pusgadu.

Pateicamies visiem par uzņēmī-
bu, darba, dārza un sakoptas vides 
mīlestību. Ar savu darbu jūs vairojat 
un kuplināt skaistumu mūsu novadā, 
mūsu laukos, mūsu mazajā mīļajā 
pakalnu pilsētā, tā parādot savu stip-
rumu, apņēmību un varēšanu.

Smiltenes novada dome, rīkojot 
šo konkursu, vēlas turpināt iesākto 
tradīciju, jo novada ziedošo tēlu un 
skaistumu mēs veidojam visi kopā.

 Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas 

speciāliste
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201

Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

19. – 21. augusts plkst. 19.00 – fantastiska dēku fi lma 
„Juras laikmeta pasaule 3”.
22. –23. augusts plkst. 19.00 – komiska piedzīvojumu 
fi lma ģimenei „Neparastais Faķīra ceļojums”.
26. – 28. augusts plkst. 19.00 – spraiga sižeta fi lma 
„Megaledons – dzelmes monstrs”.
29. – 30. augusts plkst. 19.00 – šausmu fi lma 
pieaugušajiem  „Slendermens”.

SMILTENES KULTŪRAS CENTRA 
KINOTEĀTRIS 3D REPERTUĀRS AUGUSTĀ  

Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra 

pasākumi
AUGUSTĀ
18. augustā 14:00 Jāņukalna estrādē Senioru deju 
kopu sadancis Smiltenē, piedalās – Smiltenes senioru 
deju kopa „Pīlādzītis” un viņu draugi no citiem novadiem 
un Igaunijas. Ieeja - bez maksas
25. augustā Jāņukalna estrādē Vasaras sezonas 
noslēgums Smiltenē
19:00 Baltinavas amatierteātra „Palādas” izrāde – 
Danskovītes (režisore Anita Ločmele) komēdija „Lauku 
kūrorts pilsētniekiem” („Lauku kūrorts piļsātnīkīm”). 
Izrāde atklāj, ka nekur nav tik labi pavadīt atvaļinājumu 
un tautiski nosvinēt Jāņus, kā laukos. Tur taču ir tīra vide, 
svaigs gaiss, ekoloģiski produkti un dziļš klusums! Tiesa, 
kas tiesa, bet Danskovītes izrādēs – arī šajā! – neiztiks bez 
amizantiem starpgadījumiem, neparedzētiem notikumiem 
un karstasinīgām emocijām latgaļu gaumē. 
Ieejas maksa: 2,00 eiro.
22:00 balle kopā ar grupu „Ceļojums” un DJ demyjan, 
ieeja – 4,00 eiro. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca

SEPTEMBRĪ
6. septembrī 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
lielajā zālē Dzejas dienas – tikšanās ar Guntaru Raču 
un dzejas krājuma „365” atvēršana. Piedalās: Guntars 
Račs (ģitāra, bungas, balss), Uģis Tirzītis (ģitāra, balss), 
Andris Alviķis (balss, bass) un Katrīna Bindere (balss). 
Skanēs dzejas lasījumi un pazīstamas dziesmas ar Rača 
vārdiem. Pirms un pēc pasākuma iespējams iegādāties 
autora grāmatas un CD par īpašām cenām. Pēc koncerta 
Guntars Račs sniegs autogrāfus un labprāt atbildēs uz 
jūsu jautājumiem. Iespēja kopīgi nofotografēties.
Ieeja – bez maksas
8. septembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā 
zālē Gaujienas radošās nometnes „Vītolēni” rudens 
koncerts. Ieeja – bez maksas

Velobrauciens 
„Ieriteņo 
simtgadē!”
22. septembrī, kad visā pasaulē 
atzīmēs dienu bez auto, Smiltenē 
to pavadīsim īpašā svētku noskaņā ar 
velobraucienu „Ieriteņo simtgadē!”.
Pirms 5 gadiem Smiltenē aizsākta tūrisma velobraucienu 
pasākumu tradīcija ar braucieniem „Ieriteņo rudenī!” un 
„Ieriteņo vasarā!”. Tieši tādēļ šoreiz ierasto aktīvo dabas 
baudīšanu uz velosipēda aizstāsim ar svinīgu velobraucie-
nu svētku drānās pa Smiltenes ielām, nesteidzīgi iepazīs-
tot seno Smilteni tās simtgades priekšvakarā.
Pasākuma dalībnieki tiks aicināti savus kalnu velosipē-
dus aizstāt ar pilsētas vai reto ciskudriļļiem un savus velo 
tērpus nomainīt pret svinību drānām, ģērbjoties mūsdienu 
vai senajiem braucamrīkiem pieskaņotos pagājušā gs. sā-
kuma tērpos.
Brauciena laikā varēs nesteidzīgi izzināt pilsētas vēsturi 
un pārvērtības 100 gadu laikā, baudīt kopības prieku un 
svinēt svētkus! 
Plašāka informācija sekos www.smiltene.lv, www.visits-
miltene.lv.  Pasākumu organizē Smiltenes Tūrisma infor-
mācijas centrs. 


