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Apbalvoti Smiltenes novada sakoptākie īpašumi 2019
Sestdien, 10. augustā, Smilte-

nes novada 10 gadu jubilejas svēt-
ku ietvaros apbalvoti Smiltenes no-
vada sakoptākās viensētas, ģimenes 
māju un uzņēmuma īpašnieki.

Smiltenes novads ir bagāts ar 
strādīgiem cilvēkiem, sakoptiem 
dārziem, pagalmiem, uzņēmumiem, 
lauku sētām, to pierāda sakoptī-
bas konkursa dalībnieku veikums. 
Sakoptība veidojas tur, kur cilvēki 
mīl savu zemi, un konkursa dalīb-
nieki mīl savu zemi, jo ap sevi ir 
izveidojuši puķu un sakoptas vides 
ieskautus īpašumus. Milzīgs paldies 
ikvienam, kas piekrita piedalīties 
šajā konkursā un parādīja savus 
īpašumus plašākai sabiedrībai. Kon-
kursa dalībnieku sakoptie īpašumi 
ir tie, kas iedvesmo un palīdz augt 
apkārtējiem cilvēkiem un novadam 
kopumā! Par skaistām un labām 
lietām ir jāstāsta, tās jārāda, tāpēc, 
organizējot konkursu „Smiltenes 
novada sakoptākais īpašums 
2019”,  pašvaldība vēlas  godināt 
tos, kas mūsu apkārtni – vidi, kurā 
mēs dzīvojam, strādājam un atpūša-
mies, veido  skaistāku, sakoptāku un 
košāku.

Konkursa „Smiltenes novada 
sakoptākais īpašums 2019” laureā-
tu godināšana notika Smiltenes no-
vada 10 gadu jubilejas, kas notika 
pie Mēru muižas, svētku ietvaros. 
Goda plāksne „Sakoptākā vien-
sēta Smiltenes novadā 2019” tika 
pasniegta Kalnkambaru ģimenes 
īpašumam „Kalna Ragi” Laun-
kalnes pagastā. Gaišs, saulains un 
dzīvespriecīgs dārzs, gluži tāds pats 
kā viensētas saimniece. Pirmais, kas 
sagaida pagalmā, ir lepni plīvojošs 
sarkanbaltsarkanais karogs, par kuru 
ir liels lepnums. Katrā dobē dominē 
kāda puķu krāsa, kas ļoti ieprieci-
na. Gaumīgu apstādījumu ieskauta 
viensēta.

Goda plāksnes „Sakoptākā 
ģimenes māja pilsētas un ciema 
teritorijā Smiltenes novadā 2019” 
tika pasniegtas Tupurīšu ģimenei 
par īpašumu Blaumaņa ielā 34, 
Smiltenē, Ikertu ģimenei par īpa-
šumu Jaunajā ielā 2b, Smiltenē, 
un Jurģu ģimenei par īpašumu 
„Liepziedi” Palsmanē. Ar lielu ap-
brīnu varēja aplūkot katru īpašumu. 
Neaizmirstama ir Ikertu ģimenes 
mājas pagalmā brīnumskaistā rožu 
dobe un krāšņā ziemciešu dobe. 
Tupurīšu ģimenes mājas dārzs Blau-
maņa ielā 34 pārsteidza ar vērienī-
go, gaumīgo un labi kopto nogāzi 
ar akmeņiem un apstādījumiem 
tajā. Katrs dārzs ir ar savu stāstu, 
savu pagātni un nākotnes sapņiem. 
Palsmanē „Liepziedos” plašs un 
ļoti kopts pagalms, kura centrā 
Jurģu ģimenes saimnieka būvēta 

Konkursa "Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2019" laureāti, dalībnieki, vērtēšanas komisijas locekļi. 

Blaumaņu iela 34, Smiltene.

„Liepziedi”, Palsmane.

Jaunā iela 2b, Smiltene. Kafejnīca „Jautrais Ods”.

gaumīga lapene atpūtas brīžiem. Šis 
pagalms, iebraucot Palsmanē, vei-
do sakopta centra sajūtu un ar savu 
krāšņumu vienmēr iepriecina arī ga-
rāmgājējus.

Goda plāksni „Sakoptākais 
uzņēmums Smiltenes novadā 

2019” saņēma SIA „E.D.M.” ar 
kafejnīcu „Jautrais Ods”, Laun-
kalnes pagastā. Kafejnīca ir īpaša 
ar to, ka tā ir ārpus pilsētas centra un 
A2 autoceļa malā, kuru ir iecienīju-
ši kā vietējie iedzīvotāji, tā arī ļoti 
daudzi garāmbraucēji. Te ir prieks 

ne tikai vēderam, bet arī acīm, jo 
katra dobe ir pārdomāta ar savu glītu 
ziedu kompozīciju. Kafejnīcas ārtel-
pā ir padomāts – arī par mazajiem 
apmeklētājiem – ierīkotas šūpoles. 

Pateicības rakstus par piedalīša-
nos konkursā un veicināšanas balvas 

saņēma visi konkursa dalībnieki. 
Paldies vēlreiz vēlamies teikt Al-
dim Lielmanim par īpašumu „Atva-
ses” Grundzāles pagastā, Kristiānai 
Pavasarei–Vespālei un Raimondai 
Pavasarei Meža ielā 13, Lagzdiņu 
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pagastā, Smiltenes novadā pirmās iz-
soles sākuma cenu 2680 euro.

Atsavināt, pārdodot atklātā 13. 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu „Mežciems”-8, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9470 900 0341), 
kas sastāv no dzīvokļa 32,9 m2 pla-
tībā, 329/5132 kopīpašuma domā-
jamām daļām no būvēm ar kadas-
tra apzīmējumu 94700140143001, 
94700140143002, 94700140143003 
un 329/5132 kopīpašuma domāja-
mām daļām no zemes ar kadastra ap-
zīmējumu 94700140143. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma „Mežciems”-8, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes nova-
dā pirmās izsoles sākuma cenu 2180 
euro.

Atsavināt, pārdodot atklātā 14. 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu „Mežciems”-9, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9470 900 0334), 
kas sastāv no dzīvokļa 54,3 m2 pla-
tībā, 543/5132 kopīpašuma domā-
jamām daļām no būvēm ar kadas-
tra apzīmējumu 94700140143001, 
94700140143002, 94700140143003 
un 543/5132 kopīpašuma domāja-
mām daļām no zemes ar kadastra ap-
zīmējumu 94700140143. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma „Mežciems”-9, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes nova-
dā pirmās izsoles sākuma cenu 2980 
euro.

Piešķirt garāžas ēkai, kas 15. 
atrodas uz zemes vienības Dārza 
iela 22, kadastra apzīmējums 9415 
001 1207, adresi Dārza iela 22A k-4, 
Smiltene, Smiltenes novads.

Piešķirt garāžas ēkai, kas 16. 
atrodas uz zemes vienības Dārza 
iela 22, kadastra apzīmējums 9415 
001 1207, adresi Dārza iela 22A k-5, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

Piešķirt garāžas ēkai, kas 17. 
atrodas uz zemes vienības Dārza 
iela 22, kadastra apzīmējums 9415 
001 1207, adresi Dārza iela 22A k-6, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

Piešķirt garāžas ēkai, kas 18. 
atrodas uz zemes vienības Dārza 
iela 22, kadastra apzīmējums 9415 
001 1207, adresi Dārza iela 22A k-7, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

Piešķirt nekustamā īpa-19. 
šuma Cēsu iela 16, Blomē, Blomes 
pagastā ēkas ar kadastra apzīmējumu 
94460060315002 daļai (telpu gru-
pai), kas sastāv no būves pirmajā stā-
vā esošajām telpām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 ar kopējo platību 65,9 m2 un būves 
otrajā stāvā esošajām telpām Nr. 1, 2, 
3, 4, 5 ar kopējo platību 74 m2, ad-
resi Cēsu iela 16-1, Blome, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads. Atlikušai 
ēkas daļai (telpu grupai) piešķirt ad-
resi Cēsu iela 16-2, Blome, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads.

No Launkalnes pagasta 20. 
nekustamā īpašuma „Dumbrāji”, 
kadastra numurs 9470 010 0095, at-
dalāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0155 6,6 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Dum-
brāji”, Launkalnes pagasts uz „Ancī-
ši”, Launkalnes pagasts, Smiltenes 
novads.

Jaunizveidojamam ēku 21. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas un kura atrodas uz zemes 

Smiltenes novada domes lēmumi
Kārtējā domes sēde notika š.g. 

31. jūlijā. Sēdē tika pieņemti 71 lē-
mums: 

 Sagatavot un iesniegt Sa-1. 
tiksmes ministrijai iesniegumu valsts 
budžeta programmas „Valsts autoce-
ļu fonds” par tranzītielas – Atmodas 
ielas seguma atjaunošana, Smiltenē, 
par kopējo summu 188734,55 EUR.

Piešķirt Smiltenes nova-2. 
da domes līdzfi nansējumu 3270,60 
euro apmērā daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas Dakteru ielā 59, Smiltenē 
iesniegtā pieteikumu par projekta 
„Dzīvojamo māju piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošana” ieceres reali-
zēšanai.

Nodot izstrādāto Smiltenes 3. 
novada teritorijas plānojuma 1. re-
dakciju un Vides pārskata projektu 
publiskajai apspriešanai un institūci-
ju atzinumu saņemšanai.

Apstiprināt konkursa 4. 
„Smiltenes novada sakoptākais īpa-
šums 2019” uzvarētājus.

Konceptuāli atbalstīt ne-5. 
kustamā īpašuma Baznīcas laukums 
13A, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 94150010508, iegā-
di pašvaldības īpašumā. 

Apstiprināt nekustamā 6. 
īpašuma „Medņi”, Bilskas pagastā, 
kadastra numurs 9444 006 0103, 
brīvo cenu 14492,00 euro, t.sk. par 
zemi 11800,00 euro un par mežaudzi 
2692,00 euro. Atsavināt G.K. ne-
kustamo īpašumu „Medņi”, Bilskas 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9444 006 0103.

Apstiprināt nekustamā īpa-7. 
šuma „Irbītes”, Bilskas pagastā, ka-
dastra numurs 9444 003 0005, brīvo 
cenu 6400,00 euro, t.sk. par zemi 
6400 euro. Atsavināt A.L. nekustamo 
īpašumu „Irbītes”, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9444 003 0005.

Apstiprināt nekustamā īpa-8. 
šuma „Saltupi 8B”, Saltupos, Lau-
nkalnes pagastā, kadastra numurs 
9470 003 0311, brīvo cenu 1330,00 
euro, t.sk. par zemi 1330 euro. At-
savināt A.K. nekustamo īpašumu 
„Saltupi 8B”, Saltupos, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9470 003 0311.

Uzsākt nekustamā īpašu-9. 
ma „Lejas Liedulieši”, Launkalnes 
pagastā, kadastra numurs 9470 010 
0119, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9470 010 0119 0,46 ha platībā, atsa-
vināšanas procedūru.

Piekrist dzīvokļa īpašu-10. 
ma „Silva8”-5, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanai.

Piekrist dzīvokļa īpašuma 11. 
„Rūpnieki”-2, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanai.

Atsavināt, pārdodot atklātā 12. 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu „Mežciems”-5, Lau-
nkalnes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9470 900 0337), 
kas sastāv no dzīvokļa 45,1 m2 pla-
tībā, 451/5132 kopīpašuma domā-
jamām daļām no būvēm ar kadas-
tra apzīmējumu 94700140143001, 
94700140143002, 94700140143003 
un 451/5132 domājamām daļām 
no zemes ar kadastra apzīmējumu 
94700140143. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Mežciems”-5, Launkalnes 

vienības Dārza iela 22, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 94150011207, 
piešķirt nosaukumu Dārza iela 22A 
k-4, Smiltene, Smiltenes novads. 

Jaunizveidojamam ēku 22. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas un kura atrodas uz zemes 
vienības Dārza iela 22, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 94150011207, 
piešķirt nosaukumu Dārza iela 22A 
k-5, Smiltene, Smiltenes novads. 

Jaunizveidojamam ēku 23. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas un kura atrodas uz zemes 
vienības Dārza iela 22, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 94150011207, 
piešķirt nosaukumu Dārza iela 22A 
k-6, Smiltene, Smiltenes novads. 

Jaunizveidojamam ēku 24. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas un kura atrodas uz zemes 
vienības Dārza iela 22, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 94150011207, 
piešķirt nosaukumu Dārza iela 22A 
k-7, Smiltene, Smiltenes novads. 

Jaunizveidojamam ēku 25. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 9446 
006 0188 001, 9446 006 0188 002, 
un atrodas uz zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9446 006 0188, 
piešķirt nosaukumu Jasmīnu iela 8, 
Blome, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads. 

Iznomāt zemnieku saim-26. 
niecībai „Kalnvērzemnieki”, re-
ģistrācijas Nr.44101033586 zemes 
vienību „Kalnvērzemnieki”, Grun-
dzāles pagastā, kadastra apzīmējums 
9458 003 0043  0,2725 ha platībā 
līdz 2024. gada 31. decembrim lauk-
saimnieciskai izmantošanai.

Iznomāt E.F. zemes vienību 27. 
Parka iela 15A, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 005 0205, 595 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2024. gada 
31. decembrim.

Iznomāt I.Š. zemes vienī-28. 
bas Dzirnavu iela 7A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 009 0721, 
daļu 414 m2 platībā mazdārziņam 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

Iznomāt L.J. zemes vienī-29. 
bas Dzirnavu iela 7A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 009 0721, 
daļu 299 m2 platībā mazdārziņam 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

Iznomāt D.T. zemes vienī-30. 
bas Parka iela 4A, Smiltenē, kadas-
tra apzīmējums 9415 007 0326, daļu 
294 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Iznomāt V.B. zemes vienī-31. 
bas Mūrnieku iela, Smiltenē, kadas-
tra apzīmējums 9415 007 1706, daļu 
134 m2 platībā apkopšanai, mazdārzi-
ņam līdz 2024. gada 31. decembrim.

Iznomāt V.P. zemes vienī-32. 
bas Līkā iela 11A, Smiltenē, kadas-
tra apzīmējums 9415 008 1224, daļu 
480 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2021. gada 31. decembrim.

Iznomāt M.P. zemes vienī-33. 
bas Līkā iela 11A, Smiltenē, kadas-
tra apzīmējums 9415 008 1224, daļu 
300 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2021. gada 31. decembrim.

Iznomāt A.B. zemes vienī-34. 
bu Lauku iela 9A, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 005 0319, 600 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2024. gada 
31. decembrim.

Iznomāt E.Ķ.  zemes vie-35. 
nību „Siltummezgls Palsa”, Variņu 

pagastā, kadastra apzīmējums 9490 
003 0381, 0,0453 ha platībā terito-
rijas sakopšanai līdz 2021. gada 31. 
decembrim. 

Rīkot zemes nomas tiesību 36. 
izsoli par zemes vienības „Upeslīči”, 
Grundzāles pagastā, kadastra apzī-
mējums 9458 010 0115, daļu 2,2 ha 
platībā lauksaimnieciskai izmanto-
šanai. Zemes nomas tiesību izsoles 
sākuma cenu noteikt 96,80 euro ap-
mērā gadā.

Rīkot zemes nomas tiesību 37. 
izsoli par zemes vienību „Lūkupe”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0483, 0,7 ha platībā 
lauksaimnieciskai izmantošanai. Ze-
mes nomas tiesību izsoles sākuma 
cenu noteikt 30,80 euro par vienu 
gadu.

Pārtraukt nekustamā īpa-38. 
šuma nodokļa un nomas maksas ap-
rēķināšanu A.L. par īpašumu „Mūr-
nieki”, Grundzāles pagastā, kadastra 
numurs 9458 002 0021. Iznomāt I.B. 
zemes vienības Mūrnieki”, kadastra 
apzīmējums 9458 002 0021, daļu  
1,0 ha platībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai līdz 2020. gada 31. de-
cembrim.

Iznomāt E.Ķ. zemes vienī-39. 
bu Priežu iela 2A, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 003 0216, 600 m2 
platībā mazdārziņam uz termiņu līdz 
2024.gada 31.decembrim.

Noteikt nekustamā īpašuma 40. 
lietošanas mērķi Grundzāles pagasta 
zemes vienības Avotu iela 15, kadas-
tra apzīmējums 94580080038, daļai 
0,35 ha platībā – komercdarbības 
objektu apbūve (kods 0801). Atliku-
šai zemes vienības daļai 0.2145 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreāci-
jas nozīmes objektu teritorijas, ja ta-
jās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifi kā-
cijā norādīta lietošanas mērķa (kods 
0501).

Par zemes nomas līgumu 41. 
Nr. 24/2018 un 25/2018 grozīšanu.

Iznomāt medību tiesī-42. 
bas un slēgt medību tiesību nomas 
līgumu ar biedrību „Palsmanes 
mednieku klubs”, reģistrācijas Nr. 
40008016175, juridiskā adrese: 
Ozolu iela 2, Mēri, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads par šādām Smilte-
nes novada pašvaldībai tiesiskā val-
dījumā esošām zemes vienībām ar 
kopējo platību 17,648 ha:

Īpašuma nosaukums
Kadastra 

apzīmējums
Kopējā 

platība (ha)
Kalnciems 94740040199 2,8
Kalnciems 94740040278 1,5
Strautmaļi 94740040215 1,71
Upeslīči 2 94740040313 2,4
Ceļmalas 94740060086 2,3
Ceļmalas 94740060085 2,0
Pavārcepļi 94740010092 0,9729
Valsts brīvā zeme (Pavārcepļi 3) 94740010101 2,5
Valsts brīvā zeme (Rauzas Kalniņi) 94740010052 0,44
Bērziņu ferma 94740010094 0,5751
Gāzes vads 94740010160 0,45

Apstiprināt zemes ierīcī-43. 
bas projektu „Dārziņi”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9474 
002 0006. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9474 002 0006 sadala 
trijās daļās:

43.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1, kadastra apzīmē-
jums 9474 002 0060), kas projektēta 
10.90 ha platībā, saglabāt nosauku-
mu „Dārziņi”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
10,90 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101);

43.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2, kadastra apzīmē-
jums 9474 002 0061), kas projektēta 
8,16 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Meža Dārziņi”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
8,16 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201); 

43.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3, kadastra apzīmē-
jums 9474 002 0062), kas projektēta 
4,59 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Lauka Dārziņi”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
4,59 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Apstiprināt zemes ierīcības 44. 
projektu „Dundurlejas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9458 
002 0150. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9458 002 0150 sadala 
trijās daļās:

44.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1, kadastra apzīmē-
jums 9458 002 0189), kas projektēta 
19,3 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
un adresi „Dundurlejas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 19,3 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).

44.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2, kadastra apzīmē-
jums 9458 002 0190), kas projektē-
ta 2,5 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu „Reigani”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
2,5 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201). 

44.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3, kadastra apzīmē-
jums 9458 002 0191), kas projektēta 
5,2 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

„Diždunduri”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
5,2 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Par Bilskas pagasta pado-45. 
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Pašvaldībā

mes 26.06.2009. sēdes (protokols 
Nr.8) lēmuma Nr. 3.§. „Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu” un no-
mas līguma Nr. 18/2018 grozīšanu.

Par nekustamā īpašuma no-46. 
dokļa atvieglojumiem.

Izsniegt nekustamā īpašu-47. 
ma „Karjers Brutuļi” (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 94800030124), 
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 
īpašniekam – sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību „8 CBR”, reģistrā-
cijas numurs 43903002559, bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju smilts – grants un smilts iegu-
vei smilts – grants un smilts atradnē 
„Brutuļi”.

Grozīt 2019. gada 15. aprī-48. 
ļa ar biedrību „Sabiedrība un attīstī-
ba” noslēgto patapinājuma līgumu 
Nr.SND-S-PAT/NI/1-19 tajā papil-
dinot nosacījumus par patapinājumā 
nododamās mantas lietošanas vai iz-
mantošanas mērķi, realizējot projektu 
„Telpu iekārtojums ērtākam darbam 
TLMS Smiltene” (Nr. 2019/AL10/6/
A019.22.03/1) un projektu „18.gs. 
Vidzemes tērpu komplekts kultū-
ras izpausmei” (Nr. 2019/AL10/6/
A019.22.02/1), kā arī pagarinot lī-
guma termiņu līdz 2026. gada 31. 
decembrim. Grozīt 2018. gada 25. 
septembra ar biedrību „Sabiedrība 
un attīstība” noslēgto patapinājuma 
līgumu Nr. SND-S-PAT/NI/2-18 tajā 
papildinot nosacījumus par patapinā-
jumā nododamās mantas lietošanas 
vai izmantošanas mērķi, realizējot 
projektu „Telpu iekārtojums ērtākam 
darbam TLMS Smiltene” (Nr. 2019/
AL10/6/A019.22.03/1), nododot pa-

tapinājumā papildus 5 m2 telpā Nr. 3, 
kā arī pagarinot līguma termiņu līdz 
2026. gada 31. decembrim.

Piekrist grozīt  ar A.V.K. 49. 
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu par telpu Tilta ielā 5, Grun-
dzāles pagastā, Smiltenes novadā, 
nomu, līguma grozījumos nosakot: 
līguma termiņu – līdz 2026. gada 31. 
decembrim. 

Piekrist grozīt ar SIA 50. 
„BITE Latvija” meitas uzņēmumu 
SIA „TeleTower” noslēgto nomas lī-
gumu, līguma grozījumos:

50.1. nosakot Līguma termiņu – 
10 gadi no Līguma grozījumu spēkā 
stāšanās dienas;

50.2. nosakot Iznomātāja tie-
sības ne retāk kā reizi sešos gados 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
vienpusēji pārskatīt nomas maksas 
apmēru;

50.3. iekļaut papildus nosacīju-
mus Nomniekam – Nomnieka pienā-
kums ir termiņā par kādu vienojušies 
līgumslēdzēji, veikt savienojošo šuv-
ju atjaunošanu visā ūdenstorņa garu-
mā, metāla tvertņu, metāla kāpņu un 
platformu attīrīšanu no korozijas un 
krāsojuma atjaunošanu.

Pilnveidot SIA „OpusPlan” 51. 
(reģ. Nr. 44103062217) izstrādāto 
lokālplānojuma zemes vienībai „Šal-
kas” (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 Aumeis-
teros 1. redakciju atbilstoši institūci-
ju atzinumiem un publiskās apsprie-
šanas rezultātiem.

Atļaut Z.K. nekustamajā 52. 
īpašumā  „Bērziņi” ar kadastra ap-
zīmējumu 9480 005 0132 atmežot 
meža zemi 1,2826 ha platībā, kas ne-
pieciešama lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes ierīkošanai saskaņā ar 
atmežojamās meža zemes skici.

Apstiprināt maksu par 53. 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
Variņu pamatskolā skolēnu vasaras 
nometnēs 4,00 euro dienā (trīs ēdien-
reizes) bez PVN vienam cilvēkam.

Piešķirt Latvijas Orien-54. 
tēšanās federācijai (reģ. Nr. 
40008021960) pašvaldības fi nansē-
jumu 300,00 euro apmērā velo orien-
tēšanās sacensību Smiltenes novadā, 
kvalitatīvai norisei.

Piešķirt pašvaldības fi nan-55. 
sējumu 300,00 euro apmērā E.B. 
dalības apmaksai Latvijas Jauniešu 
pūtēju orķestra nometnē (LJPO2019) 
no 2019. gada 14. augusta līdz 26. 
augustam.

Apstiprināt Smiltenes mū-56. 
zikas skolas izstrādāto interešu iz-
glītības programmu „Vokāli instru-
mentālie un instrumentālie ansam-
bļi” (AK010401) Smiltenes mūzikas 
skolā. Noteikt līdzfi nansējuma mak-
su Smiltenes mūzikas skolas interešu 
izglītības programmai (AK010401) 
– 14,00 euro mēnesī vienam izglīto-
jamajam 2019./2020. mācību gadā.

Izslēgt no komisijas Izglīto-57. 
jamo atbrīvošanai no valsts noteikto 
pārbaudījumu kārtošanas Smiltenes 
novadā sastāva Ritu Rozīti.

Par īres līguma ar R.K. ter-58. 
miņa pagarināšanu. 

Par īres līguma ar R.Ā. ter-59. 

miņa pagarināšanu. 
Par īres līguma ar G.N. ter-60. 

miņa pagarināšanu.
Par īres līguma ar S.K. ter-61. 

miņa pagarināšanu. 
Par A.P.  iekļaušanu dzīvo-62. 

jamās telpas izīrēšanas reģistrā.
Par D.O. iekļaušanu dzīvo-63. 

jamās telpas izīrēšanas reģistrā.
Apstiprināt Nolikumu Nr. 64. 

8/19 „Smiltenes novada kultūras, 
sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu 
pasākumu konkursa nolikums”.

Par Smiltenes pilsētas 65. 
100gades pasākumu vadības grupas 
izveidošanu.

Apstiprināt Smiltenes no-66. 
vada pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes vienības „Aizupe”, kadastra 
apzīmējums 9474 003 0040, 4,7 ha 
platībā (iznomāšana lauksaimnie-
ciskai izmantošanai) zemes nomas 
tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar 
kuriem nekustamā īpašuma nomas 
tiesības ieguva z/s „Briedīši”, reģ. 
Nr. 43901003738, par 536,80 euro 
bez pievienotās vērtības nodokļa 
gadā. Apstiprināt Smiltenes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
zemes vienības „Lūkupe”, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0260, 2,09 
ha platībā (iznomāšana lauksaimnie-
ciskai izmantošanai) zemes nomas 
tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar 
kuriem nekustamā īpašuma nomas 
tiesības ieguva SIA „RLS”, reģ. Nr. 
44103032725, par 131,96 euro bez 
pievienotās vērtības nodokļa gadā. 
Apstiprināt Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma – ze-
mes vienības „Upeslejas”, kadastra 

apzīmējums 9474 004 0254, 7,0 ha 
platībā (iznomāšana lauksaimnie-
ciskai izmantošanai) zemes nomas 
tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar 
kuriem nekustamā īpašuma nomas 
tiesības ieguva SIA „RLS”, reģ. Rr. 
44103032725, par 678,00 euro bez 
pievienotās vērtības nodokļa gadā.

Par izlīgumu civillietā.67. 
Par Smiltenes novada do-68. 

mes 2019. gada 29. maija saistošo 
noteikumu Nr. 10/19 „Smiltenes no-
vada pašvaldības palīdzība audžuģi-
menei” precizēšanu.

Izveidot jaunu amata vienī-69. 
bu „Kultūras, sporta un mūžizglītības 
pārvaldes vadītājs” (profesiju klasifi -
katora kods 1431 01, amata katalogā: 
saime – 1, līmenis – IV B, mēnešal-
gu grupa – 14), amata vienību skaitu 
„1”, mēnešalgas likmi 1688,00 euro, 
sākot ar 2019. gada 1. augustu.

Izveidot Smiltenes novada 70. 
domes administrācijas amatu vienī-
bu saraksta sadaļā „01.110 – Juridis-
kā nodaļa” amata vienību „Juriskon-
sults” (profesiju klasifi katora kods 
2619, amata katalogā: saime – 21, 
līmenis – III A, mēnešalgu grupa – 9) 
ar amata vienību skaitu „1” un mē-
nešalgas likmi 1100 EUR sākot ar 
2019. gada 1. oktobri.

Piešķirt Smiltenes novada 71. 
domes priekšsēdētāja vietniekam 
Kārlim Lapiņam ikgadējo atvaļi-
nājumu 3 kalendārās nedēļas laikā 
no 2019. gada 5. augusta līdz 2019. 
gada 25. augustam.

Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītājas p.i. 

Lai motivētu Smiltenes novada 
iedzīvotājus iesaistīties audžuģime-
ņu veidošanā un palielinātu audžu-
ģimeņu skaitu, sniedzot atbalstu 
audžuģimenēm, audžuģimenei un 
audžuģimenē ievietotam bērnam, 
Smiltenes novada dome ir izstrādā-
jusi jaunus saistošos noteikumus Nr. 
10/19 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas palīdzība audžuģimenei”, kuri 
nosaka Smiltenes novada domes 
(turpmāk – pašvaldība) palīdzības 
audžuģimenei veidus, apmēru, pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību

Noteikumos ir ietverts gan Mi-
nistru kabineta noteikumos paredzē-
tais materiālais atbalsts, kas pašval-

dībai jāsniedz audžuģimenēm, gan 
pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā 
tiek sniegta pēc pašvaldības inicia-
tīvas. 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu tiesiskais regu-
lējums, ir audžuģimenes, kurās ar 
Smiltenes novada bāriņtiesas lēmu-
mu ievietoti bērni un kurām ar So-
ciālo dienestu ir noslēgts līgums par 
bērna ievietošanu audžuģimenē. 

Pašvaldība saistošajos notei-
kumos noteiktā kārtībā nodrošina 
audžuģimenei un audžuģimenē ie-
vietotam bērnam šādus palīdzības 
veidus: 

No 2019. gada 10. augsu-1) 

Informācija par palīdzības veidiem audžuģimenēm
ta audžuģimenes var saņemt veselī-
bas apdrošināšanas polisi. Tiesības 
saņemt tās ir audžuģimenes, kuras 
deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā un kurā vismaz sešus mē-
nešus pēdējā kalendārā gada laikā ar 
Bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievieto-
ti bērni.

No 2020. gada 1. janvāra 2) 
stāsies spēkā šādi palīdzības vei-
di: 

Pabalsts bērna uzturam  
– 300 euro mēnesī katram audžuģi-
menē ievietotam bērnam; 

Pabalsta bērna apģērba 
un apavu iegādei apmērs – līdz 

100 euro gadā;
Pabalsta mīkstā inventāra 

iegādei apmērs – līdz 50 euro gadā;
Vienrei zējs pabalsts 

mīkstā inventāra iegādei 200 euro, 
ievietojot bērnu audžuģimenē;

Pabalsta individuālo mā-
cību piederumu iegādei apmērs 
–  līdz 50 euro gadā;

Pabalsts ēdināšanas iz-
devumu nodrošināšanai vispārējā 
izglītības iestādē vai pirmsskolas 
izglītības iestādē 100% apmērā, 
tiek piešķirts uz mācību pusgadu. 

Pabalsta bērna veselības 
uzlabošanai apmērs –  līdz 100 
euro gadā.

Pabalsta sociālā atbalsta 
programmas nodrošināšanai ap-
mērs –  līdz 200 euro gadā.

Savukārt no 2021. gada 3) 
1. janvārīa stāsies spēkā palīdzī-
bas veids:

Pašvaldības atlīdzības 
par audžuģimenes pienākumu pil-
dīšanu apmērs – 50 euro mēnesī.  

Lai saņemtu atbalstu, audžuģi-
menes var griezties Smiltenes nova-
da domes Sociālajā dienestā, Dārza 
ielā 3, Smiltenē. Informācija saziņai 
e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv, 
tālrunis: 26362282. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 Noslēgusies projektu izvērtēša-
na Smiltenes novada domes rīkotajā 
projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” 
jaunatnes iniciatīvu projektu konkur-
sā. Projektus konkursam bija iesnie-
gušas 7 dažādas organizācijas, no ku-
rām vērtēšanas komisija apstiprināja  
5 projektus, kuri tiks uzsākti īstenot 
šogad un pabeigti 2020. gadā. 

Projektu konkursā apstiprināti 
šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

„ Mācīties prieks!”, iesnie-
dzējs biedrība „Māsas Veronikas”. 
Projekta mērķis ir palielināt priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamo motivāciju turpi-
nāt izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē. Projekta 
ietvaros tiks organizētas dažādas 
aktivitātes: Leģendu nakts, Labdarī-

Smiltenes novadā tiks īstenoti 5 jaunatnes iniciatīvu projekti
bas rūķu darbnī-
ca, saliedēšanās 
spēles, sporta 
spēles, radošās 
darbnīcas – piedzīvojumu dienas 
Palsmanē, kā arī tiks apmeklētas 
kino un teātra izrādes u.c. pasākumi. 
Sadarbības partneris ir Palsmanes 
pamatskola.

„ Dzīves krāsas un otas 
pašu rokās”, iesniedzējs biedrība 
„Grundzāle  2010”. Projekta mērķis 
ir palielināt Grundzāles pamatskolas  
5. – 9. klašu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglīto-
jamo motivāciju turpināt izglītību, 
iesaistīt izglītojamos neformālās iz-
glītības aktivitātēs –  tikšanās ar sa-
biedrībā pazīstamiem jauniešiem, kā 
arī rīkot  nodarbību ciklu un nometni 
jauniešiem. Sadarbības partneri ir 

Grundzāles pamatskola un biedrība 
„Vilkmuiža 2011”.

„ Tu vari!”,  iesniedzējs 
biedrība „Vilkmuiža 2011”. Pro-
jekta mērķis ir motivēt skolēnus 
iekļauties skolas vidē, mudināt mā-
cīties, pārvarēt stresu un dusmas, kā 
arī atklāt savas stiprās puses un ap-
zināties trūkumus. Projekta ietvaros 
tiks organizēts nodarbību cikls „ES 
pasaulē” un nometne. Sadarbības 
partneri ir Bilskas pamatskola un 
biedrība „Grundzāle 2010”. 

„ Esi pats savas veiksmes 
kalējs!”, iesniedzējs biedrība 
„GaisMa tunelī”. Projekta mērķis 
ir veicināt skolēnu uzņēmību, rea-

lizējot neformālās 
mācīšanās aktivitā-
tes, kas pilnveidos 
skolēnu personību, 

vispusīgu attīstību, cels skolēnu paš-
apziņu un palīdzēs apzināties savas 
spējas un prasmes, tiks īstenotas da-
žādas  aktivitātes: foto orientēšanās, 
prāta spēles, apmeklētas snovborda 
un slidošanas nodarbības u.c. aktivi-
tātes. Sadarbības partneris ir Blomes 
pamatskola. 

„ Mācīties būt”, iesnie-
dzējs biedrība „Smiltenes jaunie-
šu dome”. Projekta mērķis ir veici-
nāt Smiltenes jauniešu personības 
izaugsmi, palīdzēt rast motivāciju 
mācīties, apgūt prasmi plānot savu 
laiku, izmantojot neformālās mācību 
metodes, dot iespēju socializēties ar 
vienaudžiem, sastrādāties komandā 

un uzklausīt sabiedrībā atpazīstamu 
personu pieredzes stāstus un mācīties 
no tiem. Projekta ietvaros ir paredzē-
tas interaktīvās diskusijas, radošās 
darbnīcas, spēļu vakari, saliedēšanas 
izbraucieni. Sadarbības partneris ir 
Smiltenes vidusskola. 

Katram  projektam pieejamais 
fi nansējuma apmērs ir 4600 euro, 
kas 100% apmērā tiek nodrošināts 
no projekta  līdzekļiem (Eiropas So-
ciālais fonds).

Konkurss tika rīkots Eiropas So-
ciālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/
I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS)  ietvaros.

www.pumpurs.lv.
Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja 
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Smiltenes novada dome 
sadarbībā ar projekta partne-
riem no Latvijas (Eiroreģions 
„Pleskava – Livonija”, Viļakas 
novads, Balvu novads, Viļānu 
novads) un Krievijas (Eirore-
ģions „Pleskava – Livonija”, 
Pitalovas rajons, Palkinas ra-
jons, Krasnogorodskas rajons) rea-
lizēs projektu Nr. LV-RU-II-053 
„Improvement of environmental 
management through joint actions in 
RU-LV cross-border regions (Green 
Palette)” (Tulkojumā „Vides pārval-
dības pilnveidošana, īstenojot kopē-
jus pasākumus RU-LV pārrobežu 
reģionos („Zaļā Palete”)).

„Green Palette” mērķis ir uz-
labot sabiedrības un tieši iesaistīto 
pušu zināšanas par dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta 
ietvaros partneri īstenos aktivitātes, 
kuras ir aktuālas viņu reģionā. Smil-
tenes novada pašvaldībā uzsvars 

Sāksies projekta „Green Palette” 
īstenošana

tiks likts uz ezeru apsaimniekoša-
nas jautājumiem – tiks izstrādāti 
apsaimniekošanas plāni Tepera eze-
ram, Vidusezeram, Bilskas ezeram, 
Blomes ezeram un Tiltlejas ezeram, 
kas ietvers detalizētu informāciju 
par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stā-
vokli un potenciālo attīstību. Tiks 
rīkoti semināri iedzīvotājiem, kuru 
laikā būs iespēja iepazīties ar infor-
māciju par ilgtspējīgu dabas resursu 
izmantošanu un vides saglabāša-
nu. Projekta ietvaros tiks veikti arī 
Bilskas ezera labiekārtošanas darbi, 
izbūvējot apkārt ezeram gājēju taku, 
kas veicinās ilgtspējīgu vides aizsar-

Grundzālē tiks uzsākta projekta 
„Apmācību programma „Bērnu emocionālā audzināšana”” realizācija

Lai sniegtu iespēju jaunajiem 
vecākiem pilnveidot zināšanas bēr-
nu audzināšanā,  biedrība „Grun-
dzāle 2010” iesniedza biedrībā 
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
atklāta projektu iesniegumu kon-
kursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 „Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju" aktivitātē 19.2.2 „Saturīga brī-
vā laika pavadīšana" projektu  Nr. 
19-09-AL12-A019.2202-000009 
„Apmācību programma „Bērnu 

emocionālā audzināšana””. Biedrī-
ba „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
un Lauku atbalsta dienests izvērtēja 
un apstiprināja projektu.

Projekta mērķauditorija ir to-
pošie un esošie vecāki, vecvecāki, 
kuriem ir bērni vecumā no dzim-
šanas līdz septiņiem gadiem, kuri 
vēlas uzlabot savas spējas bērnu 
audzināšanā, veidojot pozitīvas at-
tiecības ar saviem bērniem, kā arī 

tiem, kam jau ir radušās grūtības 
savu bērnu audzināšanā vai ir vēl-
me vienkārši būt labiem vecākiem. 

Projekta mērķis ir dot iespē-
ju vecākiem paplašināt zināšanas 
bērnu psiholoģijā, veicināt pozitīvu 
bērnu emocionālo attīstību, uzlabot 
vecāku un bērnu savstarpējās attie-
cības, palīdzēt vecākiem labāk iz-
prast savus bērnus un viņu vajadzī-
bas, kā arī palīdzēt mazināt bērnu 

uzvedības problēmas.
Projekta kopējās izmaksas ir 

990,00 EUR, no kurām Lauku at-
balsta dienests fi nansē 891,00 EUR, 
savukārt 99,00 EUR  ir biedrības 
„Grundzāle 2010” līdzfi nansējums.

Līgums par apmācību prog-
rammas vadīšanu ir noslēgts ar psi-
holoģi Vinetu Gončari, kurai ir zi-
nāšanas un pieredze šādu apmācību 
vadīšanā. Apmācību grupa paredzē-
ta 10 – 13 dalībniekiem. Apmācību 
programma tiks uzsākta septembrī 
un tā ietvers 10 nodarbību ciklu ar 
biežumu vienu reizi nedēļā. Sīkāk 

par nodarbību tēmām un pieteik-
šanos apmācībām variet uzzināt pa 
tālruni 29449680.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lau-
ku attīstībai (ELFLA) pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/in-
dex_lv.htm

Alda Zvejniece, 
biedrības „Grundzāle 2010” valdes 

locekle, projekta vadītāja

dzības prasību nodrošināšanu, 
saglabās Bilskas ezeru, ierobe-
žojot tā aizaugšanu un nodroši-
not tam publisku piekļuvi. 

Projekta realizācija kļuva 
iespējama, piesaistot Latvijas 
– Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014. – 2020. 

gadam līdzekļus. Projekta kopējās 
izmaksas ir 646 735 EUR, Smilte-
nes novada pašvaldībai kā partnerim 
projekta izmaksas sastāda 68 000 
EUR, no kuriem 10% jeb 6800 EUR 
ir pašvaldības līdzfi nansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 
2021. gada 31. jūlijam. 

Vairāk informācijas par Latvi-
jas – Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmu 2014. – 2020. gadam 
Eiropas Kaimiņattiecību ietvaros tī-
mekļa vietnē http://latruscbc.eu/.

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Līdz 31. augustam notiek SIA 
„ZAAO” (ZAAO) organizēta iz-
lietotā stikla iepakojuma vākšanas 
akcija „Stikllotto”, kuras laikā, no-
gādājot uz EKO laukumiem vismaz 
10 tukšas stikla pudeles vai burkas, 
ir iespēja piedalīties balvu izlozē.

Akcija tika rīkota arī pagājuša-
jā gadā, kad mēneša laikā iedzīvo-
tāji pārstrādei nodeva vairāk nekā 
82 500 stikla iepakojuma vienības 
jeb 27 tonnas konkrētā iepakojuma.

Akcijā var nodot tikai izlietotas, 
izskalotas pudeles un burkas. Tās var 
būt saplīsušas. Pudeles un burkas var 
būt ar etiķetēm un metāla vākiem/kor-
ķiem. Akcijā nevar nodot keramikas 
pudeles, spoguļus, vāzes, fajansa un 
porcelāna traukus, kosmētikas stikla 
pudelītes un trauciņus, jo tiem ir ne-
pieciešams cits pārstrādes process.

Ikdienā ZAAO nodrošina, ka 
iedzīvotājiem 20 EKO laukumos, 
simtos EKO punktu un pakalpoju-

Stikla iepakojuma vākšanas akcija 
„Stikllotto”

ma „Videi draudzīgs birojs” ietvaros 
ir iespēja bez maksas nodot ne tikai 
stikla iepakojumu, bet arī papīra, 
plastmasas un metāla iepakojumu. 
EKO laukumos privātpersonas var 
nodot arī nolietotu sadzīves elektro-
tehniku, sadzīvē radušos bīstamos 
atkritumus, zaļos un lielgabarīta at-
kritumus, būvgružus, kā arī lietoša-
nai derīgus apavus.

Smiltenes EKO laukuma darba 
laiks: 

Pirmdiena 10 –19
Otrdiena 10 – 19
Trešdiena brīvs
Ceturtdiena 10 – 19
Piektdiena 10 – 19
Sestdiena 12 – 16
Svētdiena brīvs
Plašāka informācija www.zaao.

lv vai pa tālruni 64281250.
Zane Leimane,

SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Nākamā gada 1. janvārī stāsies 
spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības no-
teikumu prasības – visos mājokļos 
(gan privātmājās, gan dzīvokļos) 
ir jābūt uzstādītiem autonomiem 
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē 
uz dūmiem, bet privātmājas papil-
dus jānodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) priekšnieks 
ģenerālis Oskars Āboliņš: „Uguns-
drošība ir ļoti būtiska sabiedrības 
ikdienā, jo ikvienu cilvēku par pie-
meklēt ugunsnelaime, kad īsā laikā 
tiek zaudēta ne tikai visa mājokļa 
iedzīve, bet nereti arī cilvēka dzīvī-
ba! Pāris desmitu eiro ieguldījums 
var izglābt daudzas dzīvības! Aici-
nu negaidīt 2020. gada sākumu, bet 
jau šodien parūpēties par ugunsdro-
šību – uzstādīt dūmu detektoru un 
iegādāties ugunsdzēsības aparātu 
savam mājoklim!”

Ieteikumi kļūs par obligātām 
prasībām

2016. gadā, kad stājās spēkā 
esošā Ugunsdrošības noteikumu re-
dakcija, noteikumos tika paredzēts 
pielāgošanās laiks līdz 2020. gada 
1. janvārim, kad dūmu detektoru uz-
stādīšana mājokļos un viendzīvokļa 
objektu nodrošināšana ar ugunsdzē-

No 2020. gada 1. janvāra prasības ugunsdrošībai mājokļos kļūs 
stingrākas

sības aparātu no ieteikuma par to, kā 
parūpēties par ugunsdrošību mājok-
lī, kļūs par obligātu prasību.

VUGD rīcībā esošā statistika 
liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, 
kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta 
cilvēki, dūmu detektori nebija uz-
stādīti. VUGD aicina neatlikt rūpes 
par savu un līdzcilvēku drošību, kā 
arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša 
spēkos ir gādāt par ugunsdrošību 
mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu 
detektoru, kas ar spalgu skaņas sig-
nālu vēstīs par radušos sadūmojumu 
un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, 
saudzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka 
dūmu detektoru uzstādīšana mājok-
ļos līdz pat 75% samazina uguns-
grēkos bojā gājušo skaitu. Viena no 
valstīm, kur šāda prasība ir pierādī-
jusi savu efektivitāti un ievērojami 
samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir 
Igaunija.

Dūmu detektoram jābūt katrā 
mājoklī

Autonomiem ugunsgrēka detek-
tors, kas reaģē uz dūmiem, ir neliela 
ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt 
telpā izveidojušos ugunsgrēka fak-
torus (dūmu koncentrāciju, siltumu) 
un par to ar 80 dB skaņas signālu 
aptuveni pusstundu nepārtraukti brī-

dināt mājokļa iemītniekus.
Dūmu detektors ir nopērkams 

dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā 
korpusa ir jābūt CE marķējumam 
un informācijai par detektora atbil-
stību Eiropas standartam EN 14604. 
Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši 
vienkārša – to piestiprina pie gries-
tiem ar komplektā pievienotām 
skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuz-
stāda vismaz vienu dūmu detektoru, 
bet privātmājā tas jāuzstāda katrā 
ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie 
griestiem telpās, kurās pārsvarā 
guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. 
Autonomie ugunsgrēka detektori 
darbojas uz baterijām, tādēļ būs ne-
pieciešams laikus nomainīt bateriju, 
par ko atgādinās arī pats detektors, 
raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik 
pa laikam ar kontroles pogu pārbau-
dīt detektora darbspēju.

Privātmājas papildus 
jānodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu

Savukārt ugunsdzēsības apa-
rāts privātmājā lieti noderēs neliela 
ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās 
sākuma stadijā. Jāatceras, ka uguns-
dzēsības aparātu drīkst izmantot ti-
kai tad, ja dzēšana nedara draudus 
veselībai un dzīvībai. Ja notikusi 

ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju 
un neapdraudiet sevi, bet nekavējo-
ties zvaniet uz vienoto ārkārtas pa-
līdzības izsaukumu numuru 112 un 
izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības apa-
rātu, jāpievērš uzmanību tam, lai uz 
tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) 
individuālais vai partijas numurs un 
CE atbilstības marķējums. Savukārt 
ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja 
jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis 
nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespē-
jams nodzēst, bet burts ugunsgrēka 
klasi: A – kad deg cieti, organiskas 
izcelsmes materiāli, B – kad deg 
šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, 
mājas saimniekam būs jāveic vizuā-
lā apskate (vai aparāts nav bojāts un 
ir atbilstošs spiediena rādījums), bet 
tehniskā apkope jāveic sertifi cētos 
apkopes punktos saskaņā ar ražotāja 
noteikto termiņu vai arī, ja termiņš 
nav noteikts, tad reizi piecos gados.

Kā VUGD kontrolēs, vai 
mājokļos ir uzstādīti dūmu 
detektori?

Ugunsdrošības noteikumu pra-
sības nav izstrādātas ar mērķi sodīt 
cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti 
ugunsdrošības pasākumi, kuru ievē-
rošana palīdzēs izvairīties no uguns-

nelaimes vai mazināt tās ietekmi.
Skaidrojam, ka VUGD neplāno 

pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri 
pārbaudes tiks veiktas tajos mājok-
ļos, par kuriem tiks saņemti iesnie-
gumi vai sūdzības vai būs notikuši 
ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks 
veikta arī dzīvojamā sektora apse-
košana un pārbaudīta ne tikai dūmu 
detektoru esamība, bet arī pārējo 
ugunsdrošības prasību ievērošana 
mājokļos un koplietošanas telpās. 
Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs 
nekas jauns un katru gadu tādas jau 
notiek un notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti par 
neuzstādītu detektoru vai citu 
ugunsdrošības noteikumos 
minēto prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 179. pants nosaka, ka: „par 
ugunsdrošības prasību pārkāpša-
nu – uzliek naudas sodu fi ziskajām 
personām no trīsdesmit līdz divsimt 
astoņdesmit euro, juridiskajām per-
sonām – no divsimt astoņdesmit līdz 
tūkstoš četrsimt euro”. Salīdzināju-
mam – viena dūmu detektora iegāde 
izmaksā aptuveni pieci līdz desmit 
euro.

Inta Palkavniece, 
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa
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Paziņojums par Teritorijas 
plānojuma un Vides 
pārskata nodošanu 

publiskai apspriešanai

Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs 
un bezmaksas nodarbībās

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2019. gada 31. jūlija lēmumu Nr. 
469, (protokols Nr. 8, 3.§.) no 9.08.2019. līdz 9.09.2019. tiek organizēta 
Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1. redakcijas pub-
liskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie 
projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mā-
jaslapa http://rp.lv/

Ar Teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata 1. redakcijas 
ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltene.lv, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://
geolatvija.lv/geo/tapis. Ar Teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pār-
skata 1. redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM Smiltenes novada pa-
gasta pārvalžu darba laikā:

Bilskā (Pašvaldības māja, Smiltenes novads, Bilskas pag.)
Blomē (Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag.)
Grundzālē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.)
Launkalnē („Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.);
Palsmanē (Pagasta nams, Palsmanes pag.)
Brantu pagastā (Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag.)
Smiltenes pagastā (Kalnamuiža 2, Smiltenes pag.)
Variņos (Oktobra iela 3A, Variņi, Variņu pag.) un Smiltenes novada 

domē (Dārza iela 3, Smiltene) domes darba laikā. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
21.08. plkst. 17:15 Vidzemītes kultūras namā;
    plkst. 18:30 Launkalnes kultūras namā.
22.08. plkst. 16:00 Variņu kultūras namā;
    plkst. 17:15 Palsmanes kultūras namā; 
    plkst. 18:30 Grundzāles kultūras namā.
28.08. plkst. 17:15 Bilskas pagasta pārvaldes zālē;
    plkst. 18:30 Blomes kultūras namā.
29.08. plkst. 17:30 Smiltenē, Kultūras centra mazajā zālē. 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 09.09.2019. (pasta zīmogs, ja 
sūta pa pastu) plkst.18:00 Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, LV-4729.

Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pas-
tu dome@smiltene.lv.

Apmeklētājus pieņem domes darba laikā Smiltenes novada domē Attīs-
tības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

Nūjošanas nodarbības  
trenera vadībā 

Nūjošanas nodarbībās 
var apgūt nūjošanas tehniku 
trenera vadībā un uzlabot vis-
pārējo veselību. Nūjošanas process 
palīdz zaudēt lieko svaru, samazina 
sāpes un saspringumu plecu un kak-
la zonā. Tā ir droša fi ziska aktivitāte 
ar minimālu ievainojumu risku. Ļoti 
efektīva visiem gadagājuma cilvē-
kiem, lai uzlabotu kustību spēju.

Nodarbību laiki:
Trešdienās     –    plkst.19.00,  

pulcēšanās vieta pie Pilskalna sarga 
– Drandu ielas galā.

Ceturtdienās  – plkst. 
19.00, pulcēšanās vieta pie Tepera 
ezera āra trenažieriem.

Nodarbības ir bez maksas, da-
lībniekiem tiek nodrošinātas nūjas, 
tādēļ aicināti iepriekš pieteikties 
pie Vinetas Veismanes, tālrunis: 
26525276; nodarbības turpināsies 
līdz oktobra mēnesim. Aicinām gan 
pieredzējušus nūjotājus, gan iesācē-
jus!   

Vingrošanas nodarbības bēr-
niem  fi zioterapeita vadībā 

    Nodarbību mērķis ir sekmēt 
bērnu lokanību, veiklību, koordinā-
ciju un uzlabot fi zisko izturību, ap-
gūt vingrojumus, kas izmantojami 
ikdienā savas veselības uzlabošanai 
un mazinātu mazkustīgu dzīvesvei-
du. Mūsdienās bērniem ir ļoti maz-
kustīgs dzīvesveids un līdz ar to sa-
mazinās fi ziskās aktivitātes. Papildus 
jāmin arī augšanas un attīstības trau-
cējumi, stājas problēmas, traucēta fi -
ziskā un garīgā attīstība. Informācija 
un pieteikšanās septembra mēneša 
nodarbībām pēc iepriekšēja pieraks-
ta pie fi zioterapeita Didža Lūkina, 
tālrunis: 22016482.  

Jogas nodarbības visiem no-
vada iedzīvotājiem

Jogas nodarbības, kurās tiks 
apgūtas jogas pamata pozas, elpo-
šanas vingrinājumi, kā arī fi zisku 
vingrinājumu kompleksi (locītavu, 
mugurkaula, gremošanas sistēmai), 
elpošanas prakses. Nodarbības Smil-
tenē notiks Smiltenes Bērnu un jau-
natnes sporta skolas zālē, Gaujas ielā 
2, pirmdienās plkst. 20.00 – pirmās 
nodarbības 2., 16., 23. septembrī; 
Nodarbības Grundzālē notiks Grun-
dzāles kultūras nama zālē, Tilta ielā 
5, otrdienās plkst. 18.00 – pirmās 
nodarbības 3., 10. septembrī. Līdzi 
jāņem jogas paklājiņš. Aicinām ie-
dzīvotājus apmeklēt nodarbības.

Veselīga uztura meistardarb-
nīcas iedzīvotājiem vecumā no 56 
gadi un vecākiem

Veselīga uztura ievērošana no-
drošina organismu ar neaizstājamam 

uzturvielām, kas nepieciešamas 
enerģijai. Mūsdienu novērojumi lie-
cina, ka ēdiena pagatavošanas pras-
mju un laika trūkuma dēļ tiek izvē-
lētas neveselīgas uzkodas un/vai ātri 
pagatavojumi produkti (maizītes, 
ātras zupas, saldētie produkti u.c.) – 
neveselīgs uzturs, kas veicina dažā-
du sirds un asinsvadu saslimšanas.

Lai vecinātu ēdiena pagatavo-
šanas praktisko iemaņu attīstīšanu, 
lai uzzinātu, kā pagatavot veselīgu 
un uzturvielām bagātu ēdienu, Smil-
tenes tehnikuma jaunā restorāna 
telpās septembra nogalē piekt-
dienās  tiks rīkotas veselīga uztura 
meistardarbnīcas iedzīvotājiem ve-
cumā no 56 gadi un vecākiem, kuri 
iegūtās zināšanas un prasmes pēc 
tam varētu izmantot veselīga dzīves-
veida veidošanā ģimenē. Nodarbībās 
var pieteikties arī tie iedzīvotāji, kas 
ir piedalījušies iepriekšējās nodarbī-
bās un interesē papildināt zināšanas. 
Aicinām atbalstīt un piedalīties šajās 
nodarbībās. 

Plašāka informācija un ie-
priekšēja pieteikšanas grupu 
nodarbībām, zvanot uz tālruni: 
28680831 (A. Šteinberga). 

Atbalsta grupas nodarbības  
„Personām ar īpašām vajadzībām 
un viņu ģimenes locekļiem”

2019. gada augustā Bērnu un 
Ģimenes un atbalsta centrā, Galdnie-
ku ielā 10b, Smiltenē, ir sākušās  no-
darbības personām ar īpašām vaja-
dzībām  un viņu ģimenes locekļiem, 
lai veicinātu šo personu un viņu ģi-
menes locekļu integrāciju sabiedrī-
bā, lai palīdzētu dzīvot pilnvērtīgāk 
un justies kā līdzvērtīgiem sabiedrī-
bas locekļiem. Darbošanās kopā ar 
citiem veicina sociālo iekļaušanos 
un palīdz pilnveidot komunikācijas 
prasmes, tādēļ aicinām piedalīties 
un būt kopā! Šajās nodarbībās ir  ie-
spēja vingrot fi zioterapeita vadībā, 
iepazīties ar psihologu, piedalīties 
mūzikas terapijas nodarbībās, kopīgi 
ieturēt pusdienas maltīti.  Nodarbī-
bas turpināsies oktobra un novembra 
mēnešos.

Plašāka informācija un ie-
priekšēja pieteikšanas grupu 
nodarbībām, zvanot uz tālruni: 
28680831 (A. Šteinberga). 

Piedāvājam vecākiem iespēju 
iesaistīties apmācību grupā prog-
rammā „Bērnu emocionālā audzi-
nāšana”

Saprasts sava bērna uzvedību un 
iemācītos to labot reizēs, kad bērns 

kļūst patvaļīgs, nepaklau-
sīgs vai agresīvs.

Programmas mērķi:
Veicināt bērna 

uzticēšanos;
Mazināt trauksmi gan vecā-
kiem, gan bērnam;
Nostiprināt pašcieņu;
Attīstīt saskarsmes iemaņas;
Veicināt bērna iesaistīšanu da-
žādās aktivitātēs;
Sekmēt attiecības ar vienau-
džiem;
Veicināt emociju pašregulāciju.
Grupas dalībnieki tiksies 10 

nodarbībās, kas notiks  reizi nedē-
ļā, piektdienās no plkst. 17.00 līdz 
20.00. Nodarbības sāksies 13. sep-
tembrī plkst. 17.00 Bērnu un Ģime-
nes atbalsta centrā, Galdnieku ielā 
10b, Smiltenē. Katra nodarbība tiek 
organizēta saskaņā ar programmu 
un tiek veltīta konkrētai tēmai. No-
darbības vadīs   Vidzemes ārpusģi-
menes aprūpes atbalsta centra „AIRI 
vecākiem” un Valmieras SOS Ģi-
meņu atbalsta centra vadītāja  Agita 
Dreiblate.

Plašāka informācija un pie-
teikšanās grupu nodarbībām, 
zvanot uz tālruni: 28680831 
(A. Šteinberga). 

Visas nodarbības un materiāli 
vecākiem ir bez maksas!

Lūdzam sekot līdzi turpmāka-
jiem plānotajiem pasākumiem, kas 
tiks publicēti pašvaldības mājasla-
pā www.smiltene.lv un pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Smiltenes 
Novada Domes Vēstis”.

2019. gada jūlija mēnesī Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaun-
dzimušie, noslēgtas 10 laulības un 
sastādīti 12 miršanas reģistri.

Jūlija mēnesī dzimšanas aplie-
cības saņēma 5 meitenes un 7 zēni.

Nodaļā sastādīti 12 miršanas 
reģistri. Miruši 5 vīrieši (vecumā 
no 48 līdz 77 gadiem)  un mirušas 

Dzimtsarakstu nodaļa informē
7 sievietes (vecumā no 78 līdz 92 
gadiem). Reģistrēti miruši 3 iedzī-
votāji no Bilskas pagasta, pa 2 no 
Smiltenes un Variņu pagastiem, pa 1 
no Brantu, Grundzāles, Plāņu, Jaun-
piebalgas pagastiem, kā arī 1 Smil-
tenes pilsētas iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

APTAUJAS LAPA
Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un 

Vides pārskata projektu
Atbilstošo atbildes variantu atzīmēt ar krustiņu!

Izstrādāto teritorijas plānojumu    Vides pārskatu:1. 

Atbalstu  (tālāk atbildēt uz 1.1.) Atbalstu (tālāk atbildēt uz 1.1.)

Neatbalstu (tālāk atbildēt uz 1.2.) Neatbalstu (tālāk atbildēt uz 1.2.)

1.1. Teritorijas plānojuma / Vides pārskata atbalstīšanas iemesls:

1.2. Teritorijas plānojuma / Vides pārskata neatbalstīšanas iemesls:

2. Citi ar Teritorijas plānojumu un Vides pārskatu saistītie priekšlikumi un ierosinājumi:

Aptaujas lapas, kā arī atsauksmes var iesniegt līdz 09.09.2019. Smiltenes novada pagastu pārvaldēs vai 
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729, ar norādi: „Smiltenes novada teritorijas plāno-
juma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajai apspriešanai”.
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Smiltenes novada dome iesnie-
dza projekta pieteikumu Nr. 19-09-
AL10-A019.2203-000003 „Āra te-
rases – nojumes izbūve Launkalnē” 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai fi nansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma „Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta 
pieteikums guvis atbalstu gan vietējās 
rīcības grupas biedrības „Abulas lau-
ku partnerības” Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 
2020. gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā, gan 
arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir radīt iedzīvo-

Apstiprināts projekts 
„Āra terases – nojumes 

izbūve Launkalnē”

tājiem vietu brīvdabas pasākumu or-
ganizēšanai, kā arī uzlabot kultūras 
pakalpojumu pieejamību Launkalnē, 
vietējiem un apkārtējiem teritoriju 
iedzīvotājiem. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 7883,78 EUR, no kurām 
Lauku atbalsta dienesta līdzfi nansē-
jums ir 7095,41 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē https://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020_lv.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja

Smiltenes novada dome iesnie-
dza projekta pieteikumu Nr. 19-09-
AL10-A019.2201-000002 „Ielu 
apgaismojuma izbūve Blomē” Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.– 2020. 
gadam apakšpasākumam „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 
Projekta pieteikums guvis atbalstu 
gan vietējās rīcības grupas biedrī-
bas „Abulas lauku partnerības” Sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015. – 2020. gadam 
izsludinātajā projektu pieteikumu 
iesniegšanas 6. kārtā, gan arī Lauku 
atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir palielināt 

Apstiprināts projekts 
„Ielu apgaismojuma izbūve 

Blomē”

Smiltenes novada Blomes iedzīvo-
tāju drošumspēju, veicināt vietas 
potenciālu un pievilcību, kā arī no-
drošināt pakalpojumu pieejamību, 
izbūvējot Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu 
ielas apgaismojumu Blomē. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 36 697,35 EUR, no kurām 
Lauku atbalsta dienesta līdzfi nansē-
jums ir 15 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē https://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020_lv.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja

Ar mērķi sakārtot pub-
lisko infrastruktūru uzņē-
mējdarbības vides uzlabo-
šanai, 18. jūlijā uzsākti darbi 
pie Smiltenes pilsētas Valkas ielas 
posma pārbūves, kura ietvaros no-
tiek ielas un inženiertīklu pārbūves 
darbi.

Pārbūves darbi tiek veikti „Ei-
ropas reģionālās attīstības fonda 
atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju re-
vitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību in-
tegrētajām attīstības programmām” 
projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 „Smil-
tenes pilsētas degradēto teritoriju re-
vitalizācija, II kārta” ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts pār-
būvēt Valkas ielu 473 m garumā. 
Tiks izbūvēta ielas brauktuve ar as-
falta segumu, veikta ūdensapgādes 
un sadzīves kanalizācijas tīklu, un 
ielas apgaismojuma izbūve.

Projekta ietvaros plānota arī rūp-

Uzsākti Valkas ielas posma 
pārbūves darbi

nieciskās ražošanas ēkas būvniecība 
Valkas ielā 5, Smiltenē. Ēkas kopējā 
platība 968 m2. Būvniecību plānots 
uzsākt 2019. gada rudenī.

Valkas ielas pārbūves darbus 
veic SIA „8 CBR”, būvdarbu uzrau-
dzību veic SIA „Marčuks”, autoruz-
raudzību SIA „Vertex projekti”.

Ielas posma pārbūves kopējās 
izmaksas 389 326,27 EUR bez pie-
vienotās vērtības nodokļa. Projekta 
kopējās izmaksas ir 1 772 806,75 
EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējums ir  
624 635,35 EUR

Projektu plānots īstenot līdz 
2020. gada novembrim.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

No 9. augusta līdz 9. septembrim ir uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un 
Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Vēlams iedzīvotājiem aktīvi piedalīties plānošanas pro-
cesā jau sākuma posmā. Tas nozīmē, ka katram nepieciešams izstrādātajos dokumentos apskatīt sava 
īpašuma turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā nākotnē tur tiks veikta apbūve vai kādas citas 
izmaiņas, piemēram – dīķsaimniecības ierīkošana, ražošanas teritorija vai apmežošana, vai kāda cita 
izmantošana.

Ja ideja ir skaidra, un zināt, ka tuvākajā nākotnē to varēsiet realizēt, tad gan nevajadzētu kavēties, bet 
doties uz pašvaldību un iesniegt savus priekšlikumus, lai tos var iestrādāt teritorijas plānojumā pirms 
apstiprināšanas. Pēc Teritorijas plānojuma apstiprināšanas, atļauto izmantošanu varēs mainīt tikai ar 
teritorijas plānojuma grozījumiem vai lokālplānojumu un tas ir vismaz gadu ilgs process.

Ja ir kādi priekšlikumi, iebildumi par izstrādātajiem dokumentiem, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu vai 
rakstīt iesniegumu, kurā norādiet precizējamos datus.

Priekšlikumus jāiesniedz līdz 2019. gada 9. septembrim, adresējot Smiltenes novada dome, Dārza iela 
3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, vai personīgi Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novadā, vai Smiltenes novada 
pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pastu dome@smiltene.lv. Iesniegumā norādiet savu vārdu, uz-
vārdu un dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām jānorāda uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, kā 
arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā. 

PASKAIDROJUMA RAKSTĀ iekļauts spēkā esošā Smiltenes novada teritorijas plānojuma, kas sastāv 
no atsevišķiem pilsētas un astoņu pagastu teritorijas plānojumiem, izvērtējums, Teritorijas plānojuma 
risinājumu apraksts un izvērtējums atbilstībai hierarhiski augstākajiem nacionālas, reģionālas un vietējas 
nozīmes attīstības plānošanas dokumentiem. Paskaidrojuma rakstam pievienoti TEMATISKIE GRA-
FISKIE ATTĒLI.

GRAFISKAJĀ DAĻĀ, atbilstoši mēroga precizitātei M 1: 10 000, attēlotas Smiltenes pilsētas un pa-
gastu ciemu teritoriju robežas, teritorijas funkcionālais zonējums un apakšzonējums, ielu sarkanās līni-
jas, teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem nosaka aizsarg-
joslas (ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams attēlot izvēlētajā kartes mērogā), transporta organizācija un 
ielu sarkanās līnijas, maģistrālās inženierkomunikācijas un citas teritorijas un objekti.

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMOS (TIAN) noteiktas vispārīgas 
prasības teritorijas izmantošanai un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves 
parametriem katrā funkcionālajā zonā/apakšzonā un teritorijās ar īpašiem noteikumiem (TIN), citas pra-
sības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot vērā dabas, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vides vērtības, 
teritorijas īpatnības un specifi ku.

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/
I/027 „Smiltenes pilsētas de-
gradēto teritoriju revitalizāci-
ja, I. kārta” ietvaros norisinās 
sekojoši darbi:

1) Objektā „Smiltenes pilsē-
tas Limbažu, Celtnieku un Gaujas 
ielu un inženiertīklu infrastruktūras 
pārbūve”, atbilstoši projekta ietvaros 
sagatavotajam būvprojektam „Smil-
tenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un 
Gaujas ielu un inženiertīklu infra-
struktūras pārbūve”, pabeigti darbi 
pie inženierkomunikāciju un pieslē-
gumu izbūves, noslēgumam tuvojas  
betona apmaļu iebūve un bruģa se-
guma ieklāšana ietvēs un stāvvietu 
zonās, visās ielās ir ieklāta asfalta 
seguma apakškārta un jūlija beigās 
plānota asfalta virskārtas ieklāšana, 

Aktīvi turpinās projekta „Smiltenes pilsētas 
degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” 

īstenošanas darbi

uzsākti darbi pie teritorija apzaļumo-
šanas. Augustā un septembrī plāno-
ta satiksmes organizācijas zīmju un 
horizontālā marķējuma uzklāšana, 
kā arī labiekārtošanas elementu uz-
stādīšana. 

2) Objektā „Rūpnieciskās ra-
žošanas ēkas būvniecība Limbažu 
ielā 8, Smiltenē” – ēkai izbūvētas 
norobežojošās konstrukcijas (ārsie-
nas, jumts), izbūvēta betona grīda, 
ierīkotas mūra starpsienas, nosil-
tināta ēkas mūra fasāde un uzklāts 
dekoratīvais apmetums. Uzstādīti 
logi, ārdurvis un vārti. Darbi noris 

pie iekšējo elektroapgādes 
un siltumtīklu montāžas. 
Uzsākti darbi pie teritorijas 
labiekārtošanas, segumu ie-
rīkošanas. 

Projekta mērķis ir palielināt 
privāto investīciju apjomu Smil-
tenes novadā, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai nepiecie-
šamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī 
sakārtot un attīstīt degradētās ražo-
šanas teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 
3 032 529,50 EUR, no kurām  Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējums ir  1 333 910,00 
EUR.

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Biedrība „Vilkmuiža 2011” 
īstenos projektu Nr.19-09-AL10-
A019.2203-000001 „Āra trenažieru 
iegāde un uzstādīšana”. 

Projekta mērķis ir līdz 2020.
gada augustam iegādāties un Bilskas 
pamatskolas teritorijā uzstādīt āra 
trenažierus. Projekta īstenošana vei-
cinās brīvā laika pavadīšanas, sporta 
un aktīvās atpūtas objektu infra-
struktūras izveidi, tā palielinot lau-
ku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī 
vietas potenciālu un pievilcību, kas 
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu 
integrētu tūrisma, kultūras, veselības 
un citu saistītu pakalpojumu un pro-

Bilskā tiks realizēts projekts 
„Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”

duktu piedāvājumam.
 Projekta realizācija kļuva 

iespējama, piesaistot Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam apakšpa-
sākuma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” līdzekļus. Projekta 
kopējās izmaksas ir 5233,25 EUR, 
no kurām Lauku atbalsta dienests 
līdzfi nansē 4709,92 EUR, Smilte-

nes novada domes līdzfi nansējums 
523,33 EUR. Projektu plānots reali-
zēt līdz 2020. gada 1. augustam. 

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 

Ira Punkstiņa,
Biedrības „Vilkmuiža 2011” 

valdes locekle
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Kopš novada izveidošanās Smil-
tenes novada  dome ir  iedibināju-
si  tradīciju – sveikt novada iedzīvotā-
jus ievērojamās dzīves jubilejās.  

2019. gadā Smiltenes novadā  ju-
bilejas svin iedzīvotāji, kuri sasniegu-
ši  75 gadu vecumu – 91 persona, 80 
gadu vecumu – 81 persona, 85 gadu 
vecumu – 59 personas, 90 gadu ve-

cumu – 20 personas, 90 un vairāk 92 
personas, 100  gadu vecumu – 2 per-
sonas, 100 un vairāk  1 persona.

Šogad tradīcija papildināta ar vi-
siem jubilāriem izveidotu vienotu dā-
vanu. Svinību dienā tiek pasniegti zie-
di, kartiņa un iesaiņota dāvana – krū-
zīte, medus burciņa un tējas paciņa. 

100 gadu un vairāk gadu jubilejās 

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019. gada jūlija mēnesī 
sastādījusi 23 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 16 par Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes novada domes sais-
tošo noteikumu pārkāpumiem.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 23
No tiem par Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)                                                                       
noteikumu pārkāpumiem:

16

 LAPK 42.1. p. 4. d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 1
LAPK 149.23 p. 2. d.  Par gājēju un pasažieru izdarītajiem 
pārkāpumiem 1

LAPK 171. p. 1. d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko 
dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu

12

LAPK 171.1 p. 1. d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais

2

 No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:  
„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 7
SN 21.1. Par atrašanos publiskās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku 
koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Smiltenes 
novada domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie 
dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita 
alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi

6

SN 27.1. Par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu 
nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un 
tirgotavu galdiem vai stāvēšanu, vai gulēšanu uz tiem publiskās vietās

1

Smiltenes novada Pašvaldības policijas 
atskaite par 2019. gada jūliju

SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2019. gada jūlijā
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS: No 

personām Patrulējot Veicot video 
monitoringu

No Valsts 
policijas KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 35 81 2 38 156
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 2 11  1 14
Nepilngadīgo pārkāpumi  1   1
Ģimenes konfl ikti  4  8 12
VP nodota informācija  2   2
Zādzība    3 3
Meklēšanā esošas personas    1 1
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 10 1  1 12
Ugunskuru kurināšana neatļautā vietā, veidā 2 1   3
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 3   3 6
Nekoptas teritorijas  1   1
Huligāniskas darbības/konfl ikti 3 1  1 5
Ceļu satiksmes pārkāpumi 1 3  2 6
Gājēju pārkāpumi  1   1
Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī  1   1
Informācija par pazudušām personām    1 1
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu  6   6
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos  4   4
Mutvārdu aizrādījumi  6   6
Personas nogādātas ārstniecības iestādē  6  1 7
Personas nogādātas dzīvesvietā  11 1 1 13
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1 1   2
Sniegta palīdzība VP    4 4
Sniegta palīdzība bāriņtiesai 1    1
Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana  1   1
Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās 1    1
Gulēšana publiskās vietās 4 5 1 3 13
Nepamatots policijas izsaukums 2   1 3
Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās 1 3  2 6
Citi notikumi, pārkāpumi 3 3  2 8
Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 1 8  1 10
Kaimiņu domstarpības, strīdi    2 2

Lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības 
elpot tīru un labvēlīgu gaisu un tiesības 
uz nepaaugstinātu smēķēšanas izraisī-
tu slimību risku ikdienas situācijās un 
apmeklējot dažādus pasākumus, sākot 
ar augusta mēnesi Smiltenes novada 
Pašvaldības policija (turpmāk SNPP) 
pievērsīs pastiprinātu uzmanību smē-
ķēšanas ierobežojumu ievērošanai. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Taba-

ierīces, jaunieviesta tabakas izstrādā-
juma vai cita izstrādājuma (izņemot 
ārstniecības līdzekļus) lietošana ar 
mērķi apzināti caur iemuti ieelpot ni-
kotīnu vai citas ķīmiskas vielas satu-
rošu tvaiku vai dūmus.

Likuma 10. panta otrā daļa no-
saka, ka aizliegts smēķēt bērna un 
grūtnieces klātbūtnē, publiskās ēkās, 
būvēs un telpās, sabiedriskā trans-
porta pieturvietu nojumēs, daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, 
uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
balkoniem, ja kāds no mājas iedzī-
votājiem pret to pamatoti iebilst, kā 
arī sporta un citu publisku pasākumu 
laikā stadionos un citās norobežotās 
teritorijās (izņemot vietas, kas speciāli 
norādīta smēķēšanai) un jebkurā citā 
šajā pantā neminētā publiskā vietā, 
citas personas klātbūtnē, ja šī persona 
pret to iebilst.

Par Likuma 10. pantā noteikto 
smēķēšanas ierobežojumu pārkā-
pumiem ir paredzēta administratīvā 
atbildība atbilstoši Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta 
pirmajai daļai.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija informē, ka par jebkuru sa-
biedriskās kārtības pārkāpumu vai 
personu tiesību un brīvību apdraudē-
jumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālru-
ni: 28 65 99 33  vai  110. 

Mums IR svarīga Jūsu drošī-
ba!

Egija Cekula,
 Smiltenes novada Pašvaldības 

policijas priekšnieka p.i.    

kas izstrādājumu, augu smēķēšanas 
produktu, elektronisko smēķēšanas 
ierīču un to šķidrumu aprites li-
kums (turpmāk – Likums) nosaka, ka 
smēķēšana ir smēķēšanai paredzēta 
tabakas izstrādājuma, augu smēķēša-
nas produkta vai jaunieviesta tabakas 
izstrādājuma lietošana tādā veidā, 
ka to var ieelpot, kā rezultātā izdalās 
dūmi, vai elektroniskās smēķēšanas 

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” informē, ka šobrīd Poliklī-
nikas telpās notiek remontdarbi, kas 
būtiski ietekmē speciālistu un izmek-
lējumu pieņemšanas. Aicinām, pirms 
došanās uz Poliklīniku, pārliecināties 
reģistratūrā par speciālistu un izmek-
lējumu darba laikiem, sekot līdzi no-
rādēm un aktuālajai informācijai.

Speciālistu (kuri pieņem kon-
krētos datumos) pieņemšanas laiki 
2019. gada augustā, septembrī:

Bērnu alergologs –  Dr. 
Mārīte Poga pieņems 10. septem-
brī no pulksten 08:20 līdz 16:00 
(pēc pieraksta);

Ārsts – kardiologs  Dr. 
Vēsma Ārgale pieņems 20.,  27. 
augustā un 17., 24. septembrī no 
pulksten 10:00 līdz 14:00 (pēc pie-
raksta);

Dzirdes aparātu speciālis-
te, audiologs Zoja Naudžāne (tel. 
26018483) pieņems katra mēne-
ša pēdējā piektdienā no pulksten 
10:30 līdz 13:00.

Speciālistu pieņemšanu laiku 
izmaiņas augustā saistībā ar atvaļi-
nājumiem:

Elektrokardiogrāfijas 
kabinets no 5. augusta līdz 30. au-
gustam strādās no pulksten 8:00 līdz 
12:00;

Fizikālās un rehabilitāci-
jas kabinets no 5. augusta līdz 30. 
augustam strādās no pulksten 12:30 

līdz 16:30.
Sākot ar septembri mainīti Gi-

nekologa, dzemdību speciālista – 
Dr. Daces Jēkabsones pieņemšanu 
laiki (pēc pieraksta):

Pirmdiena      9:00 – 15:00
Otrdiena         9:00 – 14:00
Trešdiena       9:00 – 15:00
Ceturtdiena    12:00 – 18:00
Piektdiena      9:00 – 14:00
Papildus poliklīnikā vēl pie-

ņem: ķirurgs, traumatologs – orto-
pēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, 
radiologs – diagnosts, USG ārsts, 
otolaringologs, internists, acu ārsts, 
arodslimību ārsts, neirologs, onko-
logs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā 
laboratorija, kardiologs, endokrino-
logs, EHO kardiosonogrāfs, NMS 
laboratorija.

Pie speciālistiem ir iespēja 
pieteikties zvanot uz reģistratūru – 
64772534 vai rakstot uz e-pastu – re-
gistratura@smiltenesslimnica.lv (ob-
ligāti norādāmā informācija – vārds, 
uzvārds, personas kods, telefona nu-
murs).

Smiltenes slimnīcas teritorijā 
augustā būs pieejams izbraukumu 
mamogrāfs:

21. un 22. augustā Veselī-
bas centra 4 mobilais mamogrāfs 
pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz 
tālr. +371 27866655

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija

Informācija par speciālistu 
pieņemšanas laikiem 

poliklīnikā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Treniņi dažādu mērķu 
šaušanā

Biedrības MK „Blome” pro-
jekta Nr. 16-09-AL10-A019.2203-
000005 „Sportings – aktīvai atpūtai 
dabā” mērķis ir dažādot  aktīvās 
atpūtas iespējas Smiltenes novadā, 
piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas pa-
kalpojumu – šaušanu pa māla šķī-
vīšiem, kā arī pilnveidot biedrības 
biedru un citu interesentu šaušanas 
prasmes un iemaņas, tā nodrošinot 
arī kvalitatīvāku medību norisi. 

Patiecoties realizētajam pro-
jektam un Aināra Jansona radoša-
jām aktivitātēm, šā gada 20. jūlijā 
Blomes pagasta šautuvē norisinājās 
šaušanas treniņi, un tika izcīnīts 
„Vudlandes  kauss”. Šaušana no-
tika dažādās disciplīnās: Compak 
sportingā un dažādu kustīgu, kā arī 
stāvošu mērķu šaušanā. Uz izcīņu 

ieradās gandrīz trīsdesmit dalībnie-
ki. Baudot jauko laiku saspringtā, 
bet draudzīgā atmosfērā, tika no-
skaidroti labākie, veiksmīgākie un 
precīzākie šāvēji. Summējot visu 
disciplīnu rezultātus, sestajā vietā 
ierindojās Mundis Žvīriņš, piekta-
jā vietā Gatis Bezdelīgs, ceturtajā 
vietā Pēteris Lūkins, trešajā vietā 
Mārcis Cīrulis, otrajā vietā Kaspars 
Savielis un Vudlandes kausu izcīnī-
ja Sentis Šalders. 

Paldies Mārim Zālītim par sa-
gādātajām balvām un ieguldījumu 
šaušanas sporta attīstībā.

Gatis Vējiņš,
 mednieku kluba „Blome”

valdes priekšsēdētājs

pasniedz  simts piecdesmit eiro,  zie-
dus, apsveikumu  un torti.

Smiltenes novads ir vieta, kur 
piedzimt, augt un ilgi dzīvot.

Paši gaviļnieki ar nepacietību 
gaida nozīmīgos svētkus, jo tā ir reize, 
kad cilvēku godina ne tikai tuvinieki, 
bet arī novada domes pārstāvji.

Sociālais dienests

Pašvaldība turpina tradīciju sveikt novada 
iedzīvotājus cienījamos gados 
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Tuvojoties jaunajam mācību 
gadam, Smiltenes novada domes 
Sociālais dienests (turpmāk – So-
ciālais dienests) aicina pieteik-
ties pabalsta saņemšanai mācību 
līdzekļu iegādei skolēniem, lai 
nodrošinātu ar bērna izglītības 
apguvi un audzināšanu saistītās 
vajadzības, kā arī pieteikties  pa-
balstiem ēdināšanai pirmsskolas 
un vispārējās izglītības iestādēs. 

Uz pabalsta mācību līdzekļu 
iegādei saņemšanu var pretendēt 
ģimenes, kuras Sociālais dienests ir 
atzinis par trūcīgām vai maznodro-
šinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo/ 
maznodrošināto ģimeņu bērniem ir 
30,00 EUR.

Sociālais dienests aicina pieteikties pabalstiem uzsākot jauno mācību gadu
Pabalsts mācību līdzekļu 

iegādei tiek piešķirts par katru ģi-
menes (mājsaimniecības) skolēnu, 
kurš mācās vispārējā obligātās iz-
glītības iestādē. Iesniegumi šī pa-
balsta saņemšanai tiek pieņemti no 
pirmās augusta mēneša apmeklētā-
ju pieņemšanas dienas līdz pēdējai 
septembra mēneša apmeklētāju 
pieņemšanas dienai.

Pabalstu ēdināšanai  pirms-
skolas un vispārējās izglītības 
iestādēs piešķir Smiltenes nova-
da ģimenēm, kuras savu pamata 
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; personām ar in-
validitāti un aizbildniecībā esošiem 
bērniem, daudzbērnu ģimenēm 
(Daudzbērnu ģimene ir ģimene, ku-
ras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu 
līdz 24 gadu vecumam, tai skaitā 
audžuģimenē ievietoti un aizbildnī-
bā esoši bērni, kamēr viņi iegūst 
vispārējo, profesionālo, augstāko 
vai speciālo izglītību.), neizvērtējot 
ienākumus.   

Atgādinām,  ka valsts ap-
maksātas brīvpusdienas pienā-
kas visiem skolēniem, kas mācās 
1. – 4. klasē, savukārt Smiltenes 

novada domes no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem apmaksātas 
brīvpusdienas saņem 5. – 9. klašu 
skolēni. Brīvpusdienu piešķirša-
nas mērķis ir atbalsts ģimenēm 
ar bērniem.

Sociālais dienests aicina vecā-
kus griezties pie sociālajiem dar-
biniekiem, lai saņemtu pabalstu 
mācību līdzekļu iegādei, pabal-
stu ēdināšanai Smiltenes novada 
skolās  un pirmsskolas izglītības 
iestādēs. 

Pabalsts ēdināšanai tiek pie-
šķirts par katru mācību pusgadu. 
Sākoties otrajam mācību pusga-
dam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz 
dokumenti.   Pabalsta ēdināšanai 

apmaksa tiek veikta, apmaksājot 
ēdināšanas pakalpojumu.

Lai saņemtu pabalstus, ģime-
nēm jāvēršas Sociālajā dienestā 
Dārza ielā 3, Smiltenē, vai pagastu 
pārvaldēs pie sociālajiem darbinie-
kiem. Sociālie darbinieki doku-
mentus 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. 64707865, 
e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv 

Izglītība

Informējam, ka īsi pirms jaunā 
mācību gada sākuma – 26. un 27. 
augustā no plkst. 15:00 līdz 18:00 
– Smiltenes mūzikas skolā notiks 
atvērto durvju diena un jaunu au-
dzēkņu uzņemšana.

Pirms iestājpārbaudījumu veik-
šanas, gan bērniem, gan vecākiem 
būs iespēja iepazīties ar Smiltenes 
mūzikas skolu. Būs pieejamas kon-
sultācijas ar skolotājiem, iepazīša-
nās ar mūzikas instrumentiem, lai 
gan bērns, gan vecāks varētu izvē-
lēties patīkamāko un piemērotāko 
mūzikas instrumentu, ko turpmā-
kos gadus apgūt. Tāpat šajās dienās 
būs iespēja veikt iestājpārbaudīju-
mus dzirdē,  ritmā un muzikālajā 
atmiņā. 

Šobrīd īpaši gaidām bērnus, 
kuri vēlētos apgūt vijoļspēli un vo-
kālo mūziku. Bet, kā ierasts, jaunu 
audzēkņu uzņemšana notiks visās 
skolas mācību programmās – kla-
vierspēlē, ģitārspēlē, vijoļspēlē, 
vokālā mūzikā, sitaminstrumentu 
spēlē un dažādu pūšamo instru-
mentu – fl autas, klarnetes, sakso-
fona, trompetes, eifonija, mežraga 
un tubas spēlē. Tāpat otro gadu pēc 

Arī augustā Smiltenes mūzikas skola 
uzņems jaunus audzēkņus 
2019./2020. mācību gadam!

Izmaiņas Smiltenes mūzikas skolā  
Noslēdzoties intensīvajam mācī-

bu darbam, Smiltenes mūzikas skola 
skolēnu vasaras brīvlaikā piedzīvo-
jusi dažādas izmaiņas. Tas noticis, 
pateicoties Smiltenes novada domes 
atbalstam mūzikas skolas attīstībā. 

Kā vienu no būtiskākajiem jau-
numiem var minēt elektroinstalāci-
jas un gaismas objektu instalāciju. 
Jāteic, ka iepriekšējā elektroinstalā-
cija bija novecojusi. Līdztekus jau-
nai elektroinstalācijai, tagad skola 
aprīkota ar energotaupīgu Led ap-
gaismojumu un kustību sensoriem. 
Mācību iestādē uzstādītas novēroša-
nas kameras – gan skolas iekšienē, 
gan ārpus tās, lai nodrošinātu iespē-
jami lielāku drošību.

Audzēkņu un pedagogu ērtībām 

turpmāk skolā darbosies skandas – 
zvans, kas iezvanīs gan stundas sā-
kumu, gan beigas. 

Veiksmīgi noslēdzoties iepirku-
mam, jauno mācību gadu skola sagai-
dīs ar jaunu slavenā čehu uzņēmuma 
„Petrof” fl īģeli, pie kura audzēkņi va-
rēs gatavoties konkursiem un spēlēt 
ieskaites un eksāmenus. Uz šāda vei-
da fl īģeļiem spēlē ne tikai amatieri, 
bet arī profesionāļi visā pasaulē! 

Lai nodrošinātu maksimāli ērtu 
āra apģērbu un apavu novietošanu, 
audzēkņu vajadzībām skolā izveido-
ta ģērbtuve. Tāpat ģērbtuve aprīkota 
ar instrumentu glabāšanas skapi. 

Sanita Bukava,
Smiltenes mūzikas skolas 

direktora vietniece 

kārtas skola uzņems audzēkņus in-
terešu ievirzes programmā, tā sau-
camajā sagatavošanās klasē, sākot 
no 6 gadu vecuma.

Paralēli izvēlētā instrumenta 
spēles apguvei, audzēkņi dziedās 
korī, vokālā ansamblī vai būs pū-
tēju orķestra dalībnieks un noteikti 
iegūs arī jaunus draugus. 

Smiltenes mūzikas skolā ik 
gadu  mācās vidēji 200 audzēkņu 
no Smiltenes un tās apkārtnes – 
Blomes, Bilskas, Raunas, Palsma-
nes, Variņiem, Mēriem, Vijciema. 
Pērn skolā iestājās 58 audzēkņi, 
savukārt 2017./2018. mācību gadā 
– 48, 2016./2017. mācību gadā – 28 
audzēkņi. 

Audzēkņu iecienītākās mācību 
programmas ik gadu mainās, bet 
nemainīgi pieprasītākās paliek – 

klavierspēle, kora klase, sitamins-
trumentu spēle, ģitārspēle. 

Daudzi no skolas absolventiem 
turpinājuši mūziku apgūt mūzikas 
vidusskolās un augstākajās mācību 
iestādēs, kā arī savu karjeru izvē-
lējušies saistīt ar mūziku. Tā, pie-
mēram, mūzikas skolas absolventi 
spēlē Liepājas simfoniskajā orķes-
trī, Zemessardzes orķestrī, Latvijas 
nacionālās operas simfoniskajā or-
ķestrī, dzied operas korī, strādā par 
pasniedzējiem mūzikas vidusskolās 
un citviet.

Tālrunis uzziņām: 64 773 220
E-pasts: muzikasskola@smiltene.
lv.

Sanita Bukava, 
Smiltenes mūzikas skolas 

direktora vietniece 

turpinājums no 1. lpp.
ģimenei Palsas ielā 2, Grundzā-
lē, Skujiņu ģimenei „Gailīšos”, 
Brantu pagastā, Daugavas ielas 64 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotā-
jiem Smiltenē, Smiltenes Romas 
katoļu baznīcas draudzei Vaļņu ielā 
17, Tilleru ģimenei Drandu ielā 5, 
Agitai Āboliņai Valmieras ielā 1, 
Anitai Urbacānei un Aivaram Sal-
nam Kalēju ielā 5, Rudzīšu ģimenei 
Galdnieku ielā 15c, ziedu veikalam 
„Laura” Baznīcas laukumā 10 un 
VUGD Smiltenes postenim Valkas 
ielā 1A. 

Konkurss tiek organizēts jau 

vairākus gadus ar mērķi ieintere-
sēt un veicināt Smiltenes novada 
iedzīvotājus un uzņēmējus radīt 
pievilcīgu novada ainavisko telpu, 
popularizēt sakārtotu un sakoptu 
apkārtējo vidi un novērtēt iedzīvo-
tāju un uzņēmēju veikumu. 

Īpašumu dalībai konkursā va-
rēja pieteikt pats īpašnieks vai tā 
pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, 
darba kolēģi un citi novada iedzī-
votāji. Kopumā konkursā piedalījās 
17 īpašumi no Smiltenes novada 
pagastiem un pilsētas, kuri tika iz-
vērtēti laika posmā no 8. jūnija līdz 
19. jūlijam. Apskatot visus konkur-

Smiltenē izrādi varēs redzēt  24. 
augustā 17.00 Jāņukalna estrādē 

Režisors – Valdis Lū riņ š 
Lomā s – Mā rtiņ š Egliens, 

Ieva Sutugova, Mā rtiņ š Brū veris, 
Inita Sondore, Ginta Krievkalna, 
Rolands Beķ eris, Marģ ers Eg-

sam pieteiktos objektus, jāpiemin, 
ka daudzos īpašumos mūs sagaidī-
ja plīvojošs Latvijas valsts karogs 
mastā, ka radīja ļoti patriotiskas 
sajūtas. Katrs īpašums bija īpašs un 
katrā varēja sajust ar mīlestību veik-
to darbu pagalmā, sētā, uzņēmumā, 
kaut īpašuma veidošana lielākoties 
ir papildus 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 terito-
rijā, sakoptākais uzņēmums un sa-
koptākā daudzdzīvokļu māja. Katrā 
nominācijā pieteiktos pretendentus 
vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, 
kā, piemēram, pirmais kopiespaids 
par īpašumu, piebraucamā ceļa, ie-
las malas un pieguļošās teritorijas 
sakoptība, dekoratīvo stādījumu 
kompozīcija, labiekārtojuma ele-
menti u.c.

Visi konkursa uzvarētāji kā pa-
teicību par ieguldīto darbu saņēma 

atzinības rakstus, mājas plāksnes, 
ziedus, koka pulksteņus rudzupuķu 
formā, kā arī AS „Latvijas Valsts 
meži” kokaudzētavas dāvanu kar-
tes turpmākai attīstībai.

Pateicamies visiem par uz-
ņēmību, darba, dārza un sakoptas 
vides mīlestību. Ar savu darbu jūs 
vairojiet un kupliniet skaistumu 
mūsu novadā, mūsu laukos, mūsu 
mazajā, mīļajā pakalnu pilsētā, tā 
parādot savu stiprumu, apņēmību 
un varēšanu.

Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas 

speciāliste
 

Ar ovācijām skatītāji novērtē  izrādi „Čikāgas piecīši. Leģendu atgriešanās” visā Latvijā
linskis.

Tikko kā notikušajās izrādēs 
Jelgavā, Tukumā, Rojā un Ma-
donā skatītāji ar stāvovācijām 
juta līdzi  ČIKĀGAS PIECĪŠU 
uzvedumam. Un tā tas notiek 
visās pilsētās, kad aplausi ir ne-

mitējuši stāties jau vairāk kā mi-
nūti, Alberta Legzdiņa lomas at-
veidotājam Mārtiņam Eglienam 
ir jāklusina skatītāji, lai varētu 
turpināt izrādi. Ir ļoti liels prieks 
un gandarījums visiem izrādes 
dalībniekiem un, protams, pa-

šiem skatītājiem. Tas ir liels noti-
kums un emocionāls baudījums, 
pateicoties ČIKĀGAS PIECĪŠU 
skaistajām dziesmām un muzikā-
lo aktieru, dziedātāju talantīga-
jam izpildījumam.

Biļetes nopērkamas Biļešu Pa-
radīze kasēs. Cena: 8,00, 10,00, 
12,00, 15,00  eiro.  Bērniem biļetes 
nav nepieciešamas, ja netiek aiz-
ņemta atsevišķa sēdvieta. 
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Smiltenes novads jau 10 gadus ir vieta, kur augt!
Kultūra

2019. gada 1. jūlijā apritēja 10 
gadi kopš Smiltenes novada izvei-
došanas, apvienojot Smiltenes pilsē-
tu un 8 apkārtējos pagastus – Smil-
tenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, 
Variņu, Palsmanes, Grundzāles un 
Bilskas pagastus. 

Smiltenes novada svinības 
aizsākām 21. jūnijā un līdz pat 10. 
augustam īpašos svētku pasāku-
mos esam tikušies gan pilsētā, gan 
pagastos, lai svinētu mūsu novada 
10 gadu jubileju, lai būtu liecinie-
ki latviskuma dzimšanai, pārbau-
dītu un papildinātu zināšanas par 
novadu un dziedātu, dejotu kopā 
ar novada un Latvijā atzītiem ta-
lantīgiem cilvēkiem. 

Esam lepni par paveikto un 
sasniegto šajos 10 gados un sakām 
paldies ikvienam par ieguldījumu 
novada attīstībā un tā vārda popula-
rizēšanā Latvijā un pasaulē. 

Aicinām būt kopā arī turpmāk 
gan svētkos, gan ikdienā un ar lep-
numu raudzīties uz katra paveikto 
un sasniegto savas mājas, uzņēmu-
ma attīstībā, kas 
ir kā pamats no-
vada izaugsmē 
arī turpmāk! 

Svētki Smiltenes pagastā. Svētki Smiltenē.

Svētku noslēgums Bilskas pagastā.

Svētki Blomes pagastā.

Svētki Smiltenē.

Svētki Variņu pagastā. 

Svētki Palsmanes pagastā.

Svētki Grundzāles pagastā.

Svētki Launkalnes pagastā.

31. augustā notiks ikgadējie 
„Smiltenes novada sporta svētki 
2019”, kuri šogad notiks Blomes 
pagasta Jeberlejas estrādē. 

Arī šogad aicinām novada ie-
dzīvotājus, uzņēmumus, organi-
zācijas, iestādes veidot savas ko-
mandas, lai sacenstos par šā gada 
sportiskākās komandas titulu, kā 
arī bērnus, kuriem, turpinot pagā-
jušā gada tradīciju, būs iespēja pie-
dalīties un sacensties individuālās 
disciplīnās.

Sporta svētki tiek rīkoti ar 
mērķi rosināt Smiltenes novada 

Smiltenes novada sporta svētki 31. augustā!
iedzīvotājus iesaistīties sportiskās 
aktivitātēs, kā arī popularizēt spor-
tu kā fi ziskās un garīgās veselības 
veicinošu nodarbi.

Sacensību svinīgā atklāšana 
paredzēta plkst. 10.00, sacensību 
sākums plkst. 10.30. Šogad sacensī-
bu programmā komandām iekļauti 
desmit sporta veidi – volejbols ar 
nestandarta bumbu, tautas bumba, 
„Caurā truba”, „Purvs”, kurā galve-
nais būs ievērot apļa robežu, „Liel-
gabals”, „Aklā medicīnas brigāde” 
ar iespēju pārbaudīt komandas 
saliedētību, „Kross”, kas gan būs 

īsākā distance, nekā ierasti skolā, 
„Teniss”, „10 minūtes armijā”, kur 
dalībniekiem būs jāveic militarizē-
tu šķēršļu josla un Stendu šaušana. 
Stendu šaušana ir disciplīna, kurā  
no komandas varēs piedalīties 2 
dalībnieki, no kuriem vismaz 1 ir 
mednieks, līdz ar to lūgums paņemt 
līdzi mednieku apliecību! Bet aici-
nām nenobīties tos, kuru vidū nav 
mednieku, jo komandu kopvērtēju-
mā tiek vērtēta mazākā izcīnīto vie-
tu summa deviņos sporta veidos.

Komandas (12 – 14 cilvēku sa-
stāvā) aicinām pieteikt savu dalību 

līdz 28. augustam, pie sacensību 
galvenā tiesneša Guntara Marksa 
pa tālruni 26460704 vai e-pastu 
sportacentrs@hotmail.com. Sa-
censību dienā, komandu ierašanās, 
reģistrācija notiks līdz plkst.9.30. 
Ar sacensību nolikumu iespējams 
iepazīties www.smiltene.lv. 

Sporta svētkus organizē Smil-
tenes novada domes Sporta pārval-
de un tie tiek rīkoti projekta  „Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/1/052 ietvaros.

Pasākuma organizators var iz-
darīt foto un video uzņēmumus pa-
sākuma norises vietā vai tuvākajā 
apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs 
ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzi-
nāties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts 
un apstrādāts turpmākajiem publici-
tātes mērķiem. Organizators ir pub-
liska institūcija, kurai ir pienākums 
informēt sabiedrību par publisku lī-
dzekļu fi nansētām aktivitātēm. Orga-
nizators neapstrādās Jūsu personas 
datus, ja Jūs neatradīsieties pasāku-
ma tuvumā.
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Grundzāles pagasts 10 gados iet rokrokā ar kultūras un 
uzņēmējdarbības attīstību

FAKTI: 
Grundzāles pagasta teritorija 
aizņem:  129,5 km2.
Iedzīvotāju skaits: 852 (PLMP 
dati 01.01.2019.)
Reģistrētie uzņēmumi: 80 
(Lursoft dati 01.01.2019.)

Grundzāles pagasts atrodas 
Smiltenes novada austrumu daļā, 
26 km attālumā no novada centra. 
No teritorijas platības 41% aizņem 
meži. Pagasta teritorija ir bagāta ar 
ūdenstilpēm, tāpat tas ir īpaši inte-
resants no ģeoloģijas viedokļa, jo 
dienvidu daļā dolomīta slānis atro-
das zemes virspusē, bet ziemeļu daļā 
esošais Aumeisteru paugurvalnis ir 
vieta, no kuras paveras plašs skats, 
skaidrā laikā līdz pat kaimiņzemei 
Igaunijai, kā arī caur to vijas ceļš 
uz vienu no pagasta senākajām un 
teiksmainākajam vietām – Aumeis-
teriem un Aumeisteru muižu. 

Grundzālei, salīdzinot ar citiem 
pagastiem, nav saglabājies vēstu-
riskais centrs, bet pašu spēkiem ir 
izdevies attīstīt tādu centru, kurā 
pabūt gan vietējiem, gan pagasta 
viesiem. Dzirdami un redzami gan 
skolēni, jaunās ģimenes, lauksaim-
nieki, pensionāri, aktīvisti. 

Prieks par skolu, kas nākamgad 
svinēs 55 gadu jubileju un, kurā, 
piesaistot gan Eiropas Savienības 
fi nansējumu, gan pašvaldības lī-
dzekļus, ir radīta vide, lai nodroši-
nātu mūsdienu prasībām atbilstošu 
izglītību. Skola ir kļuvusi par vienu 
no pilotskolām, kurā īsteno kompe-
tenču pieeju izglītībā. Tiek īstenotas 
dažādas Erasmus + programmas, 
bērni un pedagogi piedalās gan 
„Samsung Skola Nākotnei”, „Esi 
līderis!” projektos, gan arī citos, 
veicinot ikviena skolēna individuālo 
spēju attīstīšanu. Izdevies radīt atbil-
stošu vidi arī pagasta mazākajiem – 
pārbūvējot un pielāgojot pamatsko-
las telpas pirmsskolai. Atjaunotais 
sporta laukuma skrejceļa segums 
bijis atbalsts skolēnu sasniegumiem 
sportā, ar kuriem noteikti Grundzāle 
var lepoties, jo, pateicoties Grun-
dzāles bērniem – Māra Stabiņa au-
dzēkņiem, novada un Latvijas vārds 
bieži izskan Latvijā un pasaulē.  

Atskatoties uz 10 gadiem, kas 
pavadīti kā Smiltenes novada daļai, 
ar lepnumu varam raudzīties uz pa-
gasta attīstību, kurā liels nopelns ir 
pagasta iedzīvotājiem. To uzsver arī 
Grundzāles pagasta pārvaldes vadī-
tāja Alda Zvejniece: „Mēs Grundzā-
lē jūtamies līdzvērtīgi partneri Smil-
tenes novada visu pagastu saimē. 
Novērtējam to, ka, 10 gadus esot 
Smiltenes novadā, ir notikusi bū-

tiska Grundzāles pagasta teritorijas 
attīstība visdažādākajās jomās. Tas 
izdevies, pateicoties daudzu vietējo 
cilvēku entuziasmam, profesionali-
tātei, mērķtiecībai, strādātgribai un 
sadarbībai gan savā starpā, gan ar 
novada domes darbiniekiem un de-
putātiem.”

Iepriekšminētie darbi izglītības 
jomā ir maza daļa no tā, ko pēdējos 
10 gados ir izdevies paveikt Grun-
dzāles pagastā. Nozīmīgi ieguldīju-
mi veikti tieši ceļu infrastruktūras 
sakārtošanā –  uzklāts asfalta segums 
un ierīkots ielu apgaismojums Smil-

izceļams – Grundzāles brīvdabas 
estrādes būvniecība un labiekārto-
šana, kurā gandrīz ikviens pagasta 
iedzīvotājs iesaistījās ar savu darbu 
un padomu, lai radītu vietu, kur de-
jot un dziedāt, kā arī pavadīt brīvo 
laiku bērniem un ģimenēm. Gan šis 
projekts, gan arī Novada svētki, kas 
2013. gadā tika svinēti Grundzālē, ir 
bijuši ne tikai vieni no lielākajiem iz-
aicinājumiem šajos 10 gados, bet arī 
notikumi, kuros varējām pārliecinā-
ties par grundzāliešu darba spējām, 
vēlmi iesaistīties un veidot savu, pa-
gasta un novada dzīvi, kas ir būtiski, 
lai Grundzāles pagasts attīstītos arī 
turpmāk, jo katra izaugsme sākas ar 
ikviena mazākā darba paveikšanu 
gan savā sētā, gan pagastā un nova-
dā kopumā. Pateicoties Skaidrītes 
Rences iniciatīvai, tapusi sakopta 
vieta un piemineklis represijās cie-
tušo un bojā gājušo grundzāliešu 
piemiņai. Veselības un mundruma 
veicināšanai ir uzstādīti āra trena-
žieri, ierīkots bērnu rotaļu laukums 
un drīzumā tiks realizēts projekts, 
kura ietvaros tiks iegādāts inventārs 
slēpošanas un fi zisko īpašību attīstī-
šanai, kas bez maksas būs pieejams 
jebkuram sportot gribētājam – ģi-
menēm, dažādu vecumu un augu-
mu iedzīvotājiem. Jauno vecāku 
atbalstam un izglītošanai septembrī 
tiks uzsākta apmācību programma 
„Bērnu emocionālā audzināšana”. 
Dzīves krāsainībai un acu priekam 
ir apzaļumota un sakopta pagasta 
teritorija, tāpat esam priecīgi, ka ir 
izdevies saglabāt tradīciju un atjau-
not gaismiņas, kuras centrā augoša-
jā lielākajā eglē iedegt, lai ik gadu 
Ziemassvētkos priecētu gan pagasta 
iedzīvotājus, gan viesus.  

Pašvaldības izvēlētais virziens 
– sadarbības un attīstības veicināša-
na uzņēmējdarbībai ir veicinājis tā 
veidošanos arī Grundzāles pagastā. 
Gan lauksamniecībā, lopkopībā, 
gan kokapstrādē, gan mājražoša-
nā un amatniecībā, konditorejā un 
skaistumkopšanā ir veiksmīgi uzņē-
mumi, kas nodrošina iedzīvotājiem 
darba vietas. Grundzālē reģistrēti 
80 uzņēmumi. Lielākie pēc apgro-
zījuma 2017. gadā SIA „Lar&Co”, 
SIA „Santals”, SIA „Metāldekors”. 
Izceļama ir Z/S „Bērži”, kas, inves-
tējot uzņēmuma attīstībā, kļuvusi 
par vienu no modernākajām saim-
niecībām Smiltenes novadā. 

Var teikt, ka Grundzāles pagasts 
ir viens no viesmīlīgākajiem pagas-
tiem, jo šeit attīstījušies vairāki vie-
su nami un sporta un atpūtas kom-
plekss „Trīssaliņas”, kas, sevišķi va-
saras sezonā, piesaista gan tūristus, 
gan novadniekus. 

Grundzāles pagasta kultūras 

dzīve ir tradīcijām bagāta. Savulaik 
šeit skanējuši vīru un sievu kori, bet 
teātra un dejot prieka tradīcijas sagla-
bātas un tiek attīstītas arī mūsdienās. 
Grundzālieši var lepoties ar pozitī-
vo muzikālo apvienību „Vienkārši 
Prieks”,  30 gadu garumā izkoptais 
deju solis skolotājas Renātes Gulbes 
un viņas meitas Daigas Gulbes vadī-
bā turpina dimdēt divos kolektīvos 
„Rieda” un „Riedēni”, kuriem vadī-
tāja Inga Ķestere, piesaistot projektu 
līdzfi nansējumu, radījusi krāšņus un 
daudzveidīgus tautu tērpus. Teātra 
kolektīvs „Cik jaudas” pulcē dažādu 
paaudžu pagasta iedzīvotājus un ik 
gadu iepriecina ar kādu jaunradītu 
izrādi. Tādēļ, vai pagastā var sū-
dzēties par brīvā laika pavadīšanas 
iespējām? Noteikti nē! Tāpat arī 
vakaros skolas sporta zālē pulcējās 
sportot gribētāji, arī rokdarbnieču 
pulciņš izveidojies jau diezgan liels, 
kas ik pa laikam priecē ar savu darbu 
izstādēm. Arī Grundzāles kultūras 
nams, kura iekštelpas piedzīvojušas 
kosmētisko remontu, pulcē ļaudis 
dažādos kvalitatīvos, dažādu paau-
džu interesēm veidotos pasākumos. 
A. Zvejniece: „Grundzālē ikviens 
var atrast savām interesēm atbilsto-
šu nodarbošanos brīvajam laikam, 
bet, ja tā nav, laipni gaidīti pagasta 
pārvaldē stāstīt savu vajadzību vai 
ideju, kopīgi to atrisināsim!”

Grundzāles pagasts pēdējos 10 
gados ir attīstījies un spējis noturēt 
jaunās ģimenes, kā arī radīt sajūtu 
tikt gaidītam mājās, ko apliecina da-
žādu iniciatīvu īstenošana. Piemē-
ram, Grundzāles dīķa hokeja kauss 
šajā gadā jau kļuvis par starptau-
tiska mēroga sacensībām. Ar prie-
ku redzam, ka bijušie Grundzāles 
pamatskolas absolventi atgriežas, 
lai šeit audzinātu savus bērnus, at-
tīstītu uzņēmējdarbību. Tieši tas ir 
stāsts par Smiltenes novadu – vietu, 
kur dzīvot, strādāt – vietu, kur augt! 
Grundzāle, tāpat kā citi novada pa-
gasti, ir kļuvuši par šī novada daļu! 
Runājot par nākotni novadā un pa-
gastā, Grundzāles pagasta pārvaldes 
vadītāja A. Zvejniece, kā vienmēr, ir 
pozitīva: „Mēs  lepojamies par no-
vada galvaspilsētas Smiltenes vizuā-
lo un rūpniecisko uzplaukumu, par 
katra pagasta attīstību sev raksturīgā 
virzienā. Šā brīža novadu sadalīju-
mā Smiltenes novads ir veiksmīgs 
piemērs – esam pašpietiekami, va-
rētu turpināt augt un pilnveidoties 
visdažādākajās jomās. Ticēsim, ka 
tas notiks arī pēc administratīvi te-
ritoriālās reformas!”. 

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Deju kolektīvs Rieda.

Aumeisteru muižu.

Grundzāles amatierteātris „Cik jaudas” pie Grundzāles pagasta Paleju 
dižozola.

šu ielā, kā arī ierīkots apgaismojums 
Avotu, Tilta, Gaujas un Meža ielās. Ir 
veikta lauku ceļa Priežkalni – Bierņi 
rekonstrukcija. Šobrīd notiek Sijāru 
tilta pārbūve pār Vizlas upi, kas ir 
nozīmīgi gan iedzīvotājiem, gan uz-
ņēmējiem. Pēc tilta nodošanas eks-
pluatācijā tiks uzsākti darbi pie ceļa 
Sijāri – Bērzkalni rekonstrukcijas. 
Atjaunoti pašvaldības koplietošanas 
nozīmes meliorācijas grāvji 7,74 km 
garumā teritorijā starp Kalējiņu un 
Rudacu ceļiem. 

Viens no lielākajiem un sabied-
rībai nozīmīgiem projektiem, kas ir 

Dodoties uz Grundzāles pagas-
tu, noteikti ir jāiegriežas Aumeiste-
ros. Mazais ciematiņš lepojas ar senu 
un bagātu vēsturi un izsenis ir bijusi 
nozīmīga vieta. Te saimniekojusi 
baronu fon Vulfu dzimta. No sena-
jām ēkām saglabājusies Aumeisteru 
muižas kungu māja, vairākas senās 
saimniecības ēkas, klēts, krogs un 
muižas ļaužu ēkas, savukārt, grezna-
jā pārvaldnieka ēkā iekārtojies viesu 

Aicinām doties iepazīt Grundzāles pagastu!
nams „Aumeisteri”. Interesantas ir 
arī Aumeisteru baznīcas un kungu 
kapličas drupas. 

Turpat, pa ceļam uz Aumeis-
teriem, atrodas atpūtas komplekss 
„Trīssaliņas”. „Trīssaliņu” teritorijā 
atrodas dabas taka „Meža draugu 
birztaliņa”, kur apmēram 400 m ga-
rajā takā izvietotas dažādas zvēru 
koka skulptūras. Kad dabas taka iz-
baudīta, ceļojums turpinās uz skatu 

torni, kur „Trīssaliņu” plašumu un 
skaistumu var apskatīt no augšas. 
Bet pie skatu torņa atrodas dažā-
das spēles, vingrošanas stieņi un 
nobrauciens ar trīsi. Un tos, kuriem 
spēks vēl atlicis, noslēgumā gai-
da bērnu rotaļu un sporta laukumi.
Šī vieta ir lieliski piemērota ģime-
nēm ar bērniem. Atpūtas komplek-
sa piedāvājumā ietilpst arī laivu, 
katamarānu, SUP dēļu noma, plud-

males, sporta laukumi, bērnu rotaļu 
laukums, skatu tornis un, protams, 
jautrais izbrauciens ar „Zebrēnu”. 

Pa ceļam uz A2 šoseju var pie-
stāt pie Grundzāles muižas drupām 
un ar vēju darbināma ūdens sūkņa 
– vējtrieces. Savukārt Grundzālē 
iesakām apmeklēt skaisti iekopto 
Ērikas Trifanovas fl okšu dārzu, kur 
ir apskatāmi un iegādājami fl okšu 
stādi. Liela daļa fl okšu ir sirsnīgās 

saimnieces selekcionēti. 
Tepat netālu no Grundzāles, 

Gravkalnu mālotavā, top skaisti 
saimnieces Vaidas Namnieces dari-
nāti keramikas darbi. Savukārt pa ce-
ļam uz Palsmani atrodas viesu nams 
„Purgaiļi”, kas ir jauka vieta atpūtai, 
semināriem un pasākumiem. 

Smiltenes novada TIC
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Sports
Smilteniete Eiropas 

Jaunatnes Olimpiādē

Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota 
Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde

No 21. līdz 27. jūlijam Azer-
baidžānas galvaspilsētā Baku no-
risinājās 15. Eiropas Jaunatnes 
Olimpiskais festivāls. Eiropā lielā-
kajā kompleksajā sporta pasākumā 
jauniešiem piedalījās sportisti no 
49 Eiropas valstīm, kuri sacentās 
10 sporta veidos. Uz Olimpiskajām 
idejām balstītajā sarīkojumā Latvi-
jas komandu pārstāvēja 34 sportisti, 
kuri sacentās 7 sporta veidos. 

Sacensībās vieglatlētikā Latvi-
jas jauno olimpiešu komandā star-
tēja arī smilteniete Marta Marksa. 
Ceļazīmi uz līdz šim savā dzīvē 
nozīmīgām sacensībām Marta ie-

guva jūlija sākumā, kad ar rezul-
tātu 13,92 sekundes izcīnīja uzva-
ra 100 m barjerskrējienā Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādē Jelgavā.

Sacensībās Baku Marta uzrā-
dīja devīto labāko rezultātu, veicot 
100 metrus barjeroto distanci 13,83 
sekundēs. Sasniegtais rezultāts ir 
trešais visu laiku labākais rezultāts 
Latvijā U-18 vecuma grupā, kā arī 
jauns Martas personiskais rekords. 

Guntars Markss, 
Sporta pārvaldes vadītājs

Foto: Latvijas Olimpiskā 
Komiteja

Marta Marksa. 

17. augustā no plkst. 8.00 līdz 
16.00 pie Tepera ezera, Smiltenē 
norisināsies makšķerēšanas fes-
tivāls bērniem un pieaugušajiem 
„Tepera pludiņš”. Pasākuma mērķis 
ir popularizēt makšķerēšanu kā aktī-
vu brīvā laika pavadīšanu un sporta 
veidu jebkuram vecumam.

Sacensības organizē Uldis Vilis-
ters. 

17. augustā un 18. augsutā 
Smiltenes apkārtnē notiks Smilte-
nes MTBO čempionāts velo-orien-
tēšanās. Sacensību mērķis ir veicināt 
velo–orientēšanās sporta atpazīsta-
mību pašmāju velosipēdistu vidē, 
veicināt veselīgu un dabai draudzīgu 
dzīvesveidu. Sacensību starta vietas: 
17. augustā no plkst. 12.30 līdz 19.00 
pie Niedrāja ezera; 18. augustā no 
plkst. 9.30 līdz 14.30 Dakteru ielas 3 
stāvlaukumā,  Smiltenē.

Sacensības organizē SIA „Hei-
nola” sadarbībā ar Latvijas orientē-
šanās federāciju. 

24. augustā no plkst. 11.00 līdz 
18.00 Launkalnes pagasta sporta 
kompleksā „Silva” norisināsies  
Latvijas „SMS credit” čempionāts 
BMX riteņbraukšanā. Sacensību 
mērķis ir noskaidrot labākos BMX 
riteņbraucējus.

Sacensības organizē biedrība 
„BMX klubs Silvas Ziķeri”. 

24. augustā Palsmanē norisi-
nāsies disku golfa sacensības „Pal-
sas kauss 2019” 5. posms. Sacensību 
sākums plkst. 11.00. Pasākuma mēr-
ķis ir iepazīstināt Smiltenes novada 

Sporta pasākumi Smiltenes 
novadā

iedzīvotājus ar jaunu sporta veidu.
Sacensības organizē Toms Cers. 
25. augustā no plkst. 11.00 

sporta kompleksa „Teperis” auto-
krosa trasē norisināsies Latvijas, 
Igaunijas un Baltijas čempionāts 
autokrosā bagijiem, vieglajām un 
kravas automašīnām. Sacensību 
mērķis noskaidrot labākos autospor-
tistus.

Sacensības organizē biedrība 
„Tehniskais sporta klubs „Smilte-
ne””. 

29. augustā un 5. septembrī 
no plkst. 17.00 līdz 20.00 sporta un 
atpūtas kompleksa „Teperis” kar-
tinga trasē notiks riteņbraukšanas 
sacensības „Velo aplis”. Sacensību 
mērķis ir piesaistīt bērnus un jaunie-
šus riteņbraukšanai, turpināt riteņ-
braukšanas tradīcijas Smiltenes no-
vadā un pilsētā. Veicināt velo izglītī-
bas attīstību, kā arī iespēju sacensties 
jebkura vecuma iedzīvotājiem un 
citiem entuziastiem. 

Sacensības organizē biedrība 
„VeloLifestyle”.

31. augustā Blomes pagasta 
Jeberlejā notiks ikgadējie „Smil-
tenes novada sporta svētki 2019”, 
kura mērķi rosināt Smiltenes novada 
iedzīvotājus iesaistīties sportiskās 
aktivitātēs, kā arī popularizēt sportu, 
kā veselību stiprinošu un revanšējošu 
nodarbi. Sacensību svinīgā atklāšana 
paredzēta plkst. 10.00, sacensību sā-
kums plkst. 10.30.

Sacensības organizē Smiltenes 
novada Sporta pārvalde. 

Reorganizējot Smiltenes no-
vada Sporta pārvaldi un Kultū-
ras pārvaldi, tiks izveidota jauna 
pašvaldības iestāde – Kultūras, 
sporta un mūžizglītības pārval-
de,  kas uzsāks darbu 2020. gada 
1. janvārī.

Kā esam informējuši iepriekš, 
2018. gadā Smiltenes novada paš-
valdībā tika veikts funkciju audits, ar 
mērķi sabalansēt darbinieku noslo-
dzi; atrast resursus darba samaksas 
palielināšanai, ceļot darba efektivi-
tāti; pārskatīt veicamo darbu atbil-
dības, kompetences un pienākumus; 
pārliecināties par visu pašvaldībai 
veicamo funkciju realizāciju.

Ņemot vērā audita gala ziņo-
jumu, 2019. gada 27. februārī tika 
izveidota Smiltenes novada kultūras 
un sporta jomas izvērtēšanas darba 
grupa, kura veica esošo pašvaldības 
iestāžu „Smiltenes novada Kultū-
ras pārvalde” (turpmāk – Kultūras 
pārvalde) un „Smiltenes novada 
Sporta pārvalde” (turpmāk – Sporta 
pārvalde) un tām pakļauto iestāžu 
darbības, kā arī pašvaldībai defi nēto 
funkciju analīzi, izveidojot efektīvā-
ku kultūras un sporta jomas pārval-
dības struktūru.

Darba grupa, kuras sastāvā bija 
novada domes deputāti, administrā-
cijas nodaļu vadītāji un Sporta un 
Kultūras pārvalžu vadītāji, izstrādā-
ja priekšlikumu par jaunas pašval-
dības iestādes “Smiltenes novada 
Kultūras, sporta un mūžizglītības 
pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) iz-
veidi, kuras mērķis būs nodrošināt 
pašvaldības kompetenci kultūras, 
sporta, mūžizglītības un tūrisma 
jomā, sekmējot to attīstību.

Smiltenes novada domes depu-

tāti š.g. 29. maijā domes sēdē, bals-
toties uz darba grupas veikto analī-
zi, secinājumiem, atbalstīja darba 
grupas izstrādāto priekšlikumu un 
pieņēma lēmumu uzsākt Sporta 
pārvaldes, Kultūras pārvaldes un to 
pakļautībā esošo iestāžu un struktūr-
vienību reorganizāciju, kuras veik-
šanai tika apstiprināta reorganizāci-
jas komisija.

Kā Pārvaldes darbības mērķis 
tiek norādīts – attīstīt Smiltenes 
novada kultūras, sporta, tūrisma 
un mūžizglītības struktūrvienības 
kā daudzfunkcionālas un kvali-
tatīvas pakalpojumu sniedzējas, 
kas dod ieguldījumu daudzveidī-
ga un sabiedrības aktīvai līdzda-
lībai pieejama kultūras, sporta, 
tūrisma un mūžizglītības procesa 
veidošanā Smiltenes novadā. Lai 
nodrošinātu mērķa izpildi, Pārvaldei 
tiks izveidotas sešas struktūrvienī-
bas – Smiltenes novada Kultūras 
centrs (kas līdz šim bija atsevišķa 
iestāde), Smiltenes novada Sporta 
centrs, Smiltenes novada Bibliotēka 
(kas līdz šim bija atsevišķa iestāde), 
Smiltenes novada Muzejs, Smilte-
nes novada Tūrisma un informācijas 
centrs, Smiltenes novada Mūžizglī-
tības centrs.

Kā galvenie Pārvaldes uzdevu-
mi būs:

veidot uz zināšanām bal-
stītu un uz rezultātiem virzītu kultū-
ras, sporta, tūrisma un mūžizglītības 
jomu pārvaldību;

veidot darbu Pašvaldībā 
atbilstoši Smiltenes novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijai 2013. – 
2037;

koordinēt un metodiski va-
dīt Pārvaldes tiešā pakļautībā esošo 

Ar 2020. gada 1. janvāri tiks iz-
veidota pašvaldības iestāde „Kultū-
ras, sporta un mūžizglītības pār-
valde”, reorganizējot esošās iestādes 
un to struktūrvienības: Smiltenes 
novada Sporta pārvalde, Smiltenes 
novada Kultūras pārvalde, Smilte-
nes novada bibliotēka, Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrs, Smiltenes 
novada muzejs un Tūrisma informā-
cijas centrs, kuras mērķis būs nodro-
šināt pašvaldības kompetenci kultū-
ras, sporta, mūžizglītības un tūrisma 
jomā, sekmējot to attīstību.

Mēs piedāvājam:
darbu uz attīstību vērstā 

pašvaldībā, labus darba apstākļus;
pilna laika amata vietu uz 

nenoteiktu laiku;
stabilu atalgojumu (bruto 

darba algu atbilstoši 14. mēnešalgu 
grupai, sākot no 1688 EUR pirms 
nodokļu nomaksas);

sociālās garantijas, tai skai-
tā veselības apdrošināšanu un citus 
labumus, atbilstoši darba rezultātiem 
un normatīvos aktos noteiktajam;

profesionālās izaugsmes 
iespējas.

Amata galvenie pienākumi:
vadīt Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvaldes darbu, lai īs-

struktūrvienību darbu, pārraudzīt īs-
tenotos projektus un pasākumus;

noteikt prioritātes kultūras, 
sporta, tūrisma nozarē; izstrādāt un 
iesniegt apstiprināšanai Pašvaldībā 
kultūras, sporta, tūrisma un mūžiz-
glītības attīstības programmas, kā 
arī organizēt un pārraudzīt to īste-
nošanu;

apkopot un koordinēt Pār-
valdes tiešā pakļautībā esošo struk-
tūrvienību darbības gada plānu, kā 
arī pārraudzīt tā izpildi;

nodrošināt informācijas 
pieejamību par Pārvaldes un tās 
padotībā esošo struktūrvienību dar-
bību, plānotajām aktivitātēm, kā arī 
atspoguļojumu par notikušajiem pa-
sākumiem;

koordinēt izglītības iestāžu 
kopējo kultūras un sporta pasākumu 
norisi Smiltenes novadā un koman-
du dalību valsts un starptautiskajās 
sacensībās, sadarbībā ar Smiltenes 
novada domes Izglītības pārvaldi;

kā arī īstenot citas ar kul-
tūru, sportu, mūžizglītību saistītās 
Pašvaldības noteiktās funkcijas un 
uzdevumus.

Plānots, ka reorganizācija tiks 
veikta līdz 2019. gada 31. decem-
brim un Pārvalde darbu uzsāks ar 
2020. gada 1. janvāri.

Lai nodrošinātu veiksmīgāku 
reorganizācijas procesu, kā arī vei-
cinātu Pārvaldes darbības uzsākšanu 
noteiktajā laikā, 31.07.2019. domes 
sēdē tika pieņemts lēmums par Pār-
valdes vadītāja amata konkursa iz-
sludināšanu. Plānots, ka Pārvaldes 
vadītājs darba pienākumus uzsāks 
pildīt rudenī.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SMILTENES NOVADA DOME
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO

KULTŪRAS, SPORTA UN MŪŽIZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJA (-AS) AMATU
tenotu tās funkcijas un uzdevumus;

piedalīties Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes pārrau-
dzībā esošajām jomām saistītu pro-
jektu sagatavošanā un realizācijā;

ikgadējā budžeta projekta 
sagatavošana;

pārstāvēt Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes intereses 
attiecībās ar valsts, pašvaldības in-
stitūcijām un citām iestādēm.

Prasības pretendentiem:
augstākā akadēmiskā vai 

otrā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība (vēlams vadības, ekonomi-
kas, izglītības vai kultūras jomā);

vismaz 3 gadu darba piere-
dze vadošā amatā vai lielu projektu 
vadībā;

valsts valodas prasmes 
augstākajā līmenī, labas angļu un 
krievu valodas zināšanas;

teicamas datora lietošanas 
prasmes;

prasme plānot un organizēt 
komandas darbu, uzņemties atbildī-
bu;

ļoti labas saskarsmes un 
prezentācijas prasmes;

B kategorijas autovadītāja 
apliecība.

Pieteikuma dokumentus: CV 

(dzīves aprakstu), motivācijas vēs-
tuli, vīziju par efektīvu pārvaldes 
darbu ar attīstības redzējumu (uz 
vienas līdz divām A4 formāta la-
pām) un izglītības dokumentu ko-
pijas iesniegt personīgi vai pa pastu 
Smiltenes novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā 
aploksnē ar norādi „Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes vadītāja 
amata konkursam” vai e-pastu: per-
sonals@smiltene.lv līdz 2019. gada 
22. augustam. Tel. informācijai 
64707584.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu (Eiropas Par-
lamenta un Padomes regula (ES) 
2016/679) Smiltenes novada dome 
informē, ka:

Jūsu pieteikuma doku-
mentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu tikai per-
sonāla atlases norisi;

Iepriekš minētās Jūsu 
personas datu apstrādes pārzinis ir 
Smiltenes novada dome, reģ. Nr. 
90009067337, kontaktinformācija: 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes 
novads, LV-4729.
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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

Pasākumi Smiltenes 
pilsētas Kultūras 

centrā 
AUGUSTĀ
24. augustā VASARAS SEZONAS NOSLĒGUMS 
SMILTENĒ Jāņukalna estrādē
plkst. 17:00 teatrāli muzikāls uzvedums „Čikāgas piecīši 
– leģendu atgriešanās”, režisors – Valdis Lūriņš, piedalās 
– Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Brūveris, Ieva Sutugova, Inita 
Sondore, Ginta Krievkalna, Rolands Beķeris un Marģers 
Eglinskis. „Č ikā gas piecī ši – Leģ endu atgriešanā s” ir 
muzikā la vī zija, kurā  populā ri aktieri un dziedā tā ji ar 
sirsnī bu un lielu pietā ti rā dī s, kā di bija „Č ikā gas piecī ši”. 
Izrā des pamatā  ir Alberta Legzdiņ a atmiņ u stā stī jumi 
no grā matas „Č ikā gas piecī šu piedzī vojumi”, ka arī 
izskanēs grupas radītie leģendārie skaņdarbi. 
Biļetes tirdzniecība „Biļešu Paradīze” kasēs un www.
bilesuparadize.lv: 8,00, 10,00, 12,00 un 15,00 eiro.
Plkst. 22:00 šīs sezonas pēdējā zaļumballe kopā ar grupu 
„Sestā jūdze”. Biļetes pirms pasākuma – 5,00 eiro. 
Pasākumu laikā darbosies kafejnīca. 

SEPTEMBRĪ
2. septembrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra pagalmā pirmās skolas dienas BALLĪTE ar grupu 
„Limited Empire”, reperi EDAVĀRDI un DJ Kozloo
Ieeja – bez maksas.
8. septembrī plkst. 16:00 Gaujienas radošās nometnes 
„Vītolēni” rudens koncerts.
14. spetembrī Dzejas dienām veltīts pasākums kopā ar 
Elitu un Viktoru Tilčikiem (sīkāka informācija sekos).

Vairāk: www.smiltene.lv

Pasākumi Smiltenes 
novada pagastos 

31. augustā no plkst. 10:00 Jeberlejas estrādē „Tracis 
pirms skolas”. Aicināti visi novada bērni un ciemiņi!
7. septembrī plkst. 14:00 Jeberlejas estrādē deju kopa „Pa-
pardes’’ aicina uz koncertu – sadanci  „Ak, šī jaukā vasa-
ra”. Pēc koncerta Mārsnēnu amatierteātra izrāde, E.Visona 
mūsdienu pasaka „Laimes mala”, režisore Ingrīda Zilgalve.
Lietus gadījumā pasākums notiks Blomes tautas namā. 

Par Smiltenes novada aktualitātēm vairāk uzzini: 
Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv;• 
Pašvaldības sociālo tīklu kontos: Facebook, Twitter;• 
Raidījumā • „Nedēļa Smiltene novadā” Re:TV kanālā, 
svētdienās plkst. 19.00 vai www.youtube.com. 

Baznīcas laukumā 13, 
Smiltenē:
no 19. augusta izstāde 
bibliotēkas logos „Brīvī-
bas ceļš. Baltijas ceļam 
30”.
līdz 31. augustam: Li-
teratūras izstāde „Meža 
veltes veselībai un uztu-
ram”;
Danas Ozoliņas fotogrā-
fi ju izstāde „Maģiskās 
skaistules”; Seno grā-
matu izstāde; Smiltenes 
Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde „Zemūdens 
un ziedu valstība”. 

Izstādes Smiltenes novada 
bibliotēkās

Bērnu apkalpošanas 
nodaļā, Gaujas ielā 1:
līdz 20. septembrim  tematis-
ka izstāde „Sēņu mātes svei-
cieni”.

Bilskas bibliotēkā:
līdz 16. septembrim „Bilskas 
stāsti novada desmitgadei”.

Launkalnes bibliotēkā:
līdz 31. augustam fotoizstāde 
„Tādi mēs esam”. 

Palsmanes bibliotēkā: 
līdz 30. septembrim „Palsma-
ne Smiltenes novadā”. 

Smiltenes pensionāru apvienība 
aicina savās aktivitātes iesaistīties 

ikvienu interesentu
5. septembrī•  Smiltenes pensionāru apvienības telpās, 
Smilšu ielā 3, notiks tikšanās ar domes priekšsēdētaju 
Gintu Kukaini. 
1. oktobrī•  aicināti doties senioru kruīzā ar kuģi „Ro-
mantika”. 
No 8. līdz 13. oktobrim•  brauciens uz Slovākiju – 
Tatri, alas, baseini. Iespēja izbaudīt termālos ūdeņus, 
ieelpot kalnu gaisu Mala Fatrā, ieskatīties alu vienrei-
zējā skaistumā, pabūt dziļi pazemē, kur gadsimtiem 
ilgi tika iegūts sāls, redzēt Tatrus zelta rudens noska-
ņās  (pieteikšanās 1. septembrim).

Vairāk informācija un pieteikšanās, zvanot uz 
mob. tālr. 26514012  (R. Bormane). 

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Pasākums norisinās „Pasākumi vietējās 
sabiedrības
veselības veicināšanai Smiltenes 

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


