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13. maijā, svinot Latvijas 
valsts simtgadi un godinot riteņ-
braukšanas tradīcijas novadā, 
ikviens aicināts piedalīties Smil-
tenes novada Vienības braucienā, 
izriteņojot visus novada pagastus 
100 km garumā. 

Riteņbraukšana Smiltenes no-
vadā ir viens no populārākajiem un 
iecienītākajiem sporta veidiem. Ar 
savām tradīcijām un sportiskajiem 
panākumiem tā ir spodrinājusi mūsu 
pilsētas, novada un valsts vārdu, ra-
dot nozīmīgu vietu mūsu valsts simts 
gadu ilgā pastāvēšanas vēsturē. Godi-
not gadu desmitiem ilgās tradīcijas, 
Smiltenes novada Sporta pārvalde 
sadarbībā ar Kultūras pārvaldi aicina 
ikvienu iesaistīties un piedalīties 
Latvijas simtgadei veltītā Smiltenes 
novada Vienības velobraucienā. 

Braucienu būtība ir ar velosipē-
diem apbraukt mūsu novada teritori-
ju, iegriežoties visos pagastu centros. 
Par Vienības velobrauciena dalīb-
nieku var kļūt ikviens, kurš kaut uz 
nelielu ceļa posmu pievienosies ve-
lobrauciena iniciatīvas grupai un ar 
velosipēdu nobrauks savām spējām 
un vēlmei atbilstošu distanci (varbūt 
aizbrauks līdz kaimiņu pagastam). 
Distances kopējais garums ir 100 
km. Braucienā aicināti pievienoties 

Smiltenes novada 
Vienības velobrauciens 

Projekta konkursa mērķis ir 
sniegt atbalstu Smiltenes novada 
uzņēmumu un fi zisko personu pro-
jektiem, kas tiek realizēti Smiltenes 
novadā un kuru rezultātā tiek radīti 
jauni produkti un pakalpojumi vai 
tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju 
konkursā var piedalīties Smiltenes 
novadā reģistrēta juridiska persona 
vai fi ziska persona, kas reģistrēju-
sies kā saimnieciskās darbības vei-
cējs vai kas uzvaras gadījumā re-
ģistrēsies kā saimnieciskās darbības 
veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfi nansējumu pie-
šķir līdz 80% no iesniegtās projektu 
izdevumu tāmes, ar nosacījumi, ka 
piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms 
nepārsniedz EUR 3000,- (trīs tūk-
stoši euro). Kopējais pieejamais fi -
nansējums EUR 9000,- (deviņi tūk-
stoši euro).

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām (jāiesniedz aizpil-
dīta pieteikumu veidlapa, izdevumu 
tāme, iesniedzēja dzīves un darba 
apraksts – CV vai cita nepiecie-
šamā informācija pēc nolikuma). 
Konkursa nolikums, pieteikuma 
veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa 
un cita informācija pieejama Smilte-
nes novada mājas lapā http://www.
smiltene.lv/Projektu_konkursa_no-
likums_veidlapas. Papildus infor-
mācija Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļā pa 
tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus 
uz e-pastu dome@smiltene.lv. 

Izsludina 
uzņēmējdarbības ideju konkursu,

„ESI UZŅĒMĒJS SMILTENES NOVADĀ!”

Smiltenes novadā 
sācies spodrības pe-
riods, kurš  noteikts 
līdz 2018. gada 30. ap-
rīlim. Tāpat kā katru 
gadu aicinām Smilte-
nes novada teritorijā 
esošās iestādes, ko-
mercsabiedrības, dzī-
vojamo māju un citu 
īpašumu īpašniekus 
un apsaimniekotājus 
sakopt to īpašumā (ap-
saimniekošanā, nomā) 
esošās teritorijas un 
ēku fasādes.

Atgādinām, ka, atbilstoši Smil-
tenes novada pašvaldības 2011. 
gada 29. decembra saistošiem no-

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 28. maijam plkst. 
18.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā (adrese: 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pas-
tu (pasta zīmogs 28. maijs).

Smiltenes novadā sācies spodrības 
periods

teikumiem Nr. 19/11 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Smil-
tenes novadā” un 2018. gada 28. 
marta Smiltenes novada domes sē-

des lēmumam „Par spod-
rības mēneša noteikšanu 
novada teritorijā”, šogad 
Smiltenes novada pašval-
dības noteiktā spodrības 
periodā laikā no 1. aprī-
ļa līdz 30. aprīlim atļauts 
dedzināt tikai koku un 
krūmu zarus  sava īpašu-
ma teritorijā, ja tas nerada 
draudus cilvēku dzīvībai, 
veselībai, videi, kā arī per-
sonu mantai un netraucē 
apkārtējiem iemītniekiem. 
 

Rūpēsimies par apkārtējo vidi 
un sakopsim savu novadu kopā!

Informāciju sagatavoja:
Saimnieciskās darbības nodaļa

arī retro automobiļi un motocikli, 
īpaši valsts simtgadei par godu, pie 
transportlīdzekļa piestiprinot Latvi-
jas valsts karogu.  

Vienības brauciens notiks 4 
posmos: 
1. posms – 37 km Smiltene – 
Launkalne – Variņi;
2. posms – 18 km Variņi – 
Palsmane – Grundzāle;
3. posms – 24 km Grundzāle – 
Bilska;
4. posms – 21 km Bilska – Blome – 
Smiltene. 

Vairāk informācija par pasāku-
ma norisi www.smitlene.lv. 
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Smiltenes novada Domes lēmumi
ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0251 001; 
9470 003 0251 002; 9470 003 0251 004; 9470 
003 0251 006 piešķirt adresi „Mežloki”, Lau-
nkalnes pagasts, Smiltenes novads.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 10. 
„Zaķi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 9490 003 
0228. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9490 003 0228 sadalīt trijās daļās:

 zemes 10.1. 
vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1, 
kadastra apzīmē-
jums 9490 003 
0447), kas projek-
tēta 38,3 ha platī-

bā, piešķirt nosaukumu „Stūraiņi”, Variņu pa-
gasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 38,3 
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 10.2. 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9490 003 0448), kas 
projektēta 42,7 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Zaķi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. Ze-
mes vienībai 42,7 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

 zemes vienībai (projektā apzīmēta 10.3. 
ar Nr. 3, kadastra apzīmējums 9490 003 0449), 
kas projektēta 1,4 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu „Stūrēni”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 1,4 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 11. 
„Ķauzeri”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 001 
0149. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9446 001 0149 sadalīt divās daļās:

 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 11.1. 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9446 001 0249), kas 
projektēta 0,86 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Ķauzeri”, Blomes pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 0,86 ha platībā noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba (kods 0101).

 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 11.2. 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9446 001 0250), 
kas projektēta 3,17 ha platībā piešķirt nosau-
kumu „Magonītes”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 3,17 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības projek-12. 
tu „Līdakas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
9470 004 0064, platība 55,83 ha. Zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 9470 004 0064 
sadalīt trijās daļās:

 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 12.1. 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9470 004 0123), kas 
projektēta 29,95 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Līdaku mežs”, Launkalnes pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 29,95 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība (kods 0201).

 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 12.2. 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9470 004 0124), kas 
projektēta 12,13 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Līdaku mežs”, Launkalnes pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 12.13 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība (kods 0201).  

 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 12.3. 
Nr. 3, kadastra apzīmējums 9470 004 0125), kas 
projektēta 13,75 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Līdaku pļavas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 13,75 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101).  

Iznomāt Gaujas iela 8, Smiltenē dzī-13. 
vokļu īpašnieku kopībai, kuru pārstāv I.L., 
zemes vienību Gaujas iela 8A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 0814, 868 m2 
platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gau-
jas iela 8 uzturēšanai līdz 2022. gada 31. de-
cembrim. 

Nepagarināt zemes nomas līgumu 14. 
Nr.9/2007 par zemes vienības „Kļavas 2”, 
Palsmanes pagastā, iznomāšanu 

Iznomāt D.R. zemes vienību 15. „Kļavas 
2”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0447, lauksaimnieciskai izmantoša-
nai līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 16. 
59/2016 par zemes vienības Ezera iela 6, 
Smiltenē, iznomāšanu 

Slēgt lauku apvidus zemes nomas 17. 
līgumu ar D. Ķ. par nekustamā īpašuma „Vi-
jaspūķi”, Bilskas pagastā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 010 0350 daļas 
0,04206 ha platībā iznomāšanu.

Slēgt lauku apvidus zemes nomas 18. 
līgumu ar D. B. par nekustamā īpašuma „Vi-
jaspūķi”, Bilskas pagastā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 010 0350 daļas 
0,04206 ha platībā iznomāšanu.

Iznomāt A. S. zemes vienības Limba-19. 
žu iela 8, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
007 0706, daļu 0,3750 ha platībā, ar apbūves 
tiesību saimniecības ēkas (šķūņa) celtniecībai 
līdz 2028. gada 31. decembrim. Nomas maksu 
noteikt 2% apmērā no zemes kadastrālās vēr-
tības.

Noteikt NĪLM nekustamā īpašuma 20. 
Rīgas iela 14 zemes vienības, kadastra ap-
zīmējums 9415 007 0053, daļai ar kadastra 
apzīmējumu 941500700538001, 3,7569 ha 
platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001); Atlikušai zemes vienības 
daļai 1,6898 ha platībā noteikt dalīto NĪLM: 
NĪLM 1,6334 ha platībā noteikt – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (kods 0201); NĪLM 0,0564 ha 
platībā noteikt – rūpnieciskās ražošanas uz-
ņēmumu apbūve (kods 1001).

No Brantu pagasta nekustamā īpa-21. 
šuma „Strauti 1”, kadastra numurs 9448 003 
0020, atdalīt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9448 003 0020 3,9 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Strauti 1” uz „Strauti”, 
Brantu pagasts.

No Brantu pagasta nekustamā īpa-22. 
šuma „Ķudras”, kadastra numurs 9448 001 
0041, atdalīt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9448 004 0042 17,2 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Ķudras” uz „Ilzītes”, 
Brantu pagasts.

No Bilskas pagasta nekustamā īpašu-23. 
ma „Braslas”, kadastra numurs 9444 003 0096, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 011 0102 7,0 ha platībā un mainīt no-
saukumu no „Braslas” uz „Zemes Braslas”, 
Bilskas pagasts.

Piedzīt no I.L. nekustamā īpašuma 24. 
nodokļa par zemi parādu 58,80 euro, noka-
vējuma naudu 15,29 euro, kopā 74,09 euro; 
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 
7,90 euro, nokavējuma naudu 2,05 euro, kopā 
9,95 euro; pavisam kopā 84,04 euro (astoņ-
desmit četri euro 04 centi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 25. 
parādu par kopējo summu 29,18 euro (divdes-
mit deviņi eiro, 18 centi), t.sk. pamatparāds 
23,30 euro un kavējuma nauda 5,88 euro un 
izslēgt no debitoru saraksta D.S.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-26. 
vieglojumu piešķiršanu. 

Piekrist veikt samaksu daudzdzīvok-27. 

ļu mājas ar adresi Silva 15, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads, apsaimniekotājam – 
biedrībai „SILVA 15” (vienotās reģistrācijas 
40008272441), pašvaldības īpašumā esošā 
dzīvokļa īpašumu Nr. 11 uzturēšanas izdevu-
mu – mājas apsaimniekošanas izdevumu un 
izdevumu par saņemtajiem pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, 
segšanai 2872,61 euro (divi tūkstoši astoņi 
simti septiņdesmit divi euro 61 cents) par lai-
ka posmu no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2018. 
gada 1. janvārim.

Piešķirt Smiltenes novada domes 28. 
līdzfi nansējumu 5000,00 euro (pieci tūkstoši 
euro) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Dakteru ielā 15, Smiltenē, iesniegtā pie-
teikuma par projekta „Dzīvojamo māju pie-
saistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres 
realizēšanai.

Noteikt jaunu maksas pakalpojumu 29. 
par Smiltenes novada pašvaldības kapsētās 
sniegtajiem pakalpojumiem – par kapličas 
zvana izmantošanu bēru ceremonijas laikā 
ar zvanīšanas pakalpojumu – 19,50 euro bez 
PVN.

Noteikt Smiltenes novada adminis-30. 
tratīvajā teritorijā spodrības mēnesi laikā no 
2018. gada 1.aprīļa līdz 2018. gada 30. aprī-
lim. Spodrības mēneša laikā atļaut dedzināt 
ugunskuros koku un krūmu zarus sava īpa-
šuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku 
dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu man-
tai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem.

Īstenot projekta 31. „Kartingu trases 
atjaunošana 2. kārta” būvdarbus „Kartingu 
trases stāvvietas seguma atjaunošana Sporta 
kompleksa teritorijā „Kalnamuiža”, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā” saskaņā ar iepir-
kuma un būvdarbu uzraudzības piedāvājumu 
par kopējo summu 59396,48 euro (piecdesmit 
deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro 
un 48 centi). 

Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr. 32. 
5.6.2.0/17/I/012) „Autoceļa posma Smiltene 
– Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai” fi nansēšanu, 
2018. gadā ņemt aizņēmumu līdz 288 440,00 
euro (divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši 
četri simti četrdesmit euro un 00 centu) apmē-
rā no Latvijas Republikas Valsts kases.

Lai nodrošinātu ELFLA projekta 33. 
(Nr.17-09-A00702-000116) „Smiltenes no-
vada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, I.kārta” 
fi nansēšanu, 2018. gadā ņemt aizņēmumu līdz 
597 738,00 euro (pieci simti deviņdesmit sep-
tiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro 
un 00 centi) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

Lai nodrošinātu ELFLA projek-34. 
ta (Nr. 18-09-A00702-000017) „Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II 
kārta” fi nansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz             
1 125 402,00 euro (viens miljons viens simts 
divdesmit pieci tūkstoši četri simti divi euro 
un 00 centi) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

Lai nodrošinātu projekta 35. „Ielu se-
guma atjaunošana pēc kanalizācijas tīklu iz-
būves” fi nansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz 
672 501,00 euro (seši simti septiņdesmit divi 
tūkstoši pieci simti viens euro un 00 centi) ap-
mērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

Par personu iekļaušanu dzīvojamās 36. 
telpas izīrēšanas reģistrā. 

Apstiprināt 37. „Variņu pamatskolas At-
tīstības plānu 2018. – 2021.”.

Apstiprināt Nolikumu „Grozījums 38. 
Smiltenes novada domes 2009. gada 30. sep-
tembra nolikumā „Variņu pamatskolas noli-
kums””.

Apstiprināt Grundzāles pamatskolas 39. 
nolikumu.

Uzdot Variņu pamatskolas direktores 40. 
vietniecei mācību darbā Inetai Mazjānei sa-
gatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt 

2018. gada 20. martā notika ārkārtas 
domes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:

1. Noteikt, ka tabulā norādītā zemes vie-
nība ir izņemama no rezerves zemes fonda ze-
mes un reģistrējama kā pašvaldībai piekritīgā 
zeme un zemesgrāmatā ierakstāma uz Smil-
tenes novada pašvaldības vārda, apstiprināt 
nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi:

2. Noteikt, ka zemes vienības Jaunā iela 
32, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 004 
1013 platība ir 0,1183 ha. Noteikt, ka zemes 
vienības Raiņa iela 50, Smiltenē, kadastra ap-
zīmējums 9415 006 0120 platība ir 0,2653 ha. 
Noteikt, ka zemes vienības Rūpniecības iela 
1, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 009 
0612 platība ir 0,2099 ha.

2018. gada 28. martā notika kārtējā do-
mes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:

Uzsākt dzīvokļa īpašuma 1. 
„Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā, Smilte-
nes novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 3, kop-
īpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, atsavināšanas procesu.

Piekrist dzīvokļa īpašuma 2. „Eķītes”-6, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr. 6, kopīpašuma domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, saimnie-
cības ēkas un mājai piesaistītā zemesgabala 
domājamās daļas, atsavināšanai.

Piekrist dzīvokļa īpašuma 3. 
„Rūpnieki”-1, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1, kop-
īpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, divām saimniecības ēkām un mājai 
piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, at-
savināšanai.

Atsavināt Smiltenes novada pašval-4. 
dībai piederošo nekustamo īpašumu Valkas 
iela 4, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9415 010 0006, kas sastāv no zemes 
starpgabala ar kopējo platību 0,0581 ha, sa-
biedrībai ar ierobežotu atbildību „Smiltenes 
koks”. 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma 5. „Silva 
10”-5, kas atrodas Silvā, Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 2700,00 
euro (divi tūkstoši septiņi simti euro). Atsavi-
nāt V.Z. dzīvokļa īpašumu „Silva 10”-5, kas 
sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 39,4 m2, 
kopīpašuma domājamās daļas 393/2214 no 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes 
(kadastra apzīmējums 9470 003 0273), kas 
atrodas Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā ar kadastra Nr. 9470 900 0309.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Eze-6. 
ra iela 8-6, kas atrodas Launkalnē, Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 
4400,00 euro (četri tūkstoši četri simti euro). 
Atsavināt M. P. dzīvokļa īpašumu Ezera iela 
8-6, Launkalnē, kas sastāv no dzīvokļa ar ko-
pējo platību 46,6 m2, kopīpašuma domājamās 
daļas 466/3508 no daudzdzīvokļu mājas, pa-
līgēkas un zemes (kadastra apzīmējums 9470 
010 0166), kas atrodas Launkalnē, Launkalnes 
pagastā, 

Apstiprināt nekustamā īpašuma 7. „Čie-
kuri”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
002 0145, brīvo cenu 5742 euro (pieci tūksto-
ši septiņi simti četrdesmit divi euro), t.sk. par 
zemi 4400 euro un par mežaudzi 1342 euro.

Atsavināt G. P. nekustamo īpašumu 8. 
„Čiekuri”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9444 002 0145, 6,4 ha pla-
tībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 002 0145.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmē-9. 
jumu 9470 003 0443 un uz tās esošajām ēkām 
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uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 
funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbī-
bas attiecībā uz Variņu pamatskolas pirmssko-
las izglītības skolotāja palīdzi E.K.

Iznomāt medību tiesības un slēgt 41. 
medību tiesību nomas līgumu ar biedrību 
„Palsmanes mednieku klubs”, reģistrācijas 
Nr. 40008016175, juridiskā adrese: Ozolu iela 
2, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
par šādām Smiltenes novada pašvaldībai pie-
derošām zemes vienībām ar kopējo platību 
271,0268 ha:    

Īpašuma nosaukums Kadastra apzīmējums Kopējā platība (ha)

Granīti 94740010075 7,0
Egles 94740020029 14,1
Meži 94740030047 11,4
Aizupe 94740030040 4,7
Mačāni 94740040125 18,2
Upenieki 94740040213 11,4
Lankaskalns 94740040223 2,32
Kangarkalni 94740040240 8,0
Lankaskalns 94740040248 28,9
Lūkupe (Valsts rezerves zeme) 94740040260 2,09
Lūkupe 94740040281 1,0
Lankaskalns 94740040296 2,2
Lankaskalns 94740040297 1,9
Lūkupe 94740040483 0,7
Meži 94740060048 11,1
Meži 94740060058 8,3
Meži 94740070042 21,2
Meži 94740070044 4,5
Kangarkalni 94740040212 1,53
Strautmaļi 94740040497 10,59
Rauzas Ceriņi 94740010065 10,1
Meži 94900020116 8,8
Upeslejas 94740040254 7,0
Upeslīči -1 94740040256 2,4
Rauza 94740010116 4,8
Veckļavaisi 94740060041 0,6
Rauzas Braslas 94740010154 0,7
Salmiņi 94740040269 3,2658
Rauzas Dzintari 94740020039 3,0
Avotkalns 94740040218 2,7649
Pašvaldības zeme 94740040121 2,8
Mežvijas 94740040140 2,6173
Pļavzemnieki 94740040255 2,2
Rauzas Kalni 94740010161 2,2
Kalnciems 94740040210 2,4
Eglaine 94740040202 1,9
Strautiņi 94740040285 1,8
Mačāni 94740040271 1,7954
Pavārcepļi 94740010092 0,9729
Brasliņas 94740010089 0,8405
Ozoli 94740040144 5,6
Lejaspļavas l.p. (Valsts rezerves 
zeme)

94740040275 4,51

Straumītes 94740040498 2,83
Vulkāni 94740040173 12,6
Upenieki 94740040213 11,4

Medību tiesību nomas termiņš – 12 (div-
padsmit) gadi no medību tiesību nomas līguma 
spēkā stāšanās dienas. Medību tiesību nomas 
maksa – 0,10 euro/ha gadā ar tiesībām iznomā-
tājam vienu reizi gadā pārskatīt nomas maksu.

Iznomāt medību tiesības un slēgt me-42. 
dību tiesību nomas līgumu ar biedrību „Me-
dību sporta klubs „Grundzāle””, reģistrācijas 
Nr. 4000801368, juridiskā adrese: „Vaiņagi”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, par šā-
dām Smiltenes novada pašvaldībai piederošām 
zemes vienībām ar kopējo platību 20,2 ha:

94580100114  „Upītes” – 3,39 ha;
94580110063  „Mazsietaliņi” – 1,00 ha;
94580020081  „Kungu kapi” – 0,7 ha;
94580100087  „Zaķu salas” 1,7 ha;
94580100080  „Kraujas” 2,6 ha;
94580020066  „Gravnieki” 5,0 ha;
94580030046  „Kalnvērzemnieki” 0,9 ha;
94580030048  „Kalnvērzemnieki” 0,7 ha;
94580100115  „Upeslīči” 4,21 ha.
Medību tiesību nomas termiņš – 12 (div-

padsmit) gadi no medību tiesību nomas līguma 

spēkā stāšanās dienas. Medību tiesību nomas 
maksa – 0,10 euro/ha gadā ar tiesībām iznomā-
tājam vienu reizi gadā pārskatīt nomas maksu.

Iznomāt medību tiesības un slēgt 43. 
medību tiesību nomas līgumu ar biedrības 
„Mednieku klubs „Laiksne””, reģistrācijas 
Nr. 4000801382, juridiskā adrese: „Laiksne”, 
Brantu pagasts, Smiltenes novads, par šādām 
Smiltenes novada pašvaldībai piederošām ze-
mes vienībām ar kopējo platību 61,92 ha:

94440090072  „Lauki” – 8,8 ha;
94440090058  „Laukvijas” – 21,9 ha;

pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2018.
gada 30.aprīlim, plkst. 18.00.

Izsludināt 2018.gada uzņēmējdarbī-46. 
bas ideju konkursu „Esi uzņēmējs Smiltenes 
novadā!” un noteikt projektu pieteikumu ie-
sniegumu termiņu līdz 2018. gada 28. maijam, 
plkst. 18.00.

Slēgt sadarbības līgumu ar Jaunsar-47. 
dzes un informācijas centru par pašvaldības 
atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības 
programmu īstenošanā.

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 48. 
„Abulas lauku partnerība” par projekta „Place 
Branding for Rural Development” ieceres rea-
lizācijas nodrošināšanu.

Atzīt par nenotikušu 2017. gada 26. 49. 
jūlija (lēmums Nr. 11, 6.§.1.2.) apstiprināto 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Birztalas”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, pir-
mo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks. Atkārtoti otrajā izsolē atsavināt, 
pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, 
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Birztalas”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 
9458 009 0036), kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 009 
0036 1,52 ha platībā, dzīvojamā mājas, divām 
palīgēkām un divām nedzīvojamām ēkām. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Birztalas”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā otrās 
izsoles sākuma cenu – 30800,00 euro (trīsdes-
mit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).

Atzīt par nenotikušu 2017. gada 50. 
29. novembra (lēmums Nr. 18, 9.§.1.3.) ap-
stiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Brenkūži”, Blomes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies 
neviens dalībnieks. Atkārtoti otrajā izsolē at-
savināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu 
soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Brenkūži”, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 
9446 006 0266), kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 006 
0303 0,5575 ha platībā un būves ar kadastra 
apzīmējumu 9446 006 0303 001. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma „Brenkūži”, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā, otrās izsoles sākuma 
cenu – 2320,00 euro (divi tūkstoši trīs simti 
divdesmit euro un 00 centi).

Apstiprināt Smiltenes novada paš-51. 
valdības kustamā īpašumā augošo koku (kail-
cirtē, atmežošanas cirte) ar kopējo izcērtamo 
platību 2,6 ha un aprēķināto kopējo pārdoda-
mās koksnes apjomu 791,02 m3, kas atrodas 
Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esoša-
jā zemes gabalā „Trases ceļš” (zemes kadastra 
apzīmējums 94700010018), Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā, 2018. gada 7. marta 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma 
objektu par 33000,00 euro (trīsdesmit trīs tūk-
stošiem euro un 00 centi) nosolīja SIA „Mež-
valde AD”, reģ. Nr. 44101022385.

Par grozījumiem Smiltenes novada 52. 
domes 2012. gada 23. februāra noteikumos 
„Noteikumi par piemaksas noteikšanu par pa-
pildus darba veikšanu Smiltenes novada paš-
valdības amatpersonām un darbiniekiem”.

Slēgt Vienošanos par prioritārā pa-53. 
sākuma „Pilotprojekts pašvaldībās reemigrā-
cijas veicināšanai „Reģionālās reemigrācijas 
koordinators”” aktivitātes „Pilotprakses pro-
jektu atbalstīšana reemigrācijas jautājumos 
pašvaldībās” ieviešanai paredzētā fi nansējuma 

izmaksu ar Vidzemes plānošanas reģionu.
Grozīt Smiltenes novada do-54. 

mes administrācijas amatu vienību sadaļā 
„2.01.110.00 – Kancelejas nodaļa” amata 
vienību „Sabiedrisko attiecību speciālists” 
(profesijas klasifi katora kods 2432 08, amata 
katalogā: saime – 24, līmenis – II, mēnešalgu 
grupa – 9) mainot amata vienību skaitu no „1” 
uz „2” ar 2018. gada 3. aprīli.

Apstiprināt Smiltenes sadarbības te-55. 
ritorijas civilās aizsardzības komisiju sekojošā 
sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs1. :
1.1. Gints Kukainis, Smiltenes novada 

domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnie-2. 

ki:
Renārs Žeļezkins, Valsts ugunsdzē-2.1. 

sības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona 
brigādes Valkas daļas Smiltenes posteņa ko-
mandieris;

Jānis Liberts, Apes novada domes 2.2. 
priekšsēdētājs;

Komisijas locekļi3. :
Ilona Niedra, Neatliekamās medicī-3.1. 

niskās palīdzības dienests;
Dina Līte-Zaķe, Veselības inspekci-3.2. 

ja;
Mārcis Ulmanis, Pārtikas un veteri-3.3. 

nārais dienests;
Indra Tomiņa, Pārtikas un veterinārā 3.4. 

dienests;
Ilze Smirnova, Valsts policija;3.5. 
Ilmārs Hamanis, Valsts policija;3.6. 
Normunds Liepa, Pašvaldības poli-3.7. 

cija;
Jānis Leitis, Pašvaldības policija;3.8. 
Raitis Briedis, Valsts robežsardze;3.9. 

3.10. Raimonds Romanovskis, Valsts ro-
bežsardze;

3.11. Lauris Briedītis, Nacionālie bruņotie 
spēki;

3.12. Edgars Veršelo, Valsts meža die-
nests;

3.13. Līga Zvirbule, Valsts vides die-
nests;

3.14. Aldis Verners, Valsts vides dienests;
3.15. Jānis Norkus, AS „Sadales tīkls”;
3.16. Dzintars Suts, AS „Augstsprieguma 

tīkls”;
3.17. Kaspars Spirks, VAS „Latvijas 

Valsts meži”;
3.18. Guntis Beļickis, AS „Latvijas Ceļu 

uzturētājs”;
3.19. Uldis Birkenšteins, Pagastu pārval-

žu pārstāvis;
3.20. Viesturs Dandens, Pagastu pārvalžu 

pārstāvis;
3.21. Andris Rubins, Medību kolektīvu 

pārstāvis;
3.22. Aigars Vīvuliņš, Medību kolektīvu 

pārstāvis, Komunālā saimniecība;
3.23. Gundars Pihlis, Komunālā saimnie-

cība;
3.24. Vilnis Gailis, AS „Latvijas Gāze”;
3.25. Uldis Brečs, AS „Conexus Baltic 

Grid”;
3.26. Inta Siliņa, Sociālais dienests;
3.27. Maija Kārkliņa, Sociālais dienests;
3.28. Didzis Lūkins, SIA „Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca”.

Sagatavoja:
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

94440100098  „Egļu iela 18” – 7,06 ha;
94440100315  „Apiņi” 2,16 ha;
9470 0030467  „Meža Ķauzeri” 1,9 ha;
94800040018  „Atmodas” 16,7 ha;
94800060063  „Priednieki” 3,4 ha.
Medību tiesību nomas termiņš – 12 (div-

padsmit) gadi no medību tiesību nomas lī-
guma spēkā stāšanās dienas; medību tiesību 
nomas maksa – 0,10 euro/ha gadā ar tiesībām 
iznomātājam vienu reizi gadā pārskatīt nomas 
maksu.

Nodot nomā rūpnieciskās zvejas tie-44. 
sības pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā 2018.
gadā un iedalīt zvejas limitu 2018. gadam – 
vienu zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdesmit) 
metru tīklu garumam. Smiltenes novada do-
mei noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā ar 
K.I.. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību no-
mas maksu 2018. gadā 9,96 euro. 

Izsludināt 2018. gada projektu līdz-45. 
fi nansēšanas konkursa nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā, un noteikt projektu 

Dzimtsarakstu  nodaļa  informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī reģistrēti 11 jaundzimušie – 

6 zēni un 5 meitenes.
Marta mēnesī reģistrēti 15 miršanas reģistri. Aizsaulē aizgājuši pieci vīrieši un des-

mit sievietes. Miruši 4 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, pa  2 – Launkalnes, Palsmanes 
un Smiltenes  pagasta iedzīvotāji un pa 1 –  Brantu, Bilskas, Grundzāles, Variņu un 
Rankas pagasta iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
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Atsāksies būvdarbi 
Gaujas ielā

Smiltenes novada dome infor-
mē, ka aprīlī atsāksies būvdarbi 
objektā „Gaujas ielas posma no 
Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai 
pārbūve Smiltenē”. 

Pārbūves darbu laikā lūdzam vi-
sus satiksmes dalībniekus respektēt 
uzstādītās ceļa zīmes un citus ceļu 
satiksmes organizācijas tehniskos lī-
dzekļus. 

Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.

Pasūtītājs – Smiltenes novada 
dome. Izpildītājs – SIA „8 CBR”. 

Pašvaldībā

Smiltenes novada dome 2018.
gada 16. maijā plkst. 15:30 Dārza 
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
domes sēžu zālē rīko zemes nomas 
tiesību mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli pašvaldības nekustama-
jam īpašumam „Ezerlejas”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads, kadastra 
apz. 9490 002 003, zemes vienības 
daļai 2,3 ha platībā, kas sastāv no 
neapbūvēta zemes gabala, kura at-
ļautais izmantošanas mērķis ir lauk-
saimniecība (kods 0101). Izsoles 

Rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli

Biedrības MK „Blome” rea-
lizētais projekts Nr. 16-09-AL10-
A019.2203-000005 „Sportings – ak-
tīvai atpūtai dabā” tika apstiprināts, 
un šobrīd var turpināt realizēt iece-
rēto projekta mērķi – dažādot  aktī-
vās atpūtas iespējas Smiltenes nova-
dā, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas 
pakalpojumu – 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, Mednieku klubs „Blome” 
Blomes šautuvē organizē treniņus 
lidojošo mērķu šaušanā. Vairāk in-
formācija, zvanot  Gatim Vējiņam, 
tālr. 28609004.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunās sezonas treniņi lidojošo mērķu šaušanā

Pavasara mainīgo laikapstāk-
ļu dēļ visā SIA „ZAAO” (ZAAO) 
darbības reģionā ceļi kļuvuši slikti 
izbraucami, vietām tiek ieviesti au-
totransporta masas ierobežojumi – 
tiek liegta pārvietošanās transpor-
tam, kas smagāks par 10 tonnām. 
Tas ievērojami apgrūtina atkritumu 
izvešanu. Tādēļ aicinām iedzīvotā-
jus novērtēt savu piebraucamo ceļu 
stāvokli un apsvērt, vai konteinera 
tukšošana ir iespējama, nebojājot 
klienta vai ZAAO īpašumu.

Lūdzam informēt ZAAO speciā-
listus pa tālruni 64281250 vai e-pastu 
zaao@zaao.lv par nepieciešamību at-
celt vai mainīt konteinera tukšošanas 
reizi. Laura Jegorova,

SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Aicinām klientus 
ziņot par 

piebraucamo ceļu 
stāvokli

Smiltenes novadā sācies 
spodrības periods, kurš  noteikts 
līdz 2018. gada 30. aprīlim. In-
formējam, ka Smiltenes pilsētas 
teritorijā iedzīvotāju un uzņē-
mumu sagrābto lapu un citu zaļo 
augu daļu maisu izvešana sāksies 
no 13. aprīļa. 

Atgādinām, ka maisu izvešanu 
organizē un apmaksā pašvaldība ar 
šādiem nosacījumiem:

No katras mājsaimniecības 
savākšanu veic ne vairāk kā 1 rei-
zi;

Izvešanu piesaka iedzīvo-
tājs uzņēmumam SIA „Smiltenes 
NKUP”, zvanot uz telefona numu-
ru 25302253 darba laikā no plkst. 
9.00 līdz 12.00,

Lapu izvešanu piesaka lai-
ka periodā no šāda gada 9. aprīļa 
līdz 30. aprīlim

Obligāti noziņojamā in-
formācija: mājas adrese, vieta, kur 
atstās maisus, gadījumā ja mājas 
adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, 
telefona numurs;

Savākto zāli un lapas 
liek savos maisos;

Maisi jānovieto ārpus sē-
tas;

Gadījumā, ja maisos bez 
zāles un lapām tiks konstatēts zaru 
un sadzīves atkritumu piemaisījums, 
maisi netiek izvesti.

Savāktās zāles un lapu 
izvešanu veiks SIA „Smiltenes 
NKUP”. Plānotās lapu izvešanas 
dienas šā gada pavasarī – 13. ap-
rīlis, 20. aprīlis, 27. aprīlis, 30. ap-
rīlis, 2. maijs un 3. maijs.

Vadoties pēc laikapstākļiem, 
pieteikšanās un lapu izvešanas laiks 
var tikt pagarināts.

Tāpat informējam, ka zaru iz-
vešanu ir iespējams pieteikt par 
maksu SIA „Smiltenes NKUP”, 
zvanot uz mob. tālr. 29161694 dar-
ba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai 
SIA „ZAAO” tālrunis informācijai 
64281250 vai uz mob. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt sa-
protošiem, izmantot pašvaldības 
apmaksāto savāktās zāles un lapu 
maisu izvešanu pilsētas teritorijā, 
savukārt visas iespējamās neskaidrī-
bas risināt savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi 
un sakopsim savu novadu kopā!

 Informāciju sagatavoja:
Saimnieciskās darbības nodaļa

Smiltenes 
pilsētas teritorijā 

sagrābto lapu 
un citu zaļo 

augu daļu maisu 
izvešana sāksies 

no 13. aprīļa

Galvenie amata pienākumi:
Plānot, vadīt un organizēt 

Attīstības un plānošanas nodaļas 
darbu;

Organizēt un vadīt novada 
pašvaldības attīstības plāna izstrādi, 
koordinēt attīstības plāna realizēša-
nu;

Koordinēt un/vai vadīt 
novada pašvaldības attīstības plāna 
identifi cēto projektu vai programmu 
sagatavošanu un ieviešanu, kā arī 
citu aktuālu projektu izstrādi, fi nan-
sējuma piesaisti;

Sniegt Domei un pašval-
dības vadībai priekšlikumus par in-
vestīciju piesaisti no nacionālajām 
un starptautiskajām fi nanšu institū-
cijām, Eiropas Savienības program-
mām un fondiem atbilstoši novada 
plānā noteikto aktivitāšu realizēša-
nai;

Organizēt projektu iesnie-
gumu sagatavošanu fi nansējuma 
saņemšanai;

Piedalīties novada paš-
valdības būvniecības projektu, 
labiekārtojumu un apzaļumošanas 
projektu ideju sagatavošanā, darba 
uzdevumu sagatavošanā;

Organizēt novada terito-
rijas plānojumu, lokālplānojumu, 
detālplānojumu un to grozījumu 
izstrādi;

Organizēt novada attīstības 
programmas izstrādi;

Organizēt plānošanas do-
kumentu monitoringa veikšanu.

Organizēt novada pašval-
dības īpašumā esošās infrastruktūras 
ģeotelpiskās informācijas datu bāzes 
uzturēšanu;

Organizēt ģeotelpiskās in-
formācijas analīzes;

Gatavot tematiskās kartes 
un kartoshēmas;

Koordinēt uzņēmējdarbī-
bas veicināšanas jautājumus pašval-
dībā.

Prasības pretendentiem:
Augstākā izglītība vides 

zinātņu, dabas zinātņu, sociālo zi-
nātņu vai inženierzinātņu nozarēs;

Vismaz 2 gadu praktiskā 
darba pieredze vadošā amatā (par 
priekšrocību tiks uzskatīta darba 
pieredze pašvaldībā);

Praktiskā darba pieredze 
plānošanas dokumentu izstrādē, 
projektu sagatavošanā;

Valsts valodas prasmes 
augstākajā līmenī, labas angļu un 
krievu valodu zināšanas;

Prasme strādāt ar standar-
ta biroja programmatūru, telpiskās 
plānošanas programmām Arc GIS, 
Autocad, Corel Draw;

Spējas orientēties poli-

Smiltenes novada dome (Reģ. Nr. 90009067337)

 izsludina konkursu uz vakanto
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻAS

VADĪTĀJA(-AS) amatu
tiskajā, ekonomiskajā un sociālajā 
attīstībā, lai veicinātu iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un vides kvalitātes 
uzlabošanu;

Izpratne par ilgtspējīgas at-
tīstības principiem un pārējiem attīs-
tības plānošanas principiem;

Pieredze dokumentu izstrā-
dāšanā, noformēšanā un lietvedībā, 
spēja pielietot praktiskajā darbībā 
saistošos normatīvos aktus;

Augsta precizitāte, atbildī-
bas sajūta, komunikācijas prasmes 
un analītiskas spējas;

Spēja prezentēt un aizstā-
vēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lē-
mumus.

Iesniedzamie dokumenti:
CV;
Motivācijas vēstule;
Izglītības dokumentu, ser-

tifi kātu u.c. dokumentu kopijas.
Dokumentus lūdzam iesniegt 

Smiltenes novada domes Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā 
aploksnē ar norādi „Smiltenes nova-
da domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja amata konkursam” 
personīgi, pa pastu vai pa e-pastu 
personals@smiltene.lv līdz 2018.
gada 30. aprīlim. Tel. informācijai 
64707571, 64707586.

sākumcena 46,00 euro gadā bez pie-
vienotās vērtības nodokļa. Nomas 
līguma termiņš noteikts līdz 2022.
gada 31. decembrim.

Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā pirmdienās no 
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās no plkst. 
8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 

8:00 līdz 16:00. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija 

saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek 
veikta Smiltenes novada domē, Dār-
za ielā 3, Smiltenē, Smiltenes nova-
dā, Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā pirm-
dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otr-
dienās, trešdienās, ceturtdienās no 
plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās 
no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2018. 
gada 11. maijam (ieskaitot).

Saistošie noteikumi Nr. 4/18
Grozījumi Smiltenes 
novada domes 
2009. gada 
31. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 6/09 
„Par Smiltenes 
novada pabalstiem 
audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 7. punktu,  43. panta pirmās daļas 
13. punktu un trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 36. panta otro daļu, Ministru kabineta 2006. 
gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43. un 44. punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 
2009. gada 31. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 6/09 „Par Smiltenes 
novada pabalstiem audžuģimenēm” 
šādus grozījumus:

Izteikt 2.punktu šādā redak-1. 
cijā:

„2. Smiltenes novada domes no-
teiktais ikmēneša pabalsts bērna uztu-
ram audžuģimenē ir divkāršā Ministru 
kabineta noteikto minimālo uztur-
līdzekļu apmērā katram uz Smiltenes 
novada Bāriņtiesas lēmuma pamata 
audžuģimenē ievietotam bērnam. Ja 
bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, 
kas ir mazāks par mēnesi vai ja bērns 
audžuģimenē tiek ievietots mēneša 
vidū, pabalstu aprēķina proporcionāli 
audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.

.”.
Aizstāt 3. punktā skaitli 2. 

„241,89” ar skaitli „300,00”
Saistošo noteikumu 2. 3. 

punkts piemērojams ar 2018. gada 1. 
janvāri.

G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs 
turpinājums 10. lpp.
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Atvērts bērnu 
rotaļu laukumu 
Gaujas ielā 1, 

Smiltenē
Informējam, ka ar šā gada 

1. aprīli ir atvērts bērnu rotaļu 
laukums Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Rotaļu laukuma darba laiki:
No 1. aprīļa līdz 31. maijam 
rotaļu laukuma darba laiks no 
plkst. 10.00 līdz  20.00; 
No 1. jūnija līdz 31. augustam 
rotaļu laukuma darba laiks būs 
no plkst. 10.00 līdz 21.00; 
No 1. līdz 30. septembrim 
rotaļu laukums atvērts no 
plkst. 10.00 līdz 20.00;
No 1. līdz 31. oktobrim rotaļu 
laukums atvērts no plkst. 
10.00 līdz 19.00. 

Iestājoties siltam laikam, 
Dabas aizsardzības pārvalde at-
gādina, ka kūlas dedzināšana kā 
apsaimniekošanas metode nav 
atbalstāma. Ilgstoši izmantota, 
dedzināšana negatīvi ietekmē 
augsnes auglību. Ar laiku mainās 
augu sugu sastāvs un samazinās 
to daudzveidība.  Zālājs kļūst lī-
dzīgs nezālieņu augājam. 

Dedzināšanas rezultātā virsroku 
gūst dažas bieži sastopamas grau-
dzāles ar stipru sakņu sistēmu, kas 
sāk dominēt agrākās sugu daudzvei-
dības vietā. Tās rezultātā izzūd retās 
vai tikai dabiskiem zālājiem rakstu-
rīgās sugas. Attiecīgi mazinās arī 
dabas estētiskā vērtība – dabā izzūd 
dažādas krāsas, smaržas un skaņas, 
ko rada fl oras un faunas daudzvei-
dība. Bieža dedzināšana var veicināt 
arī invazīvo sugu izplatīšanos.

Sadegot organiskajām vielām, 
tiek radīts mēslošanas efekts, kas da-
biskai pļavai nav vajadzīgs. Turklāt 
kūlas dedzināšana nodara kaitējumu 
apkārtējai videi – izmeši gaisā, ne-
kontrolēti izdegušas platības, sade-
gušas un iznīcinātas aizsargājamas 
dabas vērtības. 

Vislielākais ļaunums tiek noda-
rīts, dedzinot kūlu lielās platībās un 
vēlu pavasarī vai pat vasarā, kad ir 
pamodušies gandrīz visi dzīvnieki, 
izveidotas putnu ligzdas, sadētas 
olas. Turklāt dedzinātas tiek arī put-
niem nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru 
un upju palienes.

Lai pavasarī neveidotos kūla, 
zemes īpašniekiem ir regulāri jāsa-
kopj savi īpašumi. Sakoptā īpašumā 
pavasarī neveidojas sausā zāle un 
nav nepieciešama dedzināšana. 

Informācijas avots: 
Dabas aizsardzības pārvalde

Kūlas 
dedzināšana 

samazina 
bioloģisko 

daudzveidību 

Smiltenes nova-
da dome sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru 
2016. gada novem-
brī uzsāka darbību Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projektā „PROTI un 
DARI!”, (Projekta Nr. 8.3.3.0./15/
I/001) programmas „Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.3. specifi skā atbal-
sta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt 
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietva-
ros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” ietvaros.    

Projekta mērķis ir attīstīt mēr-
ķa grupas jauniešu prasmes un vei-
cināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē pie amata meistara, 
Nodarbinātības valsts aģentūras vai 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
īstenotajos Jauniešu garantijas pro-
jektu pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktīva-
jos nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasāku-
mos, kā arī nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā. Reali-
zējot projektu, plānots sniegt atbal-

stu jauniešiem vecumā no 15 līdz 
29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti 
NVA kā darba meklētāji. 

Pašvaldība un tās stratēģiskie 
partneri projektā veic šādas akti-
vitātes:

Mērķa grupas jauniešu sa-
sniegšanas un uzrunāšanas aktivitā-
tes, kā arī informēšanas pasākumus;

Mērķa grupas jauniešu 
profi lēšanu un individuālo pasāku-
mu programmu izstrādi;

Mērķa grupas jauniešu 
motivēšanu, aktivizēšanu un atbal-
sta sniegšanu saskaņā ar individuālo 
pasākumu programmu, kas izstrā-
dāta, balstoties uz profi lēšanas re-
zultātiem, lai sekmētu šo jauniešu 
iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē 
pie amata meistara, NVA īstenotajos 
pasākumos iniciatīvas „Jauniešu ga-
rantija” ietvaros, nevalstisko organi-
zāciju vai jauniešu centru darbībā. 
(iesaistot pašvaldības stratēģiskos 

Projekts „Proti un dari!” – iespējas jauniešiem, 
kuri nestrādā un nemācās 

partnerus (mūsu stratēģiskie 
partneri jau šobrīd ir Mācī-
bu centrs  BUTS, Autoskola 
MADIS, Smiltenes tehni-
kums).

Individuāla programma. Sa-
darbībā ar katru jaunieti, apzinot 
viņa prasmes, intereses un iegūto 
izglītību, kā arī nosakot attīstības 
virzienus, tiks izstrādāta individuāla 
pasākumu programma personības 
attīstībai un iesaistei sabiedrībā un 
darba dzīvē. Individuālais darbs ar 
jaunieti par projekta līdzekļiem tiks 
nodrošināts no 2 līdz 9 mēnešu ilgā 
laika periodā. 

Projekta īstenošanas laiks – 
līdz 2018. gada decembrim.

Lai īstenotu mērķa grupas jau-
nieša individuālajā pasākumu prog-
rammā plānotos atbalsta pasākumus 
vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzī-
tos mērķus, katru jaunieti ikdienas 
gaitās atbalsta programmas vadītājs 
un mentors. 

Projekta gaitā, iepriekšējā gadā 
bijuši vairāki veiksmes stāsti – jau-
nieši ir atraduši sev darbu, iepazinuši 
jaunus draugus, ieguvuši autovadī-
tāja tiesības, apguvuši jaunas, node-

rīgas dzīves prasmes. „Piedaloties 
projektā, esmu kļuvusi pašpārlieci-
nātāka... drošāka, uzlabojušās attie-
cības….., sadarbības iemaņas……, 
esmu apguvusi arī jaunas prasmes,” 
atzīst projekta dalībnieki.

Tāpēc, ja Tevi ieinteresēju un 
esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 
gadiem,

nemācies, - 
nestrādā algotu darbu,- 
neapgūsti arodu pie amata meis-- 
tara,
neesi reģistrēts Nodarbinātības - 
valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieks –
ppiesakies atbalstam projektā 

„PROTI un DARI!” pie program-
mas vadītājas Smiltenes novadā: 
Ilzes Mizes pa tālruni 28631993 vai 
rakstot uz  E-pastu: ilze.mize@smil-
tene.lv  vai pie sava pagasta/ pilsētas 
sociālā darbinieka.

Vairāk informācija par projektu: 
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-
garantija/par-projektu-proti-un-dari

Ilze Mize,
Projekta „PROTI un DARI!” 

programmas vadītāja Smiltenes 
novadā – sociālā darbiniece 

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

Eiropas Reģionālās
a   s  bas fonds

Šā gada 16. martā parakstīta 
vienošanās ar Centrālo fi nanšu un 
līgumu aģentūru par projekta Nr. 
5.6.2.0/17/I/012 „Autoceļa posma 
Smiltene – Rauziņa infrastruktūras 
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vi-
des uzlabošanai” īstenošanu. 

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējumu 
Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifi skā at-
balsta mērķa „Teritoriju revitalizāci-
ja, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicot auto-
ceļa Smiltene – Rauziņa transporta 
infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim 
autoceļam piegulošajās teritorijās 
vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu 
uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt 
konkurētspēju, nodrošinot sociālo 
un ekonomisko aktivitāšu pieejamī-
bu Smiltenes novada uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem.

Lauku atbalsta dienests ir iz-
vērtējis un apstiprinājis Smiltenes 
novada domes sagatavoto projekta 
iesniegumu „Smiltenes novada paš-
valdības ceļu rekonstrukcija, II kār-
ta” Nr.18-09-A00702-000017, kas 
tika iesniegts Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam pasākuma „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. 

Projekta mērķis ir atbalstīt inves-
tīcijas publiskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku teritori-
jās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. 

Projekta „Smiltenes novada paš-
valdības ceļu rekonstrukcija, II kār-
ta” kopējās izmaksas ir 1 217 448,61 
euro, no kurām attiecināmās izmak-
sas ir 1 151 538,53 euro. 

Apstiprināts projekts 
„Smiltenes novada pašvaldības 
ceļu rekonstrukcija, II kārta”

Uzsāksies autoceļa „Vidzemes 
šoseja – Lauciņi” pārbūve

Atbilstoši sagatavotajam tehnis-
kajam projektam, paredzēts pārbūvēt 
autoceļu „Vidzemes šoseja – Lauci-
ņi” 0,92 km garumā, tai skaitā veikt 
ceļa pamata konstruktīvo kārtu pa-
stiprināšanu, veikt karstā asfalta se-
guma ieklāšanu, izbūvēt virsūdeņu 
novadīšanas sistēmu, uzstādīt aprī-
kojumu, u.c. 

Plānots, ka projekta rezultātā at-
balstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 
5 jaunas darbavietas, komersanti 
veiks investīcijas vismaz 1,3 miljonu 
euro apmērā, tiks atjaunota ražošanas 
teritorija vismaz 5 ha platībā.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 540 945,86 euro, no kurām  
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējums ir  261 460,00  euro.

Par būvdarbu izpildi noslēgts 
līgums ar SIA „8 CBR”. Būvdarbus 
plānots uzsākt 2018. gada maijā.

Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule,

 Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja

Projekta rezultātā ir paredzēts re-
konstruēt pašvaldības autoceļus: Ot-
kari – Zariņi (Bilskas pag.) 3,84 km, 
Ozolkalnu ceļš (Brantu pag.) 0,90 
km, Kažauči – Liepkalni (Smiltenes 
pag.) 0,74 km, Jaunbilska – Strēbeles 
(Smiltenes pag.) 2,43 km, Smiltene 
– Stariņi (Smiltenes pag.) 1,59 km, 
Paltnieku ceļš (Brantu pag.) 0,35 km, 
Ķempes – Kamolkalns (Variņu pag.) 
4,29 km.

Projektēšanas darbus veica SIA 
„Vertex projekti”, būvuzraudzību no-
drošinās SIA „1PAC”, bet būvdarbu 
izpildi veiks SIA „8CBR”, SIA „Ce-
ļinieks 2010” un SIA „Ķikuti-99”. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 
2020. gada 30. janvārim.

Ieva Dille, 
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Foto: A. Starks

Smiltenes novada dome īste-
no projektu „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/
I/052. Aicinām Smiltenes novada 
iedzīvotājus piedalīties bezmak-
sas pasākumos. Projekta ietvaros 
ir paredzētas šādas aktivitātes:

Jogas nodarbības, kurās 
tiks apgūtas jogas pamata pozas, el-
pošanas vingrinājumi, kā arī fi zisku 
vingrinājumu kompleksi (locītavu, 
mugurkaula, gremošanas sistēmai), 
elpošanas prakses. Nodarbības 
Smiltenē notiks Smiltenes Bērnu un 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aicinām iedzīvotājus piedalīties veselības veicināšanas aktivitātēs

jaunatnes sporta skolas zālē, Gaujas 
ielā 2, plkst. 20.00, 16., 23. aprīlī; 7., 
21., 28. maijā. Nodarbības Grundzā-
lē notiks Grundzāles kultūras namā, 
Tilta ielā 5, plkst. 18.00: 1.,8. maijā  
Līdzi jāņem jogas paklājiņš.

Vingrošana bērniem fi zio-
terapeitu vadībā. Nodarbību mērķis 
ir sekmēt bērnu lokanību, veiklību, 
koordināciju un uzlabot fi zisko iz-

turību, apgūt vingrojumus, kas iz-
mantojami ikdienā savas veselības 
uzlabošanai. Informācija un pie-
teikšanās pēc iepriekšēja pieraksta 
pie fi zioterapeita Didža Lūkina, tālr. 
26390486.  

Projekta mērķis ir uzlabot pie-
ejamību veselības veicināšanas un 
slimību profi lakses pakalpojumiem 
visiem Smiltenes novada iedzīvota-

jiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības 
un sociālās atstumtības riskam pa-
kļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot 
vietēja mēroga pasākumus. Projekts 
tiek īstenots no 2017. gada maija 
līdz 2019. gada decembrim.

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

Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

ar bērniem un ģimenēm
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Smiltenes novada mazie un 
vidējie uzņēmēji, kas nodarbojas 
ar piena un gaļas lopkopību un 
pārstrādi, tiek aicināti pieteikties 
divu dienu pieredzes apmaiņas 
mācību braucienā uz Setu zemi 
Igaunijā projekta ,,Pārrobežu 
sadarbības veicināšana vietējiem 
pārtikas produktu ražotājiem un 
amatniekiem pierobežā” (Nr. Est-
Lat14 ,,COOP Local”) ietvaros. 

Brauciena ietvaros paredzēts 
apmeklēt vietējās piena un gaļas lop-
kopības un pārstrādes saimniecības 
Setu zemē, Igaunijā, paredzēts arī 
kontaktu veidošanas seminārs, kurā 
piedalīsies un savā pieredzē dalīsies 
uzņēmuma ,,Louna piim” (Igaunija) 
īpašnieks Meelis Mottus no Jaun-
rozes, kā arī Veru uzņēmējdarbības 
attīstības centra pārstāvis Tiit Toots 
(Igaunija). Pieredzes apmaiņas se-
mināra laikā būs iespēja satikt un 
veidot kontaktus ar Repinas, Vastse-
līnas, Setu zemes un Apes novada 
uzņēmējiem.

Plašāka informācija un pie-
teikšanās līdz 20. aprīlim, rakstot 

EUROPEAN UNION

Aicina doties pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Igauniju 26. – 27. aprīlī

e-pastu  Modrim Apsītim – modris.
apsitis@smiltene.lv vai zvanot pa 
tālruni 64707575 un norādot vār-
du, uzvārdu, nodarbošanos, uz-
ņēmuma reģistrācijas numuru un 
kontaktinformāciju. Vietu skaits 
ierobežots.

Šis raksts atspoguļo autora vie-
dokli. Programmas vadošā iestāde 
neatbild par tajā ietvertās informā-
cijas iespējamo izmantošanu.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Smiltenes novada dome izsludina 2018. gada projektu līdz-
fi nansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes 
novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfi nansējumu atbalstīt pašval-
dības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultū-
ras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas 
jomās.

Projektu līdzfi nansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstis-
kās organizācijas (biedrības, nodibinājumi). 

Pašvaldība līdzfi nansējumu piešķir līdz 30% no projekta atbil-
stošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķir-
tais līdzfi nansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,- (viens tūkstotis 
euro). Kopējais pieejamais fi nansējums EUR 6000,-.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā 
noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un 
projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un 
cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā http://www.
smiltene.lv/Projektu_konkursa_nolikums_veidlapas. Papildus infor-
mācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa 
tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu: dome@smiltene.lv. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 30. aprīlim 
plkst. 18.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas cen-
trā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) 
personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 30. aprīlis). 

Izsludina projektu 
līdzfi nansēšanas 

konkursu

Izglītība

Smiltenes novada pašvaldība ir viena no 10 reemigrācijas 
pilotprojekta pašvaldībām

Iedzīvotāju skaita pieauguma 
veicināšanai, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) 2018. gadā, uzsākusi 
īstenot pilotprojektu, izveidojot 
piecu reemigrācijas koordinatoru 
tīklu, kurā tiek iesaistītas 10 pilot 
pašvaldības, tai skaitā Smiltenes 
novada pašvaldība. Pilotprojekta 
mērķis ir radīt interesi un sniegt 
atbalstu tautiešiem par atgrieša-
nos Latvijā. 

28. martā Smiltenes novada 
domes sēdē  tika pieņemts lēmums 
slēgt vienošanos ar Vidzemes plā-
nošanas reģionu par prioritārā pa-
sākuma „Pilotprojekts pašvaldībās 
reemigrācijas veicināšanai „Reģio-
nālās reemigrācijas koordinators”” 

Skolas darbs nav domājams 
ārpus sabiedriskajiem un eko-
nomiskajiem procesiem, kā arī 
skatāms gan nākamo izglītības 
pakāpju, gan darba tirgus un uz-
ņēmējdarbības vides perspektīvā. 
Lai pārrunātu skolas darbu plašākā 
kontekstā un meklētu sadarbības 
iespējas, Smiltenes vidusskolā 15. 
martā tika organizēta fokusgrupas 
tikšanās. Sarunas sākumā par da-
žādiem izglītības aspektiem redzē-
jumu pauda Smiltenes vidusskolas 
direktore Ilze Vergina, prezentējot 
skolas darbu tā daudzveidībā, uz-
ņēmējs; matemātikas nodarbību 
pasniedzējs Smiltenes vidusskolā 
Mārtiņš Bērziņš, paužot viedok-
li par mūsdienīgu skolu; skolēnu 
pašpārvaldes prezidents Edmunds 

Smiltenes vidusskolā sarunās par sadarbību tiekas uzņēmēji, 
pašvaldības vadība, izglītības nozares pārstāvji

Zālītis, stāstot par vienaudžu iz-
glītību skolā, kā arī Grundzāles 
pamatskolas direktore Valda El-

stiņa, iepazīstinot ar savas skolas 
pieredzi „Junior Achievement” jeb 
skolēnu mācību uzņēmumu prog-

rammas īstenošanā.
Sarunas laikā, ko vadīja žurnā-

lists Dīvs Reiznieks, tika aktuali-
zēti tādi temati kā skolotāja kom-
petence, izglītības pieeja un saturs, 
veiksmīga skolēna – nākotnes stu-
denta profi ls, kvalitātes vadība iz-
glītības iestādē u.c. Tika iezīmētas 
arī potenciālas skolas un uzņēmēju 
sadarbības formas, par vadmotīvu 
izvirzot „makšķeres”, nevis „zivs” 
principu, kā arī meklēti risinājumi 
mācību darba un reālās dzīves pie-
redzes sasaistei.

Liels paldies ikvienam, kurš 
atrada laiku iesaistīties šajā attīstī-
bas plānošanā nozīmīgajā sarunā. 
Līdzās skolas darbiniekiem tajā 
piedalījās uzņēmēji Gita Mūrniece 
(A/S „Smiltenes piens”), Andris 

Lanka (SIA „ASE”), Andris Vil-
kasts (SIA „Agrotehnika Smilte-
ne”), Mikus Lacbergs (SIA „AL 
Mežs”), uzņēmumus pārstāvēja 
arī Maija Anitena (SIA „8CBR”), 
Aija Cunska (SIA „Firma Madara 
89”). Pasākumā piedalījās Vid-
zemes Augstskolas rektors Gatis 
Krūmiņš, Smiltenes vidusskolas 
padomes priekšsēdētāja Eva Min-
ce. Pašvaldību pārstāvēja domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, 
viņa vietnieks Aigars Veldre, de-
putāte, Launkalnes sākumskolas 
direktore Ināra Grundāne un Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Grigore.

Inga Deigele,
Smiltenes vidusskolas metodiķe

aktivitātes „Pilotprakses projektu at-
balstīšana reemigrācijas jautājumos 
pašvaldībās” ieviešanu. 

Vienošanās paredz ne tikai no-
teikt reemigrācijas pilotprojekta ko-
ordinatoru Smiltenes novadā, kurš 
sadarbībā ar Vidzemes plānošanas 
reģiona reemigrācijas koordinatoru 
nodrošinās praktisku atbalstu po-
tenciālajiem reemigrantiem, bet arī 
īstenos VARAM noteiktos uzdevu-
mus emigrantu datu bāzes, reemig-
rantu atbalsta pasākumu izveidē. 

Pilotprojekts paredz, ka pašval-
dību un reģionu koordinatoru galve-
nais uzdevums būs uzrunāt poten-
ciālos reemigrantus un noskaidrot 
to vajadzības, sagatavot atbilstošus 
piedāvājumus par darba un dzīves 

iespējām Latvijā.  Reemigrācijas 
piltoprojekta īstenošanā, balstoties 
uz iepriekš veikto pētījumu, ir ie-
saistītas 10 pašvaldības: Daugavpils 
pilsēta, Tukuma novads, Jelgavas 
pilsēta, Ozolnieku novads, Rundā-
les novads, Neretas novads, Saldus 
novads, Skrundas novads, Gulbenes 
novads un Smiltenes novads. Lai 
līdzfi nansētu pilotprojektu, pašval-
dības saņems fi nansējumu no VA-
RAM valsts budžeta programmas 
31.00.00 „Atbalsts plānošanas re-
ģioniem” ietvaros 7 500 euro apmē-
rā gadā. 

Smiltenes novadā pēdējo piecu 
gadu laikā iedzīvotāju skaits ir sa-
mazinājies par 7 procentiem, tāpat 
joprojām ir vērojama tendence iedzī-

votāju aizplūšanai gan uz ārvalstīm, 
gan uz lielajām reģionu pilsētām un 
galvaspilsētu, kas nozīmē, lai lauku 
reģioni nepaliktu tukši, pašvaldībai 
ir jāstrādā, lai saglabātu esošo iedzī-
votāju skaitu, kā arī veicinātu iedzī-
votāju skaita pieaugumu.  

Plānots, ka Smiltenes novada 
reemigrācijas pilotprojektā īsteno-
jamie pasākumi tiks vērsti ne tikai 
uz ārvalstīs emigrējošajiem novada 
iedzīvotājiem, bet sniegt atbalstu arī 
tiem, kas mainījuši savu dzīvesvietu 
uz citu, taču plāno atgriezties Smil-
tenes novadā kā patstāvīgajā dzīves 
vietā. Smiltenes novada dome šo-
brīd ir uzsākusi darbu pie datu bāžu 
izveides, apkopojot informāciju par 
pieejamo privāto un pašvaldības 

dzīvojamo fondu, ko var piedāvāt 
potenciālajiem reemigrantiem, uz-
ņēmējdarbības iespējām,  darba un 
izglītības iespējām Smiltenes nova-
dā.

Lai varētu apkopot pēc iespē-
jas plašāku informāciju par situā-
ciju Smiltenes novadā, iedzīvotāji 
un uzņēmumi tiek aicināti sniegt 
informāciju par pieejamajiem ne-
kustamajiem īpašumiem dzīves-
vietai, uzņēmējdarbībai un  inves-
tīcijām, kā arī par darba iespējām 
Smiltenes novadā.  Informāciju 
var sūtīt Smiltenes novada reemig-
racijas koordinatorei, sabiedrisko 
attiecību speciālistei  Ingai Kova-
lai, tālr.:  64774844, e-pasts: inga.
kovala@smiltene.lv. 
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Smiltenes tehnikumā šis pava-
saris iesācies īpaši darbīgi. Jaunie-
ši piedalījušies dažādās meistar-
klasēs, konkursos un sacensībās, 
bijuši interesantās mācību ekskur-
sijās un ar savu talantu un sirds 
siltumu sagādājuši prieku citiem. 
Šobrīd skolā notiek gatavošanas 
žetonu vakaram un jauno audzēk-
ņu uzņemšanai.

No 5. līdz 8. martam tehnikumā 
norisinājās veterinārmedicīnas noda-
ļas nedēļa. Savā daudzpusīgajā pie-
redzē ar audzēkņiem dalījās lektori 
no Igaunijas un Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes. Nākamajiem 
veterinārārsta asistentiem zemnieku 
saimniecībā „Žubes” notika meistar-
klase „Ķēvju grūsnības noteikšana”. 
Jaunieši piedalījās veterinārmedi-
cīnai veltītā erudīcijas konkursā un 
dalījās profesionālās kvalifi kācijas 
prakses pieredzē, kas ar „Erasmus+” 
projektu atbalstu gūta Igaunijā, Če-
hijā, Maltā un Francijā. 

Lai laimīgi cilvēki un 
suņi!

Audzēkņi, kuri veterinārmedi-
cīnas nedēļā bija īpaši aktīvi un pie-
dalījās erudīcijas konkursā, saņēma 
balvu – ekskursiju uz Ogri, ciemos 
pie Sibīrijas haskijiem, Aļaskas 
malamutiem un viņu viesmīlīgās 
saimnieces, biedrības „Sniega suņi” 
vadītājas un Smiltenes tehnikuma 
absolventes Ivetas Preisas – Imakas. 
Ja viss izdosies, kā iecerēts, tad jau 
pavisam drīz piepildīsies kāds ļoti 
sens Ivetas sapnis – Ogrē būs jauna 
sporta un rehabilitācijas bāze „Snie-
ga suņi”, kur palīdzību saņems gan 
cilvēki, gan suņi. „Latvijā ļoti vaja-
dzīga vieta, kur dzīvnieki var atgūt 
ticību labajam un iemācīties atkal 
uzticēties cilvēkam,” uzskata Iveta. 
„Haskiji ir arī ideāli piemērota šķir-
ne, kas var cilvēkam palīdzēt pārva-
rēt psiholoģiskās traumas, kas gūtas 
bēdīgā pieredzē ar suņiem.”

Katrs Sibīrijas haskijs un Aļas-
kas malamuts biedrībā „Sniega suņi” 
nonācis ar savu stāstu. Tagad viņi 
visi ir viena ģimene un raksta kopā 
savu īpašo stāstu. Par treniņiem, 
traukšanos pajūgā, sacensībām, jaut-
rām ballītēm un izbraukumiem.

Pievēršanās sniega suņiem Ive-
tai vienā brīdī lika apstāties un iz-
vēlēties – dzīvot, lai piepildītu savu 
dzīves aicinājumu, vai arī – darīt 
tikai to, ko no viņas gaida citi. Lē-
mums par labu pirmajai izvēlei viņu 
atveda uz Smiltenes tehnikumu. Tajā 
brīdī Ivetai jau bija Biznesa vadības 
koledžas diploms, kā arī menedžeres 
un iepirkumu daļas vadītājas darba 
pieredze.

Meistarklases 
nākamajiem 
bārmeņiem un 
pavāriem

Jauniešu garantijas programmas 
pirmā bārmeņu kursa audzēkņi kopā 
ar skolotāju Iritu Teperi devās mācī-
bu ekskursijā uz SIA „Gemoss” un 
piedalījās „Andrito kafi jas grauzdē-
tavas” īpašnieka Andra Petkeviča 
kafi jas meistarklasē. Latvijas ba-
rista čempions nākamos bārmeņus 
iepazīstināja ar kafi jas audzēšanu, 
pārstrādi, grauzdēšanu un pagatavo-

un pamatēdienos”. Meistarklasi va-
dīja šefpavārs Māris Astičs un viņa 
asistenti: Tomass Godiņš un Arita 
Jurcika. 

Sportā
Smiltenes tehnikuma jaunietes 

martā izcīnīja trešo vietu AMI SK 
28. sporta spēļu sacensībās telpu fut-
bolā. 

Savukārt Smiltenes tehnikuma 
jaunieši no AMI SK 28. sporta spē-
ļu sacensībām svaru stieņu spiešanā 
guļus atgriezās ar septīto vietu re-
publikā. 4. veterinārmedicīnas kursa 
audzēknis Edgars Ķīlis saņēma me-
daļu par otro vietu svara kategorijā 
līdz 93 kg.

Labākais ārsts – prieks!
Smiltenes tehnikuma audzēk-

ne Santra Vēberga kopā ar draugu 
Valdemāru Špatu un muzikālajiem 
skolasbiedriem – Unu Ērmani, Re-
nāru Jefi movu un dienesta viesnīcas 
skolotāju Viju Zvirgzdiņu 15. martā 
sniedza koncertu Smiltenes ilgstošās 
sociālās aprūpes nodaļas pacien-
tiem.  Santra nolēmusi turpmāk ve-
cos cilvēkus apciemot ne vien, lai 
ar viņiem kopā muzicētu, bet arī ik-
dienā. Lai palasītu priekšā grāmatu, 
parunātos vai izvestu pastaigāties. 
Viņa uzskata: vecumdienas ikvie-
nam būtu jāpavada ģimenē, starp sa-
viem mīļajiem, daloties pieredzē un 
atmiņās par piedzīvoto. „Ja tas kādu 
iemeslu dēļ nav lemts, tad vēlamies 
savu iespēju robežās viņiem kaut uz 
brīdi palīdzēt aizmirst ikdienu un 
skumjās pārdomas. Vislabākais ārsts 
ir prieks! Ja mums tas ir pārpārēm, 
kāpēc lai nepadalītos?”

lotājiem, paviesoties skolas mācību 
restorānā, simulatoru klasē „ceļinie-
kiem”, mācību poligonā, veterināra-
jā klīnikā un kopmītnēs.

Nākamos audzēkņus gaidīs teh-
nikuma talismans Smiltiņš un ne 
viens vien pārsteigums, kas pagai-
dām lai paliek noslēpums. Laipni 
aicināti visi, kurus interesē kāda no 
skolā piedāvātajā profesijām (skat.
www.smiltenestehnikums.lv).

„Jaunais erudīts 2018”
Marta nogalē Smiltenes tehni-

kuma jaunieši piedalījās profesionāli 
izglītojošo skolu audzēkņu erudīcijas 
konkursa „Erudīts 2018”, kas notika 
Jelgavas tehnikumā. Zināšanās sacen-
tās 14 skolu audzēkņi. Smiltenes teh-
nikuma komanda izcīnīja trešo vietu.

„Austras grāmata”
Pieminot komunistiskā genocī-

da upurus, Smiltenes tehnikuma jau-
nieši kopā ar audzinātājiem noska-
tījās režisores Gitas Skadiņas izrādi 
„Austras grāmata”. Gitas Skadiņas 
mammai līdz tehnikuma izlaidumam 
bija palikuši vien pāris mēneši, kad 
viņu nakts melnumā izrāva no sko-
las kopmītnēm un izsūtīja uz Sibīri-
ju. „Izrādes pamatā ir patiess stāsts, 
Blomes iedzīvotājas Austras Veroni-

„Saceri pats!”  un „Deju 
solis pretim pavasarim”

Marta sākumā Smiltenes teh-
nikuma zālē notika koncerts „Deju 
solis pavasarim”. Skatītājiem tika 
dota iespēja iejusties 16. deju svētku 
lieluzveduma „Māras zeme” noska-
ņās. Koncertā piedalījās: Grundzāles 
pagasta VPDK „Rieda”, Blomes pa-
gasta JDK „Atspēriens”, Smiltenes 
pagasta VPDK „Sanācēji”, Smiltenes 
tehnikuma JDK „Amatnieki” pirmais 
un otrais sastāvs, kā arī skolas vokāli 
instrumentālais ansamblis „Bultas”. 

28. martā Smiltenes tehnikuma 
dienesta viesnīcā, Dārza ielā 9, noti-
ka radošais pasākums „Saceri pats!” 
Skolas audzēkņi klātesošos iepazīs-
tināja ar saviem jaunākajiem dzejo-
ļiem, pasakām un stāstiem.

Pārrunā sadarbības 
iespējas

4. aprīlī Smiltenes tehnikumā 
viesojās SIA „Artex Latvia” pārstāv-
ji, lai pārrunātu iespējamo sadarbību 
ar skolu. Uzņēmumam trūkst darbi-
nieku, tas ir gatavs piedāvāt audzēk-
ņiem prakses vietas un priecātos, ja 
Smiltenes tehnikums tam sagatavotu 

Pavasaris Smiltenes tehnikumā
zinošus jaunos kadrus.

„Šuvēju apmācība šobrīd lielā-
koties notiek uz vietas uzņēmumā,” 
informē uzņēmuma valdes priekšsē-
dētāja Dace Stungrevica. SIA „Artex 
Latvia” visvairāk ir vajadzīgi šūto 
izstrādājumu tehnologi, tapsētāji, 
šujmašīnu mehāniķi un šuvēji.”

Iepriekšējā mācību gadā SIA 
„Artex Latvia” profesionālās kvali-
fi kācijas praksē bija vairāki Alsvi-
ķu struktūrvienības audzēkņi. Daži 
labprāt paliktu uzņēmumā darbā. 
Vienīgais šķērslis – dzīvesvietas 
problēma. „Kamēr tā atrisinās, ri-
sinājums būtu, ja nākamos šuvē-
jus apmācītu Smiltenē, kur nāktu 
mācīties vairāk smiltenieši,” domā 
Dace Stungrevica. Ātrākais, ko var 
piedāvāt tehnikums – viengadīga šu-
vēju programma Alsviķos, kur ir gan 
mācību bāze, gan skolotāji. Šobrīd 
tiek izstrādāta arī neformālās izglī-
tības programma. „Mazliet tālākā 
nākotnē varētu domāt par audzēkņu 
teorētisko apmācību Smiltenē,” sola 
Andris Miezītis. „Nāksim kopā ar 
uzņēmuma pārstāvjiem un veidosim 
īsākus apmācību kursus ar uzņēmu-
mam nepieciešamo specializāciju. 
Skola piedāvās teorētisko apmācību, 
bet praktiskajai apmācībai jānotiek 
uzņēmumā. Nākamgad, kad izre-
montēs dienesta viesnīcu Kalnamui-
žā, varēsim piedāvāt kursantiem arī 
naktsmājas. Smiltenes tehnikums ir 
ieinteresēts gatavot tautsaimniecībai 
nepieciešamus speciālistus.”

Neformālās izglītības 
kursi

Vēlies savā profesionālajā dzīvē 
kaut ko mainīt, papildināt jau eso-
šās zināšanas vai apgūt jaunu, darba 
tirgū pieprasītu profesiju? Nāc uz 
Smiltenes tehnikumu, kur līdz 16. 
aprīlim tiek komplektētas grupas 
strādājošām personām no 25 gadu 
vecuma: 

E kategorijas traktortehnikas 
tiesību iegūšanai;
G kategorijas ceļu būves mašī-
nu tiesību iegūšanai;
Jaunākās tendences kondito-
rejas izstrādājumu gatavošanā 
un noformēšanā (būs atseviš-
ķas grupas cilvēkiem ar un bez 
priekšzināšanām);
Jaunākās tendences ēdienu ga-
tavošanā un noformēšanā (ar un 
bez priekšzināšanām);
Automehāniķa profesijas iegū-
šanai;
Lopkopības tehniķa profesijas 
iegūšanai;
 Elektronisko sistēmu remonta 
pamati;
Ādas apstrādes tehnoloģijas un 
ādas izstrādājumu gatavošana 
(kursi notiks Alsviķu struktūr-
vienībā).  
ŠĪ ir īpaša, Eiropas Sociālā 

fonda piedāvāta iespēja - kursu da-
lībniekiem pašiem jāsedz tikai 10% 
no mācību izmaksas. Nodarbināta-
jiem ar maznodrošinātās vai trūcī-
gās personas statusu mācības ir bez 
maksas. 

Tālruņi uzziņām: 64707654, 
26160229, 27810836. 

Dokumentu iesniegšana: Kal-
namuižā 10, 2.st., 206. kabinetā. Vai-
rāk – www.smiltenestehnikums.lv

šanas veidiem. Jaunieši apguva arī 
piena putošanas noslēpumus. 

Savukārt jauniešu garantijas 
pirmā pavāru kursa audzēkņi kopā 
ar skolotāju Franci Lucānu devās uz 
Valmieras tehnikumu, kur piedalījās 
Restorānu servisa skolas organizē-
tajā meistarklasē „Eksotiskie augļi 
un dārzeņi, to izmantojums desertos 

20. aprīlī – Informācijas 
diena!

20. aprīlī plkst. 11.00 Smilte-
nes tehnikumā notiks Informācijas 
dienas pasākums. Radošā gaisotnē 
iepazīstināsim ar tehnikuma mācību 
programmām un interešu izglītības 
iespējām. Būs iespēja tikties ar sko-

kas Jurgenas piedzīvotais. Viņu uz 
Sibīriju izveda divas reizes,” stāsta 
režisore. „Šī izrāde ir stāsts arī par 
jūsu vecvecākiem, kurus varbūt ne-
maz neziniet.”
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Lieldienu jautrības Launkalnes sākumskolā 
29. martā saulīte 

mīļi spīd un aicina vi-
sus Launkalnes skolas 
bērnus uz Lieldienu 
pasākumu. Bērni un 
skolotājas tērpušies 
tautiskos tērpos, lai 
dominē Lieldienām 
piederošais gaišums. 
Mūzikas skolotājas 
Signes Balteres ai-
cināti, pašu krāsoto 
putnu aizsegā, „Mā-
rīšu” grupas bērni 
dodas atdarināt putnu 
balsis (valoda ņemta 
no tautas daiļrades). 

Un tad... uzrodas 
Pelēkais zaķis (skolotāja L. Broze), 
ļoti satraukts un no vilka bēgošs. Bet 
atklājas, ka trokšņotājs nav vilks. 
Tur grezni un bagātīgi piepildītus ra-
tiņus velk Lieldienu zaķis (skolotāja 
D. Būce). Kad Pelēkais zaķis kļuvis 
drošāks, viņš nevar vien beigt smie-
ties un brīnīties par Lieldienu zaķa 
balto tērpu, kas izraibināts krāsām. 
Uzveduma turpinājumā abi zaķi sa-
draudzējas un kopīgi uzdod mīklas, 
stāsta ticējumus, cienā ar vārītiem 
zirņiem (turībai) un dzērvenēm (ve-
selībai un sārtiem vaigiem). 

Grupiņas „Taurenīši”, „Bitī-
tes” un skolēni pasākumu bagātina 

ar dažādiem priekšnesumiem. Pēc 
jautrošanās skolas zālē bērni, ar krā-
sainām lentām rokās, devās pagalmā 
greznot šūpoles. Puiši šūpināja mei-
tenes, bet zēnus šūpināja skolotājas. 
Savu ķepiņu pielika arī Lieldienu 
zaķis. Pēc tam bērniem skolas pa-
galmā bija jāmeklē Lieldienu zaķa 
atstātās oliņas.

Pēcpusdienā bērni, atceroties 
jautro rīta cēlienu, teica – „Mums 
patika zaķi, oliņu meklēšana un ko-
pīgās rotaļas!”

Ligita Baltere,
Launkalnes sākumskolas skolotāja

Šajā mācību gadā Palsmanes 
pamatskolā darbojas angļu valo-
das pulciņš. Lai radītu interesi, ie-
pazītos ar valsti un kultūru, kā arī 
pielietotu valodu, pavasara brīv-
dienās pulciņa dalībnieki devās 
ekskursijā uz Londonu.

Dzīvojām jauniešu hostelī, kur 
pašiem bija jārūpējas par sadzīvi. 
Istabiņā nebija galdu un krēslu, bet 
vidū bija šūpoles. Tas bija neparas-
ti. Visiem ļoti patika „Sky garden” 
(skats uz pilsētu no 37. stāva aug-
stumiem), kuri pārsteidza ar plašu-
mu, eksotiskajiem augiem un plašo 
panorāmu uz Londonu. Katru dienu 
pabijām kādā muzejā – Transporta, 
Jūrniecības, Zi-
nātnes muzejā. 
Pie karalienes pils 
redzējām sardzes 
maiņu. Protams, 
tika apskatīti arī 
Big Ben, Parla-
ments, London 
Eye, China Town, 
Trafalgara lauku-
mu, Coven Gar-
den. Pārsteigums 
bija ielu māksli-
nieku priekšne-
sumi. Iepazinām 
metro un izbaudī-
jām divstāvu au-

Brīvdienas Londonā 
tobusu burvību. Visi ceļotāji atzina, 
ka šis bija viens no vislabākajiem 
ceļojumiem viņu mūžā. Jauna vieta, 
jauna pieredze, ko iepazinām.

Varu teikt, ka šie ceļotāji bija 
fantastiski izturīgi, neskatoties uz 
grūtībām - nogurdinošo lidojumu un 
mainīgajiem Anglijas laika apstāk-
ļiem. Visi bija gatavi visādām avan-
tūrām un piedzīvojumiem. Paldies 
Aleksim Jorenam, Dāvim, Jānim, 
Valdim, Edgaram, sk. Inai par ko-
pīgo ceļojumu! Ar Jums bija jauki 
ceļot! 

Tigna Podniece,
 angļu valodas skolotāja

Palsmanes pamatskolas aktivitātes
Neklātienes ceļojums 
uz Apvienotajiem 
Arābu Emirātiem 

Marta trešdienas pēcpusdienā 
visiem interesentiem bija iespēja 
„sajust” pasaules elpu un iepazīt  
austrumu zemju eksotiku. Skolā vie-
sojās ceļojumu fi rmas 

„Impro” gids, palsmanietis un 
skolas absolvents Ilmārs Mednis, lai 
dalītos ar mums savā ceļojumu pie-
redzē.  Tiesa gan, šoreiz tas bija ne-
klātienes ceļojums, bet tas netraucē-
ja izjust un iepazīt austrumu valstis 
Ilmāra interesantajā un atraktīvajā 
stāstījumā. Uzzinājām daudz jauna 
par  arābu valstu  tradīcijām, kultūru, 
nacionālo apģērbu.  Notika arī tērpu 
demonstrējumi, kas visos izraisīja 
neviltotu interesi.   Noslēgumā visi 
kopā baudījām īstu beduīnu tēju un 
ieklausījāmies ar kādām dzīves si-
tuācijām nākas saskarties strādājot 
gida profesijā.

Iveta Kalniņa, skolotāja

Teātris Siguldā
23. un 24.martā norisinājās 

ceturtais bērnu un jauniešu teātra 
festivāls „Laimes Lācis”. Tas noti-
ka Siguldas Mākslu skolā „Baltais 
fl īģelis”. Par jautrību un labu noska-
ņojumu abas dienas rūpējās festivāla 

talismans Baltais Laimes Lācis. Fes-
tivālu organizēja un vadīja Siguldas 
Mākslu skolas Teātra studijas vadī-
tāja Ārija Liepiņa – Stūrniece. Šajā 
festivālā piedalījās 21 teātra kolek-
tīvs no visas Latvijas.

Arī Palsmanes pamatskolas te-
ātra pulciņa dalībnieki, jau trešo rei-
zi piedalījās šajā festivālā. Šogad uz 
Siguldu aizvedām kolektīva  jauno 
izrādi „Smaragda pilsētas burvis”. 
Var teikt, tā bija pirmizrāde! Lomās 
darbojās Madara Vikmane, Monta 
Jurģe, Patrīcija Vētra, Valdis Vilks, 
Elvita Elizabete Kurilika, Annija 
Sīpola, Katrīna Kate Ķikase, Aivita 
Meinerte, Samanta Dāboliņa. Pie 
skatuves sagatavošanas darbiem pa-
līdzīgu roku sniedza Diāna Ivanova. 
Par izrādes muzikālo noformējumu 
rūpējās Edgars Podnieks.

Patiess prieks par Palsmanes 
jaunajiem aktieriem, kuri ar visu sir-
di un dvēseli nospēlēja savas lomas, 
parādot un pierādot – Palsmanē mīl 
spēlēt teātri. Plecu pie pleca uz ska-
tuves darbojās 2. un 5., 4. un 9. kla-
ses skolēni. 

 Festivālā skolēniem bija iespē-
ja vērot citu skolu teātru izrādes. 
Kā  ļoti interesantu novērtēja Me-

dumu pamatskolas marionešu teātra 
priekšnesums, tomēr nedalītas  sim-
pātijas ieguva Rīgas pilsētas BJC 
„Kurzeme” teātra studijas izrāde 
„Pašu audzināts” (Ā. Alunāns). Pēc 
šīs izrādes noskatīšanās palsmanieši 
neslēpa savas pozitīvās izjūtas un, 
uzstājoties tūlīt pēc rīdziniekiem, 
teicami parādīja arī savu sniegumu. 
Dienas izskaņā festivāla organizato-
ri bija sarūpējuši dāvanu. Visiem da-
lībniekiem tika dota iespēja noskatī-
ties Valmieras Drāmas teātra izrādi 
„Staburaga bērni”.

Dažas jauno aktieru atziņas par 
festivālu: „Diena bija piepildīta ar 
pozitīvām emocijām. Iegūti jauni 
draugi; attīstījām savas orientēšanās 
spējas gan Siguldas pilsētā, gan uz 
skatuves. Visu dienu skanēja smiek-
li, jo ar mums garlaicīgi nav” tā saka 
9. klases skolniece Monta. „Man ļoti 
patika, ka mūs tik laipni uzņēma. 
Mums gāja jautri!” tā savas izjūtas 
raksturo Samanta (5. klase). Patrīci-
ja (9. klase) un Annija (4. klase) at-
zīst, ka ļoti patika Valmieras Drāmas 
teātra izrāde. Savukārt Madaras (9. 
klase) simpātijas iekaroja rīdzinieki 
ar izrādi „Pašu audzināts”. Edgars 
(9. klase) ir īss vārdos: „Ļoti patika 

laipnie cilvēki un jaukā atmosfēra!”
Uz tikšanos, Sigulda, nākamajā 

festivālā! 
I. Reinsone, 

Teātra pulciņa vadītāja, skolotāja  

Matemātiķu veikums
Palsmanes pamatskolas 5. un 

6. klašu matemātikas pulciņu dalīb-
niekiem šogad darbīgs gads. Jau no 
novembra mēneša skolēni piedalījās 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 
Ģimnāzijas organizētajā konkursā, 
kurš norisinājās četrās neklātienes 
kārtās. Dalībnieku pulks bija liels: 
Līna Kazaka, Samanta Dāboliņa, 
Santa Bonoparte, Aivita Meiner-
te, Ričards Lapiņš, Džeina Ikker-
te, Aleksandrs Stepanovs, Roberts 
Ozols, Ernests Grišjānis, Rinalds 
Akmentiņš no 5. klases un Felici-
ta Annija Kalniņa, Megija Evelīna 
Kalniņa, Deina Rēzija Mize, Anna 
Skujiņa, Elīna Vennere, Ksenija 
Zvirgzda no 6. klases. Katrā kārtā 
skolēni risināja 5 uzdevumus, kurus 
pēc tam glīti noformēja un sūtīja uz 
Cēsīm. Konkursā piedalījās skolēni 
no Cēsu un Vidzemes novadu sko-
lām, pavisam vairāk kā 120 dalīb-

nieki. Liels prieks mums bija uzzi-
not, ka 9 mūsu skolēni ir iekļuvuši 
to 44 skolēnu vidū, kas varēs turpi-
nāt konkursu klātienes kārtā Cēsīs. 

12. martā skolas matemātiķi  
devā  uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts Ģimnāziju uz konkursa noslē-
guma kārtu, kurā tika piedāvāti jauni 
uzdevumi. Vajadzēja gan pašiem iz-
domāt atrisinājumus, gan no piedā-
vātajiem variantiem izvēlēties parei-
zos. Skolēniem bija iespēja uzspēlēt 
dažādas matemātiskās un loģiskās 
galda spēles. Konkursa noslēgumā 
notika apbalvošana. Liels prieks par 
Džeinu, kura kopvērtējumā ieguva 
2. vietu piekto klašu skolēnu grupā. 
Tikai pāris punktu līdz godalgotajām 
vietām pietrūka Aivitai un Deinai 
Rēzijai. Konkursa organizētāji bija 
padomājuši par visiem dalībniekiem, 
jo ikkatrs tika pie balviņas. 

Visas mūsu komandas vārdā sa-
kām lielu paldies konkursa organi-
zētājiem un atbalstītājiem Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijā 
un it īpaši matemātikas skolotājai 
Inesei Bozei.

Ilze Pikse un Ina Zālīte,
matemātikas skolotājas
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Kultūra

Pavasara saulgriežu laikā 
Smiltenes novadā izskanēja 
pašu mazāko vokālistu 
konkursi „Cālis 2018”. 
Šogad, salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem, katrā 
novada pagastā un pilsētā 
noskaidroja galveno balvu 
ieguvējus. 
Mazajiem konkursantiem bija 
uzdevums izpildīt vienu brīvi 
izvēlētu dziesmu latviešu 
valodā atbilstoši savam 
vecumam un vokālajām 
spējām. 
Smiltenes novada pagastos 
galvenās balvas ieguva: 
Blomes pagastā – 
Lote Dāldere 2 gadi, 
Svens Ivdris 4 gadi, 
Rūdis Balodis 4 gadi, 
Elza Bogdanova 6 gadi.
Palsmanes pagastā – 
Emīlija Dimiņa 4 gadi, 
Emīlija Kukaine 5 gadi.
Launkalnes pagastā – 
Lauma Svika 4 gadi, 
Karlīna Paula Ciemiņa 5 
gadi, Zane Tarasa 6 gadi.
Variņu pagastā – 
Hugo Miķelsons 5 gadi, 
Aleksandra Loseva 6 gadi, 
Emīlija Ješkina 6 gadi.
Grundzāles pagastā – 
Paula Skudra 5 gadi, 
Felicita Sarkangalve 6 gadi.
Bilskas pagastā – 
Sanija Punkstiņa 4 g, 
Pēteris Plakanis 4 g., 
Daniela Jekuma 6 gadi, 
Marta Sniedze 6 gadi.
Saules kripatiņa uzkrita uz 
deguna galiņa. Ieelpoju. 
Sajutu saules smaržu.
Pārsla Jansone, 
Smiltenes novada Kultūras 
pārvalde

Noskaidroti 
mazo vokālistu 
konkursa 
„Cālis 2018” 
laureāti 
Smiltenes 
novadā

Sirsnīgi sveicam Smiltenes novada Cāļus!
Smiltenes pilsētas Kultūras centra konkurss 

„Cālis 2018” šogad pulcēja rekordlielu dalīb-
nieku skaitu. 21 mazais dziedātājs vecumā no 2 
līdz 6 gadiem piepildīja Kultūras centru ar dzies-
mām, krāsām, smaidiem un līksmību.

Visi konkursa dalībnieki tika nominēti un 
ieguva balvas. Konkursa galveno nomināciju 
„Supercālis” ieguva:
Elisa Osma (2 – 3 gadu grupā); Dārta Dance (4 
– 5 gadu grupā); Eva Pavasare (6 gadu grupā).

Konkursa dalībnieces – Elza Elizabete Eg-
līte, Eva Pavasare un Elizabete Lubiane – ie-
guva uzaicinājumu piedalīties Dziesmu un Deju 
svētku ieskaņas lielkoncertā „Es esmu Latvija!” 
Jāņukalna estrādē 26. maijā. 

Smiltenes pilsētas Kultūras centrs saka mil-
zīgu paldies visiem dziedātājiem, viņu skolotā-
jiem un ģimenēm par ieguldīto darbu un atsaucī-
bu šo skaisto dziedāšanas svētku tapšanā! 

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra 

mākslinieciskā vadītāja

Lielajā piektdienā, 30. martā, 
daudzi aktīvi Smiltenes novada ie-
dzīvotāji pulcējās netālu no Ķen-
ģiem, Variņu pagastā, lai dotos  
ikgadējā „Pavasara pārgājienā”.

Lai gan organizatori cerēja, ka 
laiks, tuvojoties Lieldienām, būs 
kļuvis daudz siltāks un pavasarī-
gāks, tomēr daba bija sagādājusi 
pārsteigumu ar intensīvu snigšanu 
visa pārgājiena laikā. Pārgājiena 
dalībnieki pavasarīgās sajūtas vietā 
varēja izbaudīt pasakaini baltu un 
ziemīgu laiku.

Pārgājiena laikā minām takas 
dižmežā jeb Mežoles mežu masīvā, 
iepazinām un šķērsojām aizsalušo 
Krievu purvu, kurā zem sniega slē-
pās daudz gardu un saldu dzērveņu, 
kuras pa ceļam nobaudījām. Vēlāk 
kūrām ugunskuru un ieturējām pik-
niku Slepkavu ezera krastā, par kuru 

Ziemīgais pavasara pārgājiens

dzirdējis bija vien retais, un, tuvojo-
ties pārgājiena noslēgumam, apska-
tījām Raušu priedi ar dori (dobumu 
bitēm), pa ceļam uzzinot arī vietējās 
apkārtnes teikas un nostāstus.

Liels paldies visiem pārgājiena 

SMILTENES KULTŪRAS CENTRA KINOTEĀTRĪ APRĪLĪ
15. aprīlī plkst. 18.00; 16. un 17. aprīlī plkst. 19.00  fi lma  „Nost 

ar seksu”. Kad trīs vecāki  uzzina, ka viņu meitas izlaiduma balles naktī 
gatavojas zaudēt nevainību, viņi ir gatavi uz visu, lai to nepieļautu. Viņi 
liks lietā noklausīšanos, izsekošanu, pakaļdzīšanos un citas slepeno aģentu 
cienīgas metodes, lai izlaiduma balles naktī nekāda seksa nebūtu!

18. un 19. aprīlī plkst. 19.00  šausmu fi lma „Svešinieki. Nakts me-
dības”. Kāda ģimene dodas apciemot savus radus, kuri dzīvo treileru par-
kā. Nakts aizsegā viņiem uzbrūk trīs psihiski nelīdzsvaroti indivīdi maskās, 
kuru mērķis nav ne laupīt, ne nogalināt, bet gan uzzināt, cik lielas ir šīs 
ģimenes alkas palikt dzīviem…

22., 23., 24., 25., 26. aprīlī plkst. 19.00; 29., 30. aprīlī plkst. 18.00 
Latvijas fi lma Latvijas simtgadei „Bille”. Dzīvi apliecinošs, cerību pilns 
un arī smeldzīgs stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar 
pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē. Septiņgadīgā 
Bille dzīvo pasaulē, kur bagātiem ir savas ielas un nabagiem – savas. Ar na-
badzību Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču mātes mīlestība meitenei liegta; 
tuvinieki nepārstāj atgādināt, ka nekas prātīgs no viņas neizaugs. Billei tas 
sāp, un meitenei ir sapnis – pierādīt sevi, izlauzties no mazvērtības žņau-
giem. Latvijas fl ma veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas stāsta 
„Bille” motīviem.

Kases darba laiks: P., O., T., C. 14.00 – 19.00; tel. 28343415.

Foto: E. Ziemiņa

dalībniekiem un īpašs paldies Santai 
Paeglei par lielisko maršrutu un aiz-
raujošajiem stāstiem!

Modris Apsītis, 
Tūrisma centra vadītājs 
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23.-29.APRĪLIS 
BIBLIOTĒKU 
NEDĒĻA 
Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība 

 

BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS    
PASĀKUMI 

____ 

23.aprīlī – Valkā 

Valkas reģiona publisko 
bibliotēku darbinieku seminārs 

____ 

27.aprīlī - Strenčos 

Smiltenes, Strenču un Valkas 
novadu GRĀMATU SVĒTKI 

 
 

SMILTENES NOVADA   
BIBLIOTĒKĀ 

 
23.aprīlis – 6.maijs  

“Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas 
vēsture”. Izstāde bibliotēkas logos 

____ 

24.aprīlī plkst. 1600  

“Simtgades laikmeta liecības gleznotāja 
Roberta Knostenberga zīmējumos un 

gleznās”. Izstādes atklāšana 

____ 

26.aprīlī plkst. 1700 

Literāri muzikāls atbildības stāsts par 
bibliotēkas runci Leo, sunīti Loti un mums 

– cilvēkiem kopā ar Zandu un Jāni 
Radziņiem. Nobeigumā sadziedāšanās 

 

 

BĒRNU APKALPOŠANAS 
NODAĻĀ 

 
25.aprīlī plkst. 1500 

“Mazā pasaule pie Tavām kājām”.  
Elīnas Kubuliņas – Vilnes fotogrāfiju 

izstādes atklāšana 
____ 

26.aprīlī plkst. 1500 

“Mammu, nopērc man sunīti!” Sarunas par 
atbildību pret dzīvniekiem. Tikšanās ar 

suni Loti, Zandu un Jāni Radziņiem 

 

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKA 

Baznīcas laukums 13, Smiltene 
Tel.64772334 

 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA 

Gaujas iela 1, Smiltene 
Tel. 64774839 

 
www.facebook.com/bibliosmiltene/ 

Valkas novada centrālajā bibliotē-
kā 22. martā notika Nacionālās Skaļās 
lasīšanas sacensības reģionālā kārta, 
kurā piedalījās 5. – 6. klašu skolēni no 
Smiltenes un Valkas novada. Smilte-
nes novadu pārstāvēja deviņi skolēni 
no Smiltenes vidusskolas. 

Par reģionālās kārtas uzvarētāju 
kļuva Smiltenes vidusskolas 5.d kla-
ses skolniece Jasmīna Pakalne. Viņa 
lasīja fragmentu no Dž.Rodari grāma-
tas „Sīpoliņa piedzīvojumi”. 

Dalībniekus vērtēja trīs tiesneši 
– Inta Mežule, Kitija Bērziņa un Vilis 
Daņilovs.

Jasmīna Pakalne 12.maijā do-
sies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku 
(LNB) Rīgā, lai piedalītos Skaļās lasī-
šanas sacensības nacionālajā fi nālā un 
pārstāvētu visu Valkas reģionu.

Kopš septembra LNB Bērnu li-
teratūras centrs ir uzsācis jaunu valsts 
mēroga lasīšanas aktivitāti – Nacionā-
lo skaļās lasīšanas sacensību. Latvijā 
šāda Skaļās lasīšanas sacensība notiek 
pirmo reizi. Uzsākot šo sacensību, 
LNB Bērnu literatūras centrs vēlas 
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties 
piemērotu un interesantu literatūru 
skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par 
lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus 

Skaļās lasīšanas sacensības 
reģionālajā kārtā uzvar 
skolniece no Smiltenes

kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī 
veicināt lasītprieku. 

Valsts Lasīšanas čempions sa-
ņems ofi ciālu trofeju skolai, kas nāka-
majā gadā ceļos tālāk. Valsts čempions 
uz gadu tiks iecelts par LNB Bērnu di-
rektoru – iedvesmotāju.  

Sanita Lārmane,
Bērnu apkalpošanas nodaļas

Vecākā bibliotekāre

www.visit.smiltene.lv 

Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 
„Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ministru kabinets 2018. gada 16. janvārī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 19. 
decembra noteikumos Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), kas paredz, 
ka pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16. janvāra noteikumu 
Nr. 34 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi”” (turpmāk – grozījumi MK noteikumos) 2. punktam noteikumi ir piemērojami ar 2018. gada 
1. janvāri.
Saskaņā ar MK noteikumu 43. punktu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar 
audžuģimeni. Pašvaldība nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam atbilstoši MK noteikumiem (43.1. 
apakšpunkts).  

2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts

Ņemot vērā MK noteikumos izdarītos grozījumus izdarāmi grozījumi Smiltenes novada domes 2009. 
gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 „ Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm” 2. 
punktā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimeņu noteikumi” 
43. punktu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei 
izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. 
Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu 
apmēru bērnam” 2. punkts nosaka katram bērnam izmaksājamo minimālo uzturlīdzekļu apmēru – no 
bērna piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās 
minimālās mēneša darba algas (šogad tie ir 107,50 euro) un katram bērnam no 7 gadu vecuma 
sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas (šogad tie ir 129 euro).
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 34 „Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”” pabalsta apmērs par 
audžuģimenē ievietota bērna aprūpi, nosakot to divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā: līdz 7 gadu 
vecuma sasniegšanai – 215 euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro.
Spēkā esošo Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 „Par Smiltenes 
novada pabalstiem audžuģimenēm” 2. punkts nosaka, ka Smiltenes novada domes noteiktais ikmēneša 
pabalsts bērna uzturēšanai audžuģimenei ir 170,74 euro par katru audžuģimenē ievietoto Smiltenes 
novada dzīvesvietu deklarējušo bērnu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16.janvāra noteikumu Nr. 34 „Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”” 2. punktam grozījumi 
Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 „ Par Smiltenes novada 
pabalstiem audžuģimenēm” 2. punktā ir paredzēts piemērot ar 2018. gada 1. janvāri.
Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumos Nr. 6/09 „Par Smiltenes novada 
pabalstiem audžuģimenēm” 3. punkts nosaka, ka noslēdzot līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, 
audžuģimenes loceklim, kurš slēdz līgumu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 241,89 euro apmērā 
bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei. Noteikumu projekts paredz palielināt pašvaldības 
atbalstu bērnam, grozot šo punktu un turpmāk paredzot pabalsta apmēru bērnam nepieciešamā mīkstā 
inventāra iegādei noteikt 300,00 euro apmērā.
Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 „ Par Smiltenes novada 
pabalstiem audžuģimenēm” 3. punkta izmaiņas vienreizējā pabalsta apmērā bērnam nepieciešamā mīkstā 
inventāra iegādei aktualizētas saistībā ar nepieciešamā atbalsta sniegšanu bērna pirmreizējai ievietošanai 
audžuģimenē. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 34 „Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”” 2.punktam grozījumi 
Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 „ Par Smiltenes novada 
pabalstiem audžuģimenēm”   2. punktā ir piemērojami ar 2018. gada 1. janvāri

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē un vienreizējais pabalsts  bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra 
iegādei tiks nodrošināts piešķirto Smiltenes novada  pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Tiek radīta labvēlīgāka vide audžuģimeņu atbalsta sistēmā, palielināta bērna uzturnauda audžuģimenē 
ievietotam bērnam. Vienreizējā pabalsta apmēra bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei 
palielināšana dos atbalstu audžuģimenē ievietota bērna vajadzību nodrošināšanai.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi sakārto administratīvo procedūru īstenošanu.
Saistošo noteikumu grozījumi  tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā „Smiltenes Novada 
Vēstis” un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv .

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar audžuģimenēm un ņemto vērā Smiltenes novada Bāriņtiesas 
un Smiltenes novada domes Sociālā dienesta iesniegtos priekšlikumus.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos 
noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības  mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

No 10. aprīļa līdz 31. maijam novadniekam Jēkabam Drandem veltīta 
izstāde sadarbībā ar Smiltenes Mākslas skolu „Mūsu pēdas Eiropas kultū-
ras mantojumā: „Smiltenes podniekmeistars ar pasaules slavu: Jēkabam 
Drandam 165”.

Smiltenes podnieks Jēkabs Dranda (1853 – 1915) ir pirmais latvietis, kura 
darbi ierindojami lietišķi dekoratīvās mākslas jomā un kurš šajā jomā saņēmis 
starptautisku atzinību.1906. gadā Starptautiskajā mākslas un mājrūpniecības 
izstādē Milānā eksponētie 30 šķīvji saņēma sudraba godalgu. Drandas darbu 
spilgtā savdabība veidojās, sakrītot laikmeta tendencēm, nejaušiem kontaktiem, 
meistara amatnieka prasmei un radošai atvērtībai.

Alda Liuke, bibliogrāfe

turpinājums no 4. lpp.
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Sports

Smiltenes BJSS 
riteņbraukšanas no-
daļas audzēkņi Klinta 
Zvejniece, Eva Elīza 
Leikarte, Nadīna Ku-
čere, Olivers Jēkabs 
Skrapcis un Egils 
Melderis, kuri pār-
stāv komandu – Ve-
loLifestyle/Smiltenes 
BJSS un viņu trene-
ris Agnis Apse, otro 
gadu pēc kārtas devās 
uz treniņu nometni 
Slovākijā. Skaisti 
kalnainā Dudinces 
apkārtne ir piemērota vieta, lai ne-
traucēti aizvadītu riteņbraukšanas 
pirmssezonas sagatavošanās posmu 
un kur treniņu nometnes aizvada 
daudzi jaunieši no Latvijas sporta 
skolām un komandām. Vienlaikus 
ar mums tur bija pulcējušies spor-
tisti no Kuldīgas, Ķekavas, Dobeles, 
Murjāņu un Rīgas sporta skolām. 

Treniņu nometnē, laika posmā 
no 10.03. – 25.03.2018., tika iegul-
dīts liels treniņu darbs, gūta vērtīga 
un pozitīva pieredze. Lai apliecinātu 
sevi un gūtu pārliecību, lielu daļu no 
treniņu apjoma aizvadījām kopā ar 
Kuldīgas un Murjāņu audzēkņiem. 
Šī ir neatsverama pieredze, kuru nav 

17. martā Smiltenes sporta 
hallē notika sieviešu Smiltenes no-
vada atklātā čempionāta volejbolā 
sievietēm 6:6 noslēdzošā 4. kārta. 

Ceturtajā kārtā piedalījās sešas 
komandas, katra ar katru izspēlējot 
spēles līdz divu setu uzvarai. Intriga 
par visa turnīra un arī ceturtās kārtas 
uzvarētāju saglabājās līdz pat pē-
dējai spēlei, jo, kad komandas bija 
izspēlējušas katra pa divām spēlēm, 
trijām komandām bija pa divām uz-
varām – Smiltenes, Apes un Blomes 
komandām. Blomes komanda bija 
pārspējusi Grundzāli un Variņus, 
Ape uzvarēja Variņus un komandu 
„Alise”, savukārt Smiltene uzvarēja 
komandu „Alise” un Grundzāli.

Ceturtās kārtas trešās vietas ie-
guvēja komanda tika noskaidrota 

Noslēdzies Smiltenes novada atklātais 
čempionāts volejbolā sievietēm

Velo nometne Slovākijā 
pieredzei un izaugsmei

spēlē starp Blomi un komandu „Ali-
se”, kur pirmajā setā uzvara Blomei 
25:15. Otrajā un trešajā setā uzvara 
komandai „Alise” 25:18 un 15:6.

Smiltenes novada atklātā 
čempionāta volejbolā sievietēm 
kopvērtējums:  

1. vieta komandai „Ape”;
2. vieta komandai „Smiltene”;
3. vieta komandai „Alise”;
4. vieta komandai „Blome”;
5. vieta komandai „Grundzāle”;
6. vieta komandai 
„Grundzāle2k17”;
7. vieta komandai „Variņi”. 

Komandā „Ape” šajā turnīrā 
spēlēja un zelta medaļas saņēma: 
Laura Jaunzema, Kristiāna Oto, Ul-
rika Lība Tetere, Nadīna Bērziņa, 

Rūta Ķelpe, Anastasija Zotova, Ilze 
Sapuna, Santa Sāre Gerža, Andra 
Kaktiņa, Loreta Korkunova.

Komandā „Smiltene” šajā 
turnīrā spēlēja un sudraba medaļas 
saņēma:  Una Kalnīte, Zanda Bei-
tika, Mairita Rakstiņa, Laura Rube-
ne, Linda Puriņa, Kristīne Miezīte,  
Ance Marta Zvejniece.

Komandā „Alise” šajā turnīrā 
spēlēja un bronzas medaļas saņē-
ma: Līga Osma, Elīna Lanka, Arta 
Klapare, Ieva Štrāle, Laura Savicka, 
Krista Ķelpa, Sintija Ģēģere, Liene 
Krūmiņa, Rudīte Pētersone, Inga 
Līcīte.

Paldies Guntaram Marksam un 
Zandai Beitikai par laukumu sagata-
vošanu Smiltenē un Variņos.

Māris Stabiņš

iespējams iegūt šeit, uz vietas.
Kad labi pastrādāts, tad laiks at-

pūtai. Brīvajā laikā komandas – Ve-
loLifestyle/Smiltenes BJSS audzēk-
ņi devās ekskursijā uz Ungārijas 
galvaspilsētu Budapeštu. Apskatī-
jām ainaviskās, kalnainās Slovāki-
jas pilsētiņas un atpūtāmies baseinu 
kompleksā.

Atgriezāmies mājās ar patīka-
mu nogurumu, jaunu pieredzi un 
zināšanām. Smiltenē turpinām ga-
tavoties 2018. g. sacensību sezonai, 
kuras pirmie starti mums paredzēti 
jau 7. aprīlī.

Agnis Apse

16. martā Rīgā tika aiz-
vadīts Latvijas ziemas čem-
pionāts vieglatlētikā – šķēpa 
mešanas disciplīnā. Lielis-
kus sasniegumus sacensī-
bās guva Smiltenes bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
sportisti. Dāvis Krauklis, 
labojot savu personisko 
rekordu par 12 metriem, 
triumfēja U18 vecuma gru-
pā un kvalifi cējās Eiropas 
čempionātam. Godalgas 
izcīnīja arī Matīss Velps, 
Klāvs Ozoliņš un Hanna 
Gabriela Ziemiņa.

Jau par tradīciju kļuvu-
šas Latvijas ziemas čempio-
nāta sacensības šķēpa me-
šanā. Šogad dažāda vecuma sportisti 
pulcējās Rīgas Tehniskās koledžas 
stadionā. Uz galvaspilsētu devās 
arī četri Smiltenes novada šķēprai-
ži – Matīss Velps, Dāvis Krauklis, 
Klāvs Ozoliņš un Hanna Gabriela 
Ziemiņa. 

Visi četri sportisti trenera Gun-
tara Marksa vadībā šķēpa mešanas 
sektorā pie Smiltenes stadiona jau 
aizvadījuši virkni treniņu. Latvi-
jas ziemas čempionāts vairāk tika 
uzskatīts kā atskaite pirms vasaras 
sezonas sacensībām. Tāpat sportis-
tiem tā bija lieliska iespēja sasniegt 
starptautisko sacensību dalības nor-
matīvus. 

Savam vecuma visaugstvērtī-
gāko rezultātu no Smiltenes BJSS 

Smiltenes šķēpmetējiem augstvērtīgi 
rezultāti un četras godalgas Latvijas 

ziemas čempionātā

sportistiem sasniedza U18 vecuma 
grupā startējušais Dāvis Krauklis. 
Jaunais sportists savu metienu sēriju 
iesāka ar 56 metru un 95 centimetru 
tālu raidījumu, tomēr labākie rezul-
tāti tika sekoja. Ceturtajā mēģināju-
mā Krauklis 700 gramus smago šķē-
pu raidīja 64 metru un 12 centimetru 
tālumā. Bet punkts veiksmīgajam 
startam tika pielikts ar metienu 69 
metru un 23 centimetru tālumā. Uz-
rādītais rezultāts ir par 12 metriem 
labāks nekā sportista iepriekšējais 
personiskais rekords. Tāpat Guntara 
Marksa audzēknis arī sasniedza kva-
lifi kācijas normatīvu startam Eiropas 
U18 čempionātā. 

Šajā pat vecuma grupā startēja 
arī Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 

čempions Klāvs Ozo-
liņš. Viņš savu labāko 
rezultātu sasniedza 
piektajā no sešiem mē-
ģinājumiem, kad šķēps 
piezemējās pie 56 met-
ru un 48 centimetru 
atzīmes. Tas deva tre-
šo vietu. Starp abiem 
smilteniešiem ierindo-
jās „MSĢ – Jelgavas 
novads” pārstāvis Artis 
Čakšs. Arī viņam iz-
devās labot savu per-
sonisko rekordu, kas 
tagad ir 62 metri un 64 
centimetri. 

Junioru konkuren-
cē nepārspēts palika 

Matīss Velps. Viņš 800 gramu sma-
go šķēpu labākajā mēģinājumā meta 
63 metru un 69 centimetru tālu. Ot-
rajā vietā esošais Dmitrijs Brigaders 
meta par 11 metriem tuvāk. 

Vēl vienu godalgu, kuras pa-
sniedza Latvijas izcilais šķēpme-
tējs Jānis Lūsis, uz Smilteni atveda 
Paula Gabriela Ziemiņa. Viņa star-
tēja U16 meiteņu grupā. Labākajā 
mēģinājumā smilteniete sasniedza 
rezultātu 36 metri un 75 centimetri. 
Uzvarēja jelgavniece Elva Vestarta 
ar rezultātu 41 metrs un 93 centi-
metri, bet otrā vieta Nikolai Katrī-
nai Jukšinskai no „MSĢ – Jēkab-
pils” (37 metri un 59 centimetri). 

Toms Markss

Otrajās Lieldie-
nās, 2. aprīlī, Rīgā, 
Pētersalā norisinājās 
2018. gada  pirmais 
Latvijas sprinta kausa 
posms – „Lieldienu 
balvas” sprints, kura 
laikā paralēli notika 
arī taku orientēšanās 
sacensības.

Azimuts OK-Sm 
BJSS sportisti no Rī-
gas atgriezās ar vai-
rākām godalgām.

1. vietu grupā W-18 izcīnīja 
grundzāliete Agnija Caune. Viņa 3,1 
km garo distanci veica ar rezultātu 
0:14:39, otrās vietas ieguvēju Elīzu 
Ozolu no IK Auseklis pārspējot par 
23 sekundēm. Šajā grupā vēl startēja 
Zanda Stabiņa, kurai 9. vieta.

Veiksmīgi jauno sezonu, izcī-
not otro 2. vietu grupā W-14, iesāka 
smilteniete Madara Celma. Veik-
smīgs starts arī viņas treniņu bied-
renēm Smiltenes BJSS Agnesei un 
Andai Jaunmuktānēm, izcīnot attie-
cīgi ceturto un septīto vietu 25 dalīb-
nieču konkurencē.

Šīs vecuma grupas zēniem, pie 
godalgas par trešo vietu tika Renārs 
Kļaviņš. Šajā grupā startējušie Gau-
jienas puiši Uvis Sproģis un Kristers 
Lārmanis, kas trenējas Smiltenes 
BJSS izcīnīja attiecīgi otro un sesto 
vietu 33 dalībnieku konkurencē.

Ar nepacietību gaidījām mūsu 
Elites grupu pārstāvju fi nišu. Artūrs 
Pauliņš un Artjoms Rekuņenko cītī-
gi gatavojas Pasaules čempionātam, 
kas augusta mēnesī notiks Latvijā.

Interesanti, ka viņi fi nišēja ar 
vienādu rezultātu 4,0 km garo dis-
tanci ar 14 KP veicot 0:14:15. Šoreiz 

Lieldienu balva

gan abiem nācās dalīt goda pjedes-
tāla trešo pakāpienu. Uzvaru izcīnīja 
juniors Uldis Upītis un otrajā vietā 
Andris Jubelis. Uldim mūsu sportisti 
piekāpās 19 sekundes, bet Andrim 6 
sekundes.

Sieviešu Elites grupā 3,6 km 
distancē ar 12 KP startēja Laura 
Savicka. Viņa stabili veica distanci, 
fi nišējot tūlīt aiz Latvijas pieaugušo 
izlases dalībniecēm astotajā vietā.

W-12 grupā Smiltenes BJSS 
meitenēm sekojoši rezultāti: 8. vietu 
izcīnīja Anete Stabiņa, 9. vietā gau-
jieniete Marta Kalniņa un 11. vietā 
Kitija Abula. Šie rezultāti uzrādīti 28 
dalībnieču konkurencē. Šī vecuma 
zēniem Daināram Bušam 9. vieta 25 
dalībnieku konkurencē.

Otrajā spēcīgākajā pieaugušo 
grupā M21 Artūrs Gulbis tika pie 
devītā rezultāta un Vents Lupkins 
pie 14 rezultāta 33 dalībnieku kon-
kurencē.

Veterānu grupās Mārim Stabi-
ņam 9, vieta M-45 grupā 20 dalīb-
nieku konkurencē un Aigaram Sa-
vickim 10. vieta grupā M-55.

Māris Stabiņš
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Pasākumi Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā 

Pasākumi novada 
pagastos 

APRĪLĪ
15. aprīlī 16:00 teātra zālē 
Smiltenes Tautas teātra izrā-
de „Pildspalva” – 2017. gada 
labākā amatierteātra izrāde 
Vidzemes reģionā. Režisors – 
Agris Māsēns, lomās – Dana 
Langenfelda, Madara Vīks-
niņa, Zigeta Vīķele, Ieva 
Stauvere, Inguna Sīmane, 
Valdis Šaicāns, Arnis Lapiņš, 
Laimonis Matulis, Gatis Klū-
ga. Biļetes iepriekšpārdošanā 
Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra kasē: 5,00 eiro
18. un 26. aprīlī 19:00 teātra 
zālē Smiltenes Tautas teātra iz-
rāde „Pēc kaut kā cēla, nezināma”, režisors – Agris Māsēns, lomās – 
Dace Purvlīce, Rita Rozīte, Aigars Veldre, Laimonis Matulis. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē: 5,00 eiro. 
Abas izrādes ir izpārdotas!
19. aprīlī 19:00 lielajā zālē Liepājas teātra viesizrāde „Ragana”, 
režisors – Dž. Dž. Džilindžers, lomās – Inese Kučinska, Egons Dom-
brovskis, Kaspars Gods. Izrāde vēstī par kādu precētu pāri, robežsar-
gu un viņu neparastajām attiecībām.  Uzzinot, ar ko nodarbojas meža 
mājiņā dzīvojošie vīrs un sieva, jaunais robežsargs nolemj viņus at-
maskot. Vīra mudināta, sieva nolemj robežsargu savaldzināt. Pamazām 
visi trīs tiek ierauti postošā kaislību virpulī, no kura izkļūt vairs nav ie-
spējams… Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības 
vietās un www.bilesuparadize.lv:  10,00,  12,00,  14,00 un  16,00 eiro 
22. aprīlī 15:00 mazajā zālē bērnu un jauniešu vokālistu konkurss 
„Smiltenes balstiņas 2018”. Dalību konkursā iespējams pieteikt 
13. aprīlim (ieskaitot), iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma an-
ketu, kas pieejama Smiltenes novada interneta vietnē www.smiltene.lv 
un Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Anketu var nosūtīt elektroniski 
uz e-pastu kulturascentrs@smiltene.lv, vai nodot personīgi Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties interne-
ta vietnē www.smiltene.lv vai Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.  Sīkā-
ka informācija par konkursu pa tālruni: 28688101.
28. aprīlī Latvijas Goda aplis Smiltenē. 
Festivāls „Latvijas Goda aplis” ir viens no 
Latvijas valsts simtgades programmas 
notikumiem. Ik nedēļas nogali gada ga-
rumā ceļojošais festivāls piestāj kādā no 
Latvijas novadiem, un 28. aprīlī – kārta 
Smiltenei. Svētku svinēšana ik mājā, ik 
sētā sākas ar tās uzpošanu. Šajā dienā, 
Lielās talkas ietvaros, ko papildinās arī kul-
tūras programma, uzposīsim Smiltenes sirdi 
un simbolu – evaņģēliski luterisko baznīcu. Vakarā 
uzmirdzēs pilsētas centrs – Baznīcas laukumā izskanēs īpašs koncerts 
ar Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos un būs 
skatāms 3D ilūziju priekšnesums, spilgtu vizuālo efektu kompozīcija 
„Mīlestības mozaīka”. Mīļi aicināts ikviens! 

MAIJĀ
3. maijā 19:00 Smiltenes pil-
sētas KC pagalmā ( sliktu lai-
ka apstākļu gadījumā – lielajā 
zālē) Baltā galdauta svētki 
Smiltenē – saimes galda klā-
šana, galda godināšana un 
svinēšana. Pasākumā izskanēs 
jaunās, izcili talantīgās dziedā-
tājas Aleksandras Špicbergas 
koncerts, pavadošā grupa – 
Artis Boriss (taustiņi), Dagnis 
Roziņš (saksofons, ģitāra, vo-
kāls), Reinis Zariņš (sitamins-
trumenti, perkusijas). Koncer-
tā dzirdēsiet tādas dziesmas kā 
„Karsta mana jauna dziesma”, „Suitu lūgsna”, „Dūdieviņš”, „Es atnā-
cu uguntiņu” un citas. Būsiet mīļi gaidīti pie Smiltenes saimes galda! 

12. maijā 14:00 lielajā zālē senioru kora „Mežābele” 55 gadu jubi-
lejas koncerts „Dziesma – mana dzīve”

APRĪLĪ
12. aprīlī plkst. 19:00 Blomes tautas namā 
Blomes SIA amatierteātra izrāde 
„FOLIE LA FAMILLE jeb Ģimenes trakums”.     
Pēc DŽ. Keserlinga „Arsēns un vecas 
mežģīnes” motīviem. Bērniem skatīties 
neieteicam!
14. aprīlī plkst. 22:00 Birzuļu tautas namā 
balle ar grupu „Vidroks”. Ieeja uz balli 3,00 eiro
14. aprīlī plkst. 16:00 Blomes tautas namā deju 
studijas koncerts Divgade „Kristālam”
21. aprīlī plkst. 19:00 Blomes tautas namā 
Grundzāles muzikālā apvienība „Prieks, kur tu 
rodies?!” viesojas ar koncertu „Mana dziesmu 
klade”
25. aprīlī plkst. 11:00 Palsmanes kultūras 
namā Latvijas speciālo izglītības iestāžu deju 
festivāls „Deju pietura Palsmanē”. Viesi:  Alise 
Matuka un basketbola kluba Valka – Valga 
karsējmeitenes, mūziķis Arturs Gruzdiņš

MAIJS
4. maijā Baltā galdauta svētki Blomē
4. maijā plkst. 16:00 pie Palsmanes kultūras 
nama (lietus gadījumā telpās), 
„Baltā galdauta svētki”
un izstādes „No vecmāmiņas bufetes” atklāšana.
5. maijā plkst. 20:00 Birzuļu tautas namā, 
Mēros,  Atskaites koncerts.
Plkst. 22:00  balle ar grupu 
„Kreisais pagrieziens” un draugiem.  
Ieeja uz balli 3,00 eiro
11. maijā plkst. 14:00 Grundzāles kultūras 
namā Mātes dienas koncerts, piedalās 
Grundzāles pamatskolas audzēkņi
11. maijā plkst. 18:00 Palsmanes kultūras 
namā  Māmiņu dienai veltīts koncerts
13. maijā Blomē ikgadējais pavasara gadatirgus 
Jeberlejas estrādē
26. maijā plkst. 19:00 Smiltenes Jāņukalna 
estrādē vasaras sezonas atklāšana. XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
ieskandināšanas pasākums „Es esmu Latvija!”

JŪNIJS
1. jūnijā plkst. 21:00 Palsmanes brīvdabas 
estrādē vasaras sezonas atklāšanas pasākums un 
balle ar grupu „Ceļojums”

enē.
o 

-
sirdi

Lielā talka Smiltenes novadā 
notiks 28. aprīlī 

Smiltenē talkosim evaņģēliski 
luteriskās baznīcas dārzā 

pilsētas centrā 
Sīkāka informācija par 
talkošanas vietām visā 
novadā vēl sekos 

Aicinām organizēt un 
pieteikt savu talku, bet par 

to informējot Smiltenes novada 
domes saimnieciskās darbības nodaļu vai 

attiecīgā pagasta pārvaldes  vadītāju

Informējam, ka mājaslapā www.talkas.lv 
var atzīmēt piesārņotās vietas vai arī iegūt 

informāciju par talkām visā Latvijā

UZ TIKŠANOS LIELĀJĀ TALKĀ!


