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Smiltenes novada Domes Vēstis

2013. gada 13. decembris

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums

Dāvina
pilsētai
Ziemassvētku
egli
1. decembrī ar Smiltenes
Jauniešu domes rūķu radošajām
darbnīcām, muzikālās deju izrādes „Kraukšķītis” aktieriem un
Ziemassvētku vecīti notika Smiltenes pilsētas Ziemassvētku egles
iedegšanas pasākums. Smiltenes
novada dome saka paldies Andim
Skrapcim par dāvināto kuplo Ziemassvētku egli, kas šogad atceļojusi no Drustu pagasta. Tāpat vēlamies teikt paldies SIA „Smiltenes
NKUP” darbiniekiem, SIA „PanTrans” un Marekam Kaļickim par
egles atvešanu. Paldies par Jūsu
ieguldījumu un atbalstu!
Smiltenes pilsētas svētku noformējumā ir saglabāta līdzšinējā tradīcija – pilsētas koptēla veidošanā par
pamatu ņemti Smiltenes novadam
raksturīgie simboli (rudzupuķe) un
novada ģerboņa un karoga krāsas –
rudzupuķu zilais, zelts vai dzeltens,
papildus izmantojot arī citu krāsu
akcentus. Šogad skvērā pie domes
ēkas ir izvietots jauns vides dekors
„Ledus rudzupuķe”, kas ir veidota
no metāla konstrukcijas ar LED diožu virteni. Savukārt pie apgaismes
stabiem uzstādītas iepriekšējos gados iegādātie Ziemassvētku dekori
ar zilo rudzupuķu motīvu.
Šogad pilsētas rotāšanai kopumā atvēlēti mazliet vairāk kā 2000
latu (2187,03 lati, tai skaitā 500 lati
iztērēti iegādājoties jaunas virtenes
un dekorus eglei un pilsētas centram, savukārt vides dekors „Ledus
rudzupuķes” izmaksas ir 415,03 lati,
pilsētas centra rotāšanas darbu izmaksas ir 1272 lati, tai skaitā PVN,
kas ietver gan egles rotāšanu, bojāto
virteņu remontu un uzraudzību, kā
arī rotājumu noņemšanu. Šo darbus veica SIA „ZE projekti”.)
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai Jaunajā gadā mūsos mājotu tikai gaišas
un pozitīvas domas, lai mēs spētu novērtēt to
vietu, vidi, kurā mēs dzīvojam un strādājam!
Gribētos, ka ikviens, kurš dzīvo Latvijā, dzīvo
Smiltenes novadā teiktu: „Te ir tā vieta, kur es
gribu dzīvot, gribu attīstīties, gribu lepoties!”
Mums arī pašiem ir jāmainās – jākļūst
labestīgākiem, ar pozitīvām, gaišām domām
uzlādētiem. Neteiksim, ka tas vai tas ir slikti,
nav labi, bet centīsimies dzīvot un strādāt tā,
lai mums par to ir prieks!

Gaišus Ziemassvētkus un
pārvērtībām bagātu
2014. gadu!
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Ainārs Mežulis

Foto – Jānis Ūdris
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Piedalies akcijā „Radīsim
Ziemassvētku noskaņu
Smiltenes novadā”
Smiltenes novada dome aicina ikvienu juridisku un fizisku
personu piedalīties akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā”, kuras mērķis veicināt skatlogu, dzīvojamo un sabiedrisko ēku izgreznošanas tradīcijas, tādējādi kopīgi veidojot
un radot Ziemassvētku noskaņu
Smiltenes pilsētā un pagastos.
Aicinām novada privātīpašniekus un uzņēmējus iesaistīties
šajā akcijā un kopīgi gan pilsētā,
gan visā novadā radīt Ziemassvētku noskaņu, izrotājot dzīvojamo
ēku, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietu, uzņēmumu, izglītības iestāžu ēku fasādes,
priekšpagalmus, skatlogus. Labāko
noformējumu autori tiks godināti
personīgi un saņems pārsteiguma
balvas no Smiltenes novada domes
un akcijas atbalstītājiem.
Akcija norisināsies līdz 27.
decembrim, kad aicinām novada
iedzīvotājus un uzņēmējus līdzdarboties un pieteikt savus vai citus
Ziemassvētku noskaņās noformētos
objektus. Pieteikt objektus var līdz
27. decembrim, sūtot informāciju
par objektu (norādot adresi, īpašnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas
personas nosaukumu, kontakttālruni) un fotogrāfiju uz Smiltenes
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Ainavu arhitektes
e-pastu: baiba.cirule@smiltene.lv
vai zvanot pa tālruni 64707571, vai
pievienojot fotogrāfiju ar aprakstu
Smiltenes novada draugiem.lv lapā.
Smiltenes novada domes nozīmēta

Iegādāts jauns aprīkojums zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Smiltenes novadā
Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem par jauna aprīkojuma piegādi
zivju resursu aizsardzības pasākumiem Smiltenes novada vajadzībām
projekta „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Smiltenes novada publiskajos ūdeņos” ietvaros, tika noslēgti trīs preču piegādes līgumi. SIA
„ERGO E.B.F.” piegādāja vienu
jaunu laivas pārvadāšanas piekabi,
SIA „Omicron” vienu jaunu termo
binokli un SIA „DULKAN” piegādāja vienu jaunu piepūšamo gumijas
laivu un vienu jaunu laivas motoru.
Preču piegāde tika veikta līdz 27.
novembrim.

Par pašvaldības līdzekļiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem
tika iegādāts papildus aprīkojums:
divas glābšanas vestes, glābšanas
pusriņķis, divi binokļi, lukturis, laivas enkurs.
Pašvaldības policija regulāri iesaistās zivju resursu aizsardzības pasākumos, taču pilnvērtīga inventāra
trūkuma dēļ nebija iespējams veikt
efektīvu un mobilu makšķerēšanas
noteikumu kontroli uz ūdens un to
tuvumā. Ar iegādāto aprīkojumu
Smiltenes novada Pašvaldības policija spēs kvalitatīvāk veikt zivju
resursu aizsardzības pasākumus,
nodrošinot ūdenstilpju pastiprinātu kontroli un uzraudzību ikdienā,
pastiprinātu kontroli zivju nārsta
vietās lieguma laikā, makšķernieku
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karšu esamības regulāru pārbaudi
ūdenstilpēs makšķerējošām personām, nelikumīgu tīklu izņemšanu
un zivju atbrīvošanu no tiem, kā arī
sekmīgu maluzvejnieku aizturēšanu
diennakts tumšajā laikā Smiltenes
novada ūdenstilpēs.

darba grupa balsošanai izvirzīs arī
savus izvēlētus objektus.
Labāko noformējumu autori
tiks noteikti pēc
iedzīvotāju balsojuma rezultātiem un Smiltenes novada
domes darba grupas vērtējuma.
Balsot iedzīvotāji varēs Smiltenes
novada mājas lapā www.smiltene.
lv un Sociālās vietnes draugiem.
lv Smiltenes novada lapā no 28.
decembra līdz 2014. gada 5. janvārim.
Būtiskākie kritēriji, kas tiks
ņemti vērā darba grupas vērtējumā, ir noformējuma atbilstība Ziemassvētku noskaņai, noformējuma
kompozīcija un idejas oriģinalitāte,
materiālu pielietojums, krāsu un
formu risinājums kompozīcijā, stila
vienotība, noformējuma saderība
ar ēkas arhitektūru un apkārtējo
vidi,  ieguldītais darbs un noformētā objekta apjoms.
Šogad svētku noformējumā
ir saglabāta līdzšinējā tradīcija –
koptēla veidošanā par pamatu tiek
ņemti Smiltenes novadam raksturīgie simboli (rudzupuķe) un novada ģerboņa un karoga krāsas – rudzupuķu zilais, zelts vai dzeltens.
Aicinām arī novada iedzīvotājus
savos Ziemassvētku noformējumos izmantot Smiltenes novadam
raksturīgās nokrāsas vai latviskos
motīvus.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tuvākajā laikā tiks turpināti zivju
resursu aizsardzības pasākumi – patruļas lašveidīgo zivju sugu nārsta vietās Smiltenes novadā, nakts reidi zivju
beržu vietās ar nolūku novērst un nepieļaut maluzvejniecības gadījumus.
Projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada
publiskajos ūdeņos” mērķis – materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošana zivju resursu aizsardzības
pasākumu uzlabošanai Smiltenes
novadā – tika sasniegts.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda līdzekļus.
Projekta kopējās izmaksas ir
LVL 5066,78. Zivju fonds no projekta finansēja LVL 4188,80 un Pašvaldības līdzfinansējums no projekta
kopējām izmaksām ir LVL 877,98.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2013. gada 13. decembris

Smiltenes novada Domes lēmumi
2013. gada 25. novembrī notika ārkārtas domes
sēde, kurā tika pieņemts lēmums Par projekta iesnieguma sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.
2013. gada 27. novembrī notika kārtējā domes sēde,
kurā tika pieņemti 74 lēmumi, tai skaitā:
1. Atbalstīt Smiltenes novada domes dalību biedrības
„Latvijas Samariešu apvienība ” (reģ. Nr. 40008001803, juridiskā adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014), realizētā
projekta „Samariešu atbalsts mājās” ieviešanā.
2. Precizēt 2013.gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr.
26/13 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada
26. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/11 „Par apstādījumu
apsaimniekošanu un aizsardzību”” izdošanas tiesisko pamatojumu.
3. Precizēt 2013. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr.
23/13 „Grozījumi 2010.gada 27. maija Saistošajos noteikumos
Nr. 10/10 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu”” numerāciju .
4. Apstiprināt Nolikumu „Grozījums Smiltenes novada
domes 2011. gada 24. novembra nolikumā „Launkalnes sākumskolas nolikums”” (lēmuma pielikumā).
5. Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 30. oktobra nolikumā par Smiltenes novada
domes apbalvojumiem” (pielikumā).
6. Apstiprināt nolikumu konkursam „Par sasniegumiem
izglītībā” (pielikumā).
7. Apstiprināt nolikumu „Smiltenes novada pedagoģisko
darbinieku metodiskā darbība” (pielikumā).
8. Apstiprināt Noteikumus „Grozījumi 2009. gada 26.
novembra noteikumos „Pamatlīdzekļu uzskaites noteikumi””
(pielikumā).
9. Apstiprināt noteikumus „Par Smiltenes novada pašvaldības pamatlīdzekļu nolietojuma normu un pielietošanas nosacījumiem” (pielikumā). Atzīt par spēku zaudējušu Smiltenes
novada domes 2009. gada 26. novembra nolikumu „Smiltenes
novada pašvaldības pamatlīdzekļu nolietojuma normu un pielietošanas nosacījumu nolikums”
10. Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2009. gada 26. novembra nolikumā „Inventarizācijas
norises Smiltenes novada pašvaldības iestādēs nolikums””
(pielikumā).
11. Apstiprināt Nolikumu „Grozījumi 2011. gada 24. novembrī nolikumā „Finanšu nodaļas nolikums”” (pielikumā).
12. Apstiprināt Nolikumu „Grozījumi 2009. gada 26. novembra nolikumā „Smiltenes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un kārtošanas nolikums”” (pielikumā).
13. Izslēgt no Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāva Baibu Rubeni. Ievēlēt Apstādījumu saglabāšanas komisijas
sastāvā Smiltenes novada domes ainavu arhitekti Baibu Cīruli, ar 2013. gada 1.decembri.
14. Piedalīties Latvijas studentu konkursā „Attīstām novadus”.
15. Reģistrēt V.G. dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā
vispārējā kārtībā kā peronu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
16. Pagarināt 2012. gada 02. decembrī noslēgto īres līgumu ar D.Z. uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
17. 1.Pagarināt 2012. gada 30. novembrī noslēgto īres līgumu ar I.T. uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
18. Izīrēt, V.Z. dzīvojamās telpas adresē – Silva Nr. 10 5 Launkalnes pagasts, Smiltene novads (2 – istabu dzīvoklis,
virtuve, koridors, kopējā platība 39,40 m2) uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
19. Grozīt Smiltenes novada domes 27.12.2012. lēmuma
(protokols Nr.17, 20.§.1.) Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
J.K. 1. punktu.
20. Par mērķdotāciju sadali pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā
21. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.
22. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību speciālajām
pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās
un garīgās attīstības traucējumiem.
23. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai, un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
24. Par izmaiņām Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību
sarakstā.

25. Par izmaiņām Blomes pagasta iestāžu amatu vienību
sarakstā.
26. Par izmaiņām Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes
amatu vienību sarakstā.
27. Par izmaiņām Grundzāles pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
28. Par izmaiņām Launkalnes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
29. Par izmaiņām Palsmanes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
30. Par izmaiņām Variņu pagasta iestāžu amatu vienību
sarakstā.
31. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” amatu vienību sarakstā.
32. Par izmaiņām Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
amatu vienību sarakstā.
33. Par izmaiņām Smiltenes Mūzikas skolas amatu vienību sarakstā.
34. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas amatu vienību sarakstā.
35. Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes
atbalsta centra amatu vienību sarakstā.
36. Par izmaiņām Smiltenes novada bibliotēkas amatu
vienību sarakstā.
37. Par izmaiņām Smiltenes novada Kultūras pārvaldes
amatu vienību sarakstā.
38. Par izmaiņām Smiltenes novada domes administrācijas amatu vienību sarakstā.
39. Par maksas pakalpojuma apstiprināšana par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē.
40. Par maksas pakalpojuma apstiprināšana par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Variņu pamatskolā.
41. Ar 2014. gada 1. janvāri nodrošināt ar pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 3. klašu izglītojamos.
42. Atcelt Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija
lēmuma Nr. 8, 15.§. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37,
Smiltenē pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
43. Uzņemt Smiltenes novada domes bilancē (uzskaitē)
Smiltenes novada domei piederošus zemes īpašumus.
44. Uzņemt Smiltenes novada domes bilancē ielu apgaismojumu tīklus (inženierbūves)
45. Piedzīt no B.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ls 250,24 (divi simti piecdesmit lati 24 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
46. Piedzīt no J.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ls 1128,51 (viens tūkstotis viens simts divdesmit astoņi lati
51 santīms) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
47. Piedzīt no R.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ls 23,47 (divdesmit trīs lati 47 santīmi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
48. piedzīt no I.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ls 67,67 (sešdesmit septiņi lati 67 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
49. Piedzīt no L.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Ls 226,19 (divi simti divdesmit seši lati 19 santīmi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
50. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli,
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
„Kastaņi”-1, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 900 0077), kas sastāv no atsevišķa trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,8 m2, kopīpašuma 628/8575
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9444 010 0039 001) un 628/8575 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 9444 010 0039) ar kopējo platību 0,3498 ha.
51. Atsavināt par nosacīto cenu Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Jaunzemi”, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs
9415 508 00004), kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0029 001 un 9458 008 0029 002.
52. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kaudzītes 1”, Brantu
pagastā, kadastra numurs 9448 004 0179, ½ domājamās daļas
no 0,24 ha, brīvo cenu Ls 95 (deviņdesmit pieci lati).
53. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli,
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Pulkši”- 1, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480 900
0006, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1, kopīpašuma domājamās

daļas 690/1324 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9480
002 0144 001 un 9480 002 0144 002, kopīpašuma domājamās
daļas 690/1324 no zemes ar kadastra apzīmējumu 9480 002
0144.
54. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli,
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Dālderi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9470 008 0082), kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 008 0082 1.85 ha platībā.
55. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunvārpas” atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446
006 0301 0.1152 ha platībā.
56. Piešķirt 34 garāžu ēkām (būvēm) adreses.
57. Noteikt, ka saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta otrās daļas 3. punktu, ka tabulā norādītās zemes
vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme un reģistrējama zemesgrāmatā uz Smiltenes novada pašvaldības vārda, apstiprināt
nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Nosaukums

Degvielas
bāze

Kadastra
apz.
9474 004
0267

Platība
Īpašuma
KR
kad. Nr.
(ha)

Lietošnas
mērķis

0101 zeme, uz
kuras galvenā
9474 004
0,23
saimnieciskā
0267
darbība ir
lauksaimniecība

58. Mainīt nekustamajam īpašumam „Degvielas bāze”,
Palsmanes pagastā, kadastra numurs 9474 004 0164, nosaukumu no „Degvielas bāze” uz „Čiekuri”.
59. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Kalnpuntules”, kadastra numurs 9446 004 0083, atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0083 7,1 ha
un 9446 004 0117 6,6 ha platībā.
60. Apstiprināt zemes ierīcības projekta lietu „Vizbuļi”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra
apzīmējums 9448 004 0064.
61. Apstiprināt zemes ierīcības projekta lietu „Jaunkļaviņi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 005 0042.
62. Apstiprināt zemes ierīcības projekta lietu „Mazlindes”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 005 0042.
63. Iznomāt V.M. zemes vienības „Birzuļu tautas nams”,
Mēros, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0281,
0.1 ha platībā.
64. Iznomāt V.T. rezerves zemes fonda zemes Launkalnes
pagastā – 9470 002 0095 1,0 ha; 9470 002 0088 0088 0,3 ha
platībā.
65. Pārtraukt 2012. gada 3. oktobra nekustamā īpašuma
nomas līgumu Nr.SND-BL-NĪN/1-12, kas noslēgts ar Didzi
Vanagu par nekustamā īpašuma „Vadžu ferma” nomāšanu no
2013. gada 30. novembra.
66. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Smaidas”, reģ. Nr.
44101020585, zemes vienības „Pie priedes”, Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008 0183, daļu 0,25 ha platībā.
67. Iznomāt E.G. daļu no zemes gabala „Jaunvederu
zeme”, Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008
0101, 0,2 ha platībā.
68. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar M.P. par Grundzāles
pagasta zemes vienības „Pie upes”, daļu 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 9458 008 0067.
69. Iznomāt ģimenes ārstei Elvīrai Freibergai telpu Nr.48
15,8 m2 platībā pašvaldības nekustamajā īpašumā Tilta ielā 5,
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.
70. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo
summu Ls 29,56 (divdesmit deviņi lati 56 santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 22,16 un kavējuma nauda Ls 7,40, un izslēgt no
debitoru saraksta.
71. Konceptuāli piekrist pārņemt no AS „Latvijas valsts
meži” autoceļa „Stādaudzētavas ceļš” posmu no valsts autoceļa P27 Smiltene-Gulbene līdz privātīpašumam „Spicieri”
Smiltenes novada domes valdījumā pašvaldības autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanai.
72. Par plānotajiem komandējumiem 2013. gada 6. decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 29/13 „Grozījums
Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”” projektu.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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2013. gada 13. decembris

3

Noteikumi
2013. gada 25. septembrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 25. septembra lēmumu (protokols Nr. 16, 1.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 15/12 „Par MATERIĀLO PALĪDZĪBU
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBĀ””
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2012. gada 27. decembra
Saistošajos noteikumos Nr. 15/12 „Par materiālo palīdzību Smiltenes
novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 2.5 punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 50,00
(piecdesmit latu)” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;
1.2. Aizstāt 3.2.1. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„LVL 100,00 (viens simts latu)” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

nu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. un 44. punktu”;
1.2. aizstāt 2. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 100,00
(viens simts lati)” ar skaitli un vārdu „170,74 euro”;
1.3. aizstāt 3. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 170,00
(viens simts lati)” ar skaitli un vārdu „241,89 euro”;
1.4. aizstāt Saistošo noteikuma Pielikuma Nr. 1 3.1.1., 3.1.2. un
3.1.3. apakšpunktos vārdu „latu” ar vārdu „euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Saistošo noteikumu

„Grozījumi 2009. gada 31. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 6/09 „Par Smiltenes novada
pabalstiem audžuģimenēm”” paskaidrojuma raksts

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 9/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 15/12 „Par MATERIĀLO PALĪDZĪBU
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”
paskaidrojuma raksts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Īss projekta satura
izklāsts

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām
ar privātpersonām

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa
un Euro ieviešanas kārtības likums 6. pants, 31.
panta pirmā daļa.
Materiālās palīdzības mērķis ir veicināt demogrāfiskā stāvokļa uzlabošanos Smiltenes
novadā, veicināt personu motivāciju savu pamata dzīvesvietu deklarēt Smiltenes novadā un
materiāli atbalstīt, neizvērtējot viņu materiālo
stāvokli.
Pašvaldības iecere ir no 2014. gada 1. janvāra
palielināt materiālo atbalstu ģimenēm sakarā
ar bērna piedzimšanu jaundzimušā vajadzību
nodrošināšanai no līdzšinējiem Ls 50,00 (71,14
euro) uz Ls 100,00 (142,29 euro).
Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
Lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenēm sakarā
ar bērna piedzimšanu, jaundzimušā vajadzību
nodrošināšanai palielināt pabalstu no līdzšinējiem Ls 50,00 jeb 71,14 euro uz Ls 100,00 jeb
142,29 euro.
Saistoši noteikumu 2.5, 3.2.1. punktos vienlaikus ar pabalsta apmēra palielināšanu papildus
tiek veiktas izmaiņas saistībā ar euro ieviešanu Latvijā, pārrēķinot pabalstu atbilstoši euro
ieviešanas kursam un noapaļojot summas uz
augšu, kas ir labvēlīgāk pabalsta saņēmējam.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Smiltenes novadā tiek deklarēti apmēram 100
jaundzimušie gadā. Lai nodrošinātu pabalsta
palielinājumu nodrošinot šo atbalstu, papildus
finansējums pašvaldības budžetā nepieciešams
Ls 5000,00 jeb 7114,36 euro gadā.
Nav attiecināms.

Smiltenes novada Sociālais dienests veic saistošo noteikumu piemērošanu.
Nav attiecināms.

2013. gada 25. septembrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 25. septembra lēmumu (protokols Nr. 16, 2.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 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

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta
Saistošajos noteikumos Nr. 6/09 „Par Smiltenes novada pabalstiem
audžuģimenēm” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt Saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, Bēr-

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Īss projekta satura
izklāsts

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām
ar privātpersonām

Smiltenes novada dome 2009. gada 31. augustā ir pieņēmusi saistošos noteikumos Nr.6/09
„Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm”. Pašvaldības tiesības izdot saistošos
noteikumus, kā arī izdarīt grozījumus tajos nosaka likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punkts, 43. panta pirmās daļas 13.
punkts un trešā daļa, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 36. panta otrā daļa, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. un 44. punkti,
Euro ieviešanas kārtības likums 6. pants, 31.
panta pirmā daļa.
Pašvaldības iecere ir no 2014. gada 1. janvāra
palielināt atbalstu audžuģimenēs ievietotiem bērniem, palielinot pabalstu ikmēneša bērna uzturēšanai no Ls 100,00 jeb 142,29 euro uz Ls 120,00
jeb 170,74 euro.
Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
Lai sniegtu atbalstu audžuģimenēs ievietotiem
bērniem, grozīt saistošo noteikumu 2. punktu,
palielināt pabalstu no līdzšinējiem Ls 100,00
jeb 142,29 euro uz Ls 120,00 jeb 170,74 euro.
Saistošo noteikumu 2., 3. punktā un Pielikumā
Nr.1 vienlaikus ar atbalsta apmēra palielināšanu
papildus tiek veiktas izmaiņas saistībā ar euro
ieviešanu Latvijā pārrēķinot to atbilstoši euro
ieviešanas kursam un noapaļojot summas uz
augšu, kas ir labvēlīgāk atbalsta saņēmējam.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Saistošo noteikumu būtiska ietekme uz Smiltenes novada pašvaldības budžetu netiek prognozēta.Tā kā saistošie noteikumi paredz palielināt
atbalsta apmēru, budžetā papildus nepieciešams finansējums Ls 960,00 jeb 1365,96 euro
gadā. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci.

ar skaitli un vārdu „249,00 euro”;
1.5. aizstāt 18.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 60,00”
ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;
1.6. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
„25. Brīvpusdienu pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam
dienā.”
1.8. Aizstāt 31. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
1.9. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
„36. Tiesības saņemt pabalstu ir personām (ģimenēm), kurām noteikts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.”
1.10. Aizstāt 38. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 35,00” ar
skaitli un vārdu „49,80 euro”.
1.11. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
„39. Vienatnē dzīvojoši trūcīgi/maznodrošināti pensionāri, kuriem nav normatīvajos aktos noteikto apgādnieku un kuri dzīvo vieni
un kuru vienīgais ienākums ir pensija, vai invalīdi vai bērni invalīdi,
viena gada laikā var saņemt noteikumu 37.7. punktā noteikto medicīnisko izdevumu apmaksu līdz 142,29 euro, ja saskaņā ar iesniegtiem
izdevumu apliecinošiem dokumentiem tie pārsniedz viena mēneša minimālās darba algas ienākumu apmēru.”
1.12. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:
„41. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (mājsaimniecībām), lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi
un audzināšanu saistītās vajadzības.”
1.13. Aizstāt 42.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00”
ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;
1.14. Aizstāt 46. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar
skaitli un vārdu „142,29 euro”;
1.15. Aizstāt 62. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 37,00” ar
skaitli un vārdu „52,65 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 17. septembrī
Saistošo noteikumu

„Grozījumi 2009. gada 31. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS PABALSTIEM””
projekta paskaidrojuma raksts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Nav.

Nav notikušas.

2013. gada 25. septembrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 25. septembra lēmumu (protokols Nr. 16, 3.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR SMILTENES NOVADA
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto
daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 9. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 300,00” ar skaitli
un vārdu „426,86 euro”;
1.2. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Tiesības saņemt pabalstu ir personām (ģimenēm), kurām noteikts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.”
1.3. aizstāt 13. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli
un vārdu „142,29 euro”.
1.4. aizstāt 18.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 175,00”

Īss projekta
satura izklāsts

Smiltenes novada pašvaldība 2009. gada 31. augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7/09
„Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtā daļa, MK noteikumu
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.
apakšpunkts.
Pašvaldības iecere ir paplašināt palīdzības saņēmēju loku, noteikt, ka dzīvokļa pabalstu saņem
visas personas (ģimenes), kurām noteikts maznodrošinātais statuss. Palielināt pabalsta apmēru,
palielināt ikmēneša pabalstu bērniem bāreņiem
pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina sekmīgi mācīties, lai nodrošinātu pamatvajadzības,
paplašināt palīdzības saņēmēju loku, noteikt, ka
medicīnisko izdevumu apmaksai pabalstu saņem
visas personas (ģimenes), kurām noteikts maznodrošinātais statuss, paplašināt palīdzības saņēmēju loku, noteikt, ka ģimenes pabalstu mācību
līdzekļu iegādei saņem visas ģimenes, kurām noteikts maznodrošinātais statuss.
Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
1) paplašināt palīdzības saņēmēju loku, nosakot,
ka dzīvokļa pabalstu saņem visas personas
(ģimenes), kurām noteikts maznodrošinātas
personas statuss. Palielināt pabalsta apmēru
no Ls 50,00 gadā uz Ls 100,00 jeb 142,29
euro gadā;
2) palielināt ikmēneša pabalstu bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi
turpina sekmīgi mācīties, lai nodrošinātu
pamatvajadzības no esošiem Ls 60,00 uz
Ls 100,00 jeb 142,29 euro mēnesī;
3) noteikt, ka brīvpusdienu izmaksas vienam
bērnam Smiltenes novada izglītības iestādēs
tiek apmaksātas pēc to faktiskām izmaksām;
4) paplašināt palīdzības saņēmēju loku, noteikt,
ka medicīnisko izdevumu apmaksai pabalstu
saņem visas personas (ģimenes), kurām noteikts maznodrošinātais status;
5) paplašināt palīdzības saņēmēju loku, noteikt,
ka ģimenes pabalstu Ls 20,00 jeb 28,46 euro
mācību līdzekļu iegādei saņem arī ģimenes,
kurām noteikts maznodrošinātais statuss.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums no 3. lpp.
Informācija par
plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Informācija par
plānoto projekta
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uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošie noteikumi paredz paplašināt pabalsta saņēmēju loku par 70 ģimenēm/personām
un dzīvokļa pabalsta apmēru, budžetā papildus
būtu nepieciešams finansējums Ls 26000,00 jeb
36994,67 euro apmērā gadā.
Ikmēneša pabalsta bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina sekmīgi
mācīties, papildus nepieciešams finansējums Ls
1000,00 jeb 1422,87 euro apmērā gadā. Ģimenes
pabalsts papildus būtu nepieciešams finansējums
Ls 400,00 jeb 569,15 euro apmērā gadā.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Nav attiecināms.

rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14/10 „Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu
laukuma un skeitparka teritorijā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) grozījumu aizstāt 17. punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 250,00”
ar skaitli un vārdu „350,00 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 6.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/13

„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2012. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 4/12 „Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona
teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu

Smiltenes novada Sociālais dienests veic saistošo
noteikumu piemērošanu.
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Smiltenes
novada domes Finanšu un attīstības jautājumu
pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas
jautājumu patstāvīgās komitejas sēdēs.

2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 2.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/13

„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 20/10 „Par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās
Smiltenes novadā””
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 26. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 20/10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises
vietās Smiltenes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) grozījumu un aizstāt Pielikumā Nr.1 apzīmējumu „Ls ______” ar vārdu
„______ euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 3.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/13

„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2010. gada 30.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā””

Izdoti saskaņā ar likumu:
„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 43. panta pirmās daļas trīspadsmito punktu;
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu,
6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu,
10. panta otro daļu un 12. pantu;
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta sesto daļu, 14. panta pirmo daļas 6. punktu,
17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.1. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 30. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) grozījumu un aizstāt 39.
punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 1000,00 (viens tūkstotis
latu)” ar skaitli un vārdu „1422,87 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 4.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/13

„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 15/10 „Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu
rotaļu - sporta laukuma teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 15/10 „Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu – sporta laukuma teritorijā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
grozījumu un aizstāt 15. punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 250,00”
ar skaitli un vārdu „350,00 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 5.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/13

„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 14/10 „Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2012. gada 25. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 4/12 „Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) grozījumu un aizstāt 17.2.
apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,00 (piecdesmit lati)”
ar skaitli un vārdu „75,00 euro”, kā arī apzīmējumu, skaitli un vārdus
„Ls 100,00 (viens simts lati)” ar skaitli un vārdu „145,00 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr.18, 7.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16/09 „Par maksimālo braukšanas maksu
(tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Smiltenes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un
Autopārvadājumu likuma 39. panta piekto daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 29. oktobra Saistošajos noteikumos Nr.16/09 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu)
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Smiltenes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.1. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls
1,20 (viens lats un 20 santīmi)” ar skaitli un vārdu „1,71 euro”;
1.2. aizstāt 1.2. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls
0,50 (50 santīmi)” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”;
1.3. aizstāt 1.3. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls
0,13 (13 santīmi)” ar skaitli un vārdu „0,18 euro”;
1.4. aizstāt 1.4. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls
1,20 (viens lats un 20 santīmi)” ar skaitli un vārdu „1,71 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18., 8.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 19/13

„Grozījumi 2010. gada 29. jūlija Saistošajos
noteikumos Nr. 9/10
„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”’ 43. panta pirmās daļas 4. punktu
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 9/10 „Smiltenes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 16.1.2. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati)” ar skaitli un vārdu 350 euro;
1.2. aizstāt 16.1.3. apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati)” ar skaitli un vārdu „1400 euro”;
1.3. aizstāt 18.5. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
20,00” ar skaitli un vārdu „30 euro”;
1.4. aizstāt 20.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdu
„Ls 10,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 75 euro”;
1.5. aizstāt 20.2. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdus
„Ls 25,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „35 līdz 75 euro”;
1.6. aizstāt 21.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdus
„Ls 5.00 līdz Ls 25.00” ar skaitļiem un vārdiem „10 līdz 40 euro”;
1.7. aizstāt 21.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdus
„Ls 25,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 75 euro”;
1.8. aizstāt 22.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
25.00” ar skaitli un vārdu „40 euro”;
1.9. aizstāt 22.2. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdus
„Ls 10,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 75 euro”;
1.10. aizstāt 23.1. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdus
„Ls 5,00 līdz Ls 45,00” ar skaitļiem un vārdiem „10 līdz 65 euro”;
1.11. aizstāt 23,2. apakšpunktā apzīmējumus, skaitļus un vārdus „Ls 25,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „40,00 līdz 75
euro”;
1.12. aizstāt 24.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
30,00” ar vārdu un skaitli „45 euro”;
1.13. aizstāt 24.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus
„Ls 30,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „45 līdz 75 euro”;
1.14. aizstāt 25.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
15,00” ar skaitli un vārdu „25 euro”;
1.15. aizstāt 25.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus
„Ls 15,00 līdz Ls 25,00” ar skaitļiem un vārdiem „25 līdz 40 euro”;
1.16. aizstāt 26.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100”
ar skaitli un vārdu „145 euro”;
1.17. aizstāt 26.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus „ Ls 50,00 līdz Ls 250,00” ar skaitļiem un vārdiem „75 līdz 350
euro”;

2013. gada 13. decembris
1.18. aizstāt 26.3. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 15,00” ar
vārdu un skaitli „25 euro”;
1.19. aizstāt 26,4. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
Ls 5,00 līdz Ls 25,00 ar skaitļiem un vārdiem „10 līdz 40 euro”;
1.20. aizstāt 27.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
15,00” ar skaitli un vārdu „25 euro”;
1.21. aizstāt 27.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 15,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „25 līdz 75 euro”;
1.22. aizstāt 271.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
50,00” ar skaitli un vārdu„ 75 euro”;
1.23. aizstāt 271.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 50,00 līdz Ls 100,00” ar skaitļiem un vārdiem „75 līdz 145 euro”;
1.24. aizstāt 28.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 15,00 līdz Ls 25,00” ar vārdiem un skaitļiem „25 līdz 40 euro”.
1.25. aizstāt 28.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdus un skaitļus
„ Ls 25,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 75 euro”;
1.26. aizstāt 29.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „ Ls
50.00” ar skaitli un vārdu „75 euro”.
1.27. aizstāt 29.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 10,00 līdz Ls 70,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 100 euro”;
1.28. aizstāt 29.3. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„ Ls 25 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 75 euro” un
apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 50,00 līdz Ls 100,00” ar skaitļiem
un vārdiem „75 līdz 145 euro”;
1.29. aizstāt 29.4. apakšpunktā apzīmējumu, vārdu un skaitļus
„Ls 50,00 līdz 100,00” ar skaitļiem un vārdiem „75 līdz 145 euro” un
apzīmējumu, vārdu un skaitļus „Ls 100,00 līdz 150,00” ar skaitļiem un
vārdiem „145 līdz 215 euro”;
1.30. aizstāt 30.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
10,00” ar skaitli un vārdu „15 euro”;
1.31. aizstāt 30.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 10,00 līdz Ls 20,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 30 euro”;
1.32. aizstāt 30.3. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 25,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 75 euro” un
apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 50,00 līdz Ls 75,00” ar skaitļiem
un vārdiem „75 līdz 110 euro”;
1.33. aizstāt 30.4. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
Ls „25,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 75 euro”,
apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 50,00 līdz Ls 75,00” ar skaitļiem
un vārdiem „75 līdz 110 euro” un apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls
75,00 līdz Ls 100,00” ar skaitļiem un vārdiem „110 līdz 145 euro”;
1.34. aizstāt 31. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” ar
skaitli un vārdu „40 euro”;
1.35. aizstāt 31.1.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
30,00” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
1.36. aizstāt 31.1.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 10,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 75 euro”;
1.37. aizstāt 31.1.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls
30,00” ar skaitli un vārdu „45 euro”;
1.38. aizstāt 31.1.4. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 10,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 75 euro”;
1.39. aizstāt 32. punktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 5.00
līdz Ls 35,00” ar skaitļiem un vārdiem „10 līdz 50 euro”;
1.40. aizstāt 33.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 10,00 līdz Ls 50,00” ar skaitļiem un vārdiem „15 līdz 75 euro”;
1.41. aizstāt 33.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 30,00 līdz Ls 100,00” ar skaitļiem un vārdiem „45 līdz 145 euro”;
1.42. aizstāt 34.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus „
Ls 25,00 līdz Ls 100,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 145 euro”;
1.43. aizstāt 34.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 100,00 līdz Ls 250,00” ar skaitļiem un vārdiem „145 līdz 350
euro”;
1.44. aizstāt 35.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 25,00 līdz Ls 100,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 145 euro”;
1.45. aizstāt 35.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 100,00 līdz Ls 250,00” ar skaitļiem un vārdiem „145 līdz 350
euro”;
1.46. aizstāt 36. 1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 5 līdz Ls 50” ar skaitļiem un vārdiem „10 līdz 75 euro”;
1.47. aizstāt 36.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 50 līdz Ls 250” ar skaitļiem un vārdiem „75 līdz 350 euro”;
1.48. aizstāt 37.1. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 25,00 līdz Ls 75,00” ar skaitļiem un vārdiem „40 līdz 110 euro” un
apzīmējumus, vārdu un skaitļus „Ls 50,00 līdz Ls 150,00” ar skaitļiem
un vārdiem „75 līdz 215 euro”;
1.49. aizstāt 37.2. apakšpunktā apzīmējumus, vārdu un skaitļus
„Ls 75,00 līdz Ls 150,00” ar skaitļiem un vārdiem „110 līdz 215 euro”
un apzīmējumus, vārdu un skaitļus „ Ls 100,00 līdz Ls 250” ar skaitļiem un vārdiem „145 līdz 350 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18., 9.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 20/13

„Grozījumi 2009. gada 29. oktobra Saistošajos
noteikumos Nr. 14/09 „Pašvaldības nodeva par
būvatļaujas saņemšanu””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu trešo daļu;
21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 10. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 29. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 14/09 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdus „Vispārīgos būvnoteikumos
noteiktajā kārtībā” ar vārdiem „normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”;
1.2. aizstāt 3.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā” ar vārdiem „normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā”;
1.3. izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.5. Pašvaldības nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu
(euro):

5

Smiltenes novada Domes Vēstis

2013. gada 13. decembris

Būvapjoms, m3
Nosaukums
÷250
1) Ēkas

būves (dzīv., palīgēkas, daudzdzīvokļu, ēkas,
dzīvokļi, sabiedriskās ēkas)
darījuma un ražošanas būves
lauksaimniecības
Trases garums līdz 1000m

2) Inženiertīkli (ceļi,
siltumtrases, ūdensvadi,
Par katru nākošo m
kabeļi u.c)
Darbu platība līdz 500 m2
3) Inženierbūves
Darbu platība virs 500 m2
4) Dabas pamatnes, ainavu veidojošie objekti, mazās arhitektūras formas,
dziļurbumi, nekustamā īpašuma veidošana (zemesgabala apvienošana un/
vai sadalīšana) (Pilna maksājuma summa veicama saņemot APU), u.c.
Līdz 10 ha
Nosusināšana, apūdeņošana
Par katru
nākošo ha
Dīķu rakšana, tīrīšana
5) Meliorācijas būves
Līdz 1000 m
Upju, grāvju rakšana, tīrīšana
Par katru
nākošo metru
6) Būvju demontāža

Nodevas likme (euro)
250÷500 500÷1000 1000÷1500 1500÷3000 3000

64,00

106,00

106,00
64,00

142,00
85,00

142,00

227,00

213,00
284,00
113,00
142,00
0,14 (bet ne mazāk kā 28,00)
0,03

377,00 747,00
426,00 853,00
213,00 284,00

142,00
284,00
42,00
71,00
7,00

„13. Nodevas izlietojumu kontroli veic Smiltenes novada domes
izpilddirektors, domes administrācijas Finanšu nodaļa.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 22. oktobrī

Saistošo noteikumu Nr. 21/13

„Grozījumi 2011. gada 19. aprīļa Saistošajos
noteikumos Nr. 7/11 „Par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības
pamatojums

56,00
0,10 (bet ne mazāk kā 28,00)
0,03
56,00

1.4. izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.2. Kontroli par nodevas uzskaiti veic Smiltenes pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura reizi ceturksnī rakstiski informē Būvvaldi par iekasētajiem nodevas apjomiem.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

2. Īss projekta
satura izklāsts

2013. gada 22. oktobrī

Saistošo noteikumu Nr. 20/13

„Grozījumi 2009. gada 29. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 14/09
„Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkts paredz, ka Dome var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu
apmērus. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka Dome
ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu.
Smiltenes novadā spēkā esošajos 2009. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/09 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” ir nepieciešams veikt grozījumus saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 6., 31. un 32. pantiem.
Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos – grozīts noteikumu 6.2. punkts atbilstoši
administrācijas pārvaldes struktūrai.
Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības
likuma 32. panta otrās daļas 2. punktu, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un
veicot noapaļošanu uz leju līdz veselam skaitlim (euro).
Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nodevas likme
noapaļošanas rezultātā netiek paaugstināta, līdz ar to noapaļošanas rezultāts nav personai nelabvēlīgāks.
Nav ietekmes.
Nav ietekmes.
Nav attiecināms.

2013. gada 30. oktobrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18., 10.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 21/13

„Grozījumi 2011. gada 19. aprīļa Saistošajos
noteikumos Nr. 7/11 „ Par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3. un 9. punktiem

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 7/11 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Smiltenes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Nodevas likme par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībai dienā no plkst. 6.00 līdz 22.00, ko iekasē
pašvaldība tirdzniecības vietā:
3.1. tirdzniecībai ar amatniecības izstrādājumiem (pašu izgatavoti
mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi, pašu ražotajai produkcijai, suvenīri ar Smiltenes novada, Latvijas
Valsts vai nacionālo svētku saistītu simboliku) dienā – 0,70 euro/m2,
bet ne mazāk kā 4,20 euro;
3.2. tirdzniecībai ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (medus izstrādājumi, dažādi dārzeņi, augļi, Jāņu zāles, meža veltes u.c.)
dienā – 0,70 euro/m2, bet ne mazāk kā 4,20 euro;
3.3. tirdzniecībai ar ziediem, dēstiem, stādiem, dzīvniekiem dienā – 0,70 euro/m2, bet ne mazāk kā 4,20 euro;
3.4. tirdzniecībai ar pārtiku bez alkoholiskiem dzērieniem dienā –
1,40 euro/m2, bet ne mazāk kā 8,50 euro; vitrīnām – ne mazāk kā 14,20
euro; sildierīcēm ne mazāk kā 21,30 euro;
3.5. tirdzniecībai ar pārtiku ar alkoholiskiem dzērieniem dienā –
2,80 euro/m2, bet ne mazāk kā 21,30 euro;
3.6. tirdzniecībai ar rūpnieciskiem suvenīriem, mūzikas ierak-

stiem, reklāmu stendiem, atrakcijām 1,40 euro/m2, bet ne mazāk kā
8,50 euro;
3.7. tirdzniecībai ar rūpniecības precēm dienā – 2,10 euro/m2, bet
ne mazāk kā 12,80 euro.”
1.2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Nodevas likme par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskos sabiedriskos pasākumos:
4.1. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei ar alkoholiskajiem dzērieniem 14,20 euro;
4.2. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei ar alkoholiskajiem dzērieniem lielos brīvdabas pasākumos (novada svētki, pilsētas svētki, festivāli, u.c.) 42,60 euro.”.
1.3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Nodevas likme tirdzniecības organizatoram par ielu tirdzniecības organizēšanu atkarībā no ielu tirdzniecības termiņa un preču veida:
5.1. Amatniecības, pārtikas un lauksaimniecības precēm:
5.1.1. Vienreizējs mēneša maksājums 42,00 euro;
5.1.2. Vienreizējs ceturkšņa maksājums 99,00 euro;
5.1.3. Vienreizējs gada maksājums 284,00 euro.
5.2. Amatniecības, pārtikas, lauksaimniecības un rūpniecības precēm:
5.2.1. Vienreizējs mēneša maksājums 71,00 euro;
5.2.2. Vienreizējs ceturkšņa maksājums 170,00 euro;
5.2.3. Vienreizējs gada maksājums – 498,00 euro.
1.4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Nodevas likme mēnesī par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta:
6.1. par tirdzniecību bez alkoholiskajiem dzērieniem – 14,20 euro;
6.1.1. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem – 21,30 euro.
1.5. Izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā:
„6.1 Nodevas likme gadā par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta:
61.1. par tirdzniecību bez alkoholiskajiem dzērieniem – 42,60 euro;
61.2. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem – 85,30 euro.”
1.6. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
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3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Smiltenes novadā spēkā esošajos 2011. gada
19. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 7/11 „Par
pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Smiltenes novadā” ir nepieciešams veikt
grozījumus saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības
likuma 6., 31. un 32. pantiem.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – veikt
grozījumus spēkā esošajos 2011. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/11 „Par
pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Smiltenes novadā”, nosakot nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās apmērus
euro.
Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai
pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu
redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos
saistošajos noteikumos – grozīts 13. punkts atbilstoši domes administrācijas pārvaldes struktūrai.
Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu – nav precīzi
nosakāma.
Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas,
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi.
Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 32. panta otrās daļas 2. punktu,
piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1 = LVL
0,702804 un veicot noapaļošanu uz leju līdz veselam skaitlim (euro).
Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu
negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nodevas likme noapaļošanas rezultātā netiek paaugstināta, līdz ar to noapaļošanas rezultāts nav
personai nelabvēlīgāks.

4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nodevas izlietojumu kontroli veic Smiltenes
novada domes izpilddirektors, domes administrācijas Finanšu nodaļa.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 11.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 22/13

„Grozījumi Smiltenes novada domes
2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos
Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtība””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un
trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta Saistošajos noteikumos Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 11. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 90,00
(deviņdesmit lati)” ar skaitli un vārdu „128,06 euro” un apzīmējumu,
skaitli un vārdus „LVL 45,00 (četrdesmit pieci lati) ar skaitli un vārdu
„64,03 euro”;
1.2. aizstāt 27.9. apakšpunktā vārdus un skaitļus „2007. gada
18. decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 921 „Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana,
pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību” ar vārdiem „normatīvajiem aktiem”;
1.3. aizstāt Pielikuma Nr. 4 tekstā vārdu „lati” ar vārdu „euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Turpinājums 6. lpp.
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2013. gada 13. decembris

Turpinājums no 5. lpp.
2013. gada 30. oktobrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18., 12.§.)
Apstiprināti precizējumi ar Smiltenes novada domes 2013. gada 27. novembra lēmumu
(protokols Nr. 20, 3.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 23/13

„Grozījums 2010. gada 27. maija Saistošajos noteikumos Nr. 10/10
„Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās
daļas 1. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 27. maija Saistošajos noteikumos Nr. 10/10 „Pašvaldības
nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” grozījumu un izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt nodevas par Domes vai tās iestāžu un struktūrvienību izstrādāto oficiālo dokumentu un to
apliecinātu kopiju saņemšanu:
Nodevas
Nodevas objekts
Mērvienība likme,
euro
2.1. Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkāroti
1 lpp.
1,40
2.2. Novada pašvaldības izsniegtās izziņas juridiskām un fiziskām personām Eksemplārs
1,40
pēc viņu pieprasījuma
2.3. Izziņas no novada pašvaldības arhīva
Eksemplārs
4,20
2.4. Apstiprinātas dokumentu kopijas no pašvaldības arhīva
1 lpp.
1,40
2.5. Saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju apliecinātas kopijas Eksemplārs
1,40
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18., 13.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 24/13

„Grozījumi 2013. gada 31. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 3/13
„Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā””
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 574 „Licenzētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 13. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2013. gada 31. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 3/13 „Licencētās
makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;
1.2. aizstāt 3.1.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,25” ar skaitli un vārdu „0,36 euro”;
1.3. aizstāt 3.1.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1,50” ar skaitli un vārdu „2,13 euro”;
1.4. aizstāt 3.1.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,37” ar skaitli un vārdu „0,53 euro”;
1.5. aizstāt 3.1.5. apakšpunktā apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”.
1.6. izteikt Pielikumu 1. A šādā redakcijā:
„ 1.A. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi
Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083.
Ledus sezonas
vienas dienas
Licences Nr. 000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083
Ledus sezonas
vienas dienas
Licence Nr. 000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Cena
1,18 euro
PVN 21%
0,24 euro
Cena ar PVN 1,42 euro (viens euro un 42 centi)

Cena
1,18 euro
PVN 21%
0,24 euro
Cena ar PVN 1,42 euro (viens euro un 42 centi)

Licence izsniegta ________________________
(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu _______________
(paraksts)
Licence derīga __________________________
(datums)
Licences izsniedzējs _____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licence izsniegta __________________________
(vārds, uzvārds)
Licence derīga ____________________________
(datums)
Licences izsniedzējs _______________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums ________________

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas
Licences AE Nr. 000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Cena
1,76 euro
PVN 21%
0,37 euro
Cena ar PVN 2,13 euro (divi euro un 13 centi)
Licence izsniegta ___________________________
(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu __________________
(paraksts)
Licence derīga _____________________________
(datums)
Licences izsniedzējs ________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums _________________

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas
Licence AE Nr. 000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā
Cena
PVN 21%
Cena ar PVN

1,76 euro
0,37 euro
2,13 euro (divi euro un 13 centi)

Licence izsniegta ___________________________
(vārds, uzvārds)
Licence derīga _____________________________
(datums)
Licences izsniedzējs ________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums _________________
Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no
laivas

1.9. Izteikt Pielikuma 1.D. šādā redakcijā:
„1.D. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi
Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”
SIA „Mežvalde AD”
LV44101022385
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083
Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr. 000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

Atklātā ūdens sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licence Nr. 000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

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

Cena
PVN 21%
Cena ar PVN

0,44 euro
0,09 euro
0,53 euro (nulle euro un 53 centi)

Licence izsniegta ___________________________
(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu __________________
(paraksts)
Licence derīga _____________________________
(datums)
Licences izsniedzējs ________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums _________________

Licence izsniegta ___________________________
(vārds, uzvārds)
Licence derīga _____________________________
(datums)
Licences izsniedzējs ________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums _________________
Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no
laivas

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18., 14.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 25/13

Licences izsniegšanas datums _____________
1.7. Izteikt Pielikumu 1. B. šādā redakcijā:
„1.B. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi
Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083
Ledus sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr. 000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

1.8. Izteikt Pielikuma 1.C. šādā redakcijā:
„1.C. Pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi
Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”
SIA „Mežvalde AD”
LV44101022385
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA „Mežvalde AD”
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr. 64773573; 29495083
Ledus sezonas
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licence Nr. 000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

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

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

Licence izsniegta _________________________
(vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu ________________
(paraksts)
Licence derīga ___________________________
(datums)
Licences izsniedzējs ______________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums _______________

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Licence derīga ______________________________
(datums)
Licences izsniedzējs _________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums __________________

„Grozījumi 2012. gada 29. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 12/12
„Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2012. gada 29. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 12/12 „Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 38. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 250,00” ar skaitli un vārdu „350 euro” un apzīmējumu
un skaitli „Ls 1000,00”ar skaitli un vārdu „1400 euro”;
1.2. aizstāt 39. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „30 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 15.§.)
Apstiprināti precizējumi ar Smiltenes novada domes
2013. gada 27. novembra lēmumu (protokols Nr. 20, 2.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2011. gada 26. maija saistošajos
noteikumos Nr. 9/11 „Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9. punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu,
MK 26.08.2006. noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12. punktu un MK 16.03.2010. noteikumu Nr. 264
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 37. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija Saistošajos noteikumos Nr. 9/11 „Apstādījumu
apsaimniekošanu un aizsardzību” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 12. punktā apzīmējumu „(Ls)” ar vārdu „euro”;
1.2. aizstāt 22.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „75,00 euro”;
1.3. aizstāt 22.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 25,00” ar skaitli un vārdu „40,00 euro”, kā arī
apzīmējumu un skaitli „Ls 200,00” ar skaitli un vārdu „285,00 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 16.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 29. decembra saistošajos
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2013. gada 13. decembris
noteikumos Nr. 17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Smiltenes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 29. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 17/09 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1 papildināt Saistošos noteikumus ar 2.5. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajiem sporta kompleksiem, sporta būvēm, zemes gabaliem vai tā daļām, ko apsaimnieko biedrības – 50 % apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas par tām apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu.”
1.2. aizstāt 2.3.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „10,00 euro”.
1.3. papildināt Saistošos noteikumus ar 3.1.10. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„3.1.10. pašvaldības pieņemto lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā (attiecas uz
Noteikumu 2.5.punktu).”
1.4. grozīt Saistošo noteikumu 4.1. punktu un izteikto to sekojošā redakcijā:
„4.1. Saistošo noteikumu 2.1. punktā, 2.4. punktā un 2.5. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām iesniegums un 3.1. punktā norādītie dokumenti iesniedzami sākot no 1. janvāra
līdz tekošā gada 30. jūnijam.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2013. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 27/13 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Smiltenes novadā””
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Īss projekta satura
izklāsts

Ņemot vērā, ka ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir
nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, aizstājot tajos latus ar euro.
Ņemot vērā Smiltenes novada Sporta pārvaldes ierosinājumu, nepieciešams
papildināt saistošos noteikumus ar nosacījumu, ka nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi piemērojami Smiltenes novada pašvaldības īpašumā
esošajiem sporta kompleksiem, sporta būvēm, zemes gabaliem vai tā daļām,
ko apsaimnieko biedrības – 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par
tām apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu. Ierosinājums pamatots ar to,
ka biedrības par saviem līdzekļiem apsaimnieko, uztur un veic ieguldījumus
pašvaldības īpašumos.
Saistošie noteikumi „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 29.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā”” paredz:
1) aizstāt latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam;
2) aizstājot latus ar euro, samazināt summu no Ls 10,00 uz Ls 7,03, kas
būs 10,00 euro, virs kuras varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus;
3) papildināt saistošos noteikumus ar nosacījumu, ka nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi piemērojami Smiltenes novada pašvaldības īpašumā
esošajiem sporta kompleksiem, sporta būvēm, zemes gabaliem vai tā daļām,
ko apsaimnieko biedrības – 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas
par tām apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu.

Informācija par plānoto Neiegūtais nodokļu maksājums pašvaldības budžetam aptuveni Ls 200,00
projekta ietekmi uz
apmērā.
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto Administratīvās procedūras netiek mainītas. Nekustamā īpašuma nodokļa
projekta ietekmi uz
administrēšanu veic Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa.
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Smiltenes novada domes Finanšu un
attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē.

2013. gada 30. oktobrī
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (protokols Nr. 18, 17.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28/13
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licencēšanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „f” apakšpunktu,
43. panta trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 29. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 15/09 „Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
„20. Licenci tās pieprasītājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas, par to iepriekš samaksājot maksu par licences izsniegšanu 34,44 euro apmērā, tajā skaitā pievienotās
vērtības nodoklis, par licences derīguma termiņa gadu.”;
1.2. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
„21. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz Smiltenes novada
domes Kancelejas nodaļā 3 dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis autotransporta līdzekli atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajam taksometram, par
to iepriekš samaksājot maksu par licences kartītes izsniegšanu 17,22 euro apmērā, tajā skaitā pievienotās
vērtības nodoklis, par licences kartītes derīguma termiņa gadu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2013. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 28/13 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 29. oktobra
saistošajos noteikumos
Nr. 15/09 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi””
Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ņemot vērā, ka ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir
nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, aizstājot tajos latus
ar euro.
Lai lietotājam būtu skaidri redzama licences un licences kartītes maksas
apmēra gala summa, saistošajos noteikumos to nepieciešams norādīt
kopā ar pievienotās vērtības nodokli.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/09 „Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””
paredz aizstāt latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam,
kā arī līdzšinējai maksai pievienot pievienotās vērtības nodokli un
atspoguļot to pilnā apmērā. Līdz šim maksa par licences vai licences
kartiņas saņemšanu saistošajos noteikumos bija noteikta bez pievienotās
vērtības nodokļa.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

2013. gada 6. decembrī
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2013. gada 6. decembra lēmumu (protokols Nr. 21, 1.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 29/13
„Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 56.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „3000 latus” ar skaitli un vārdu „4268,62 euro” un skaitli
un vārdu „10000 latus” ar skaitli un vārdu „14228,72 euro”;
1.2. aizstāt 59. punktā skaitli un vārdus „1000 latus” ar skaitli un vārdu „1422,87 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 29. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15/09 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem

A. Mežulis,
Smiltenes Domes priekšsēdētājs

Pašvaldība
Noslēgts līgums par izgāztuves „Kangarkalni” rekultivācijas būvdarbiem
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem šā gada 15. novembrī tika
noslēgts līgums ar SIA „Valkas
meliorācija” par būvdarbu veikšanu projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada
Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” Nr. 9478/3360/PPV rekultivācija” ietvaros. Būvobjekta tehnis-

ko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA „Geo Consultants”,
bet būvuzraudzības darbus veiks
SIA „Ceļu komforts”. Būvdarbus
objektā uzsāka 2013. gada decembrī
un, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, tos paredzēts pabeigt 2014.
gada jūnijā. Rekultivācijas būvdarbu
izmaksas ir LVL 38887,80.

Projekta mērķis ir normatīvo
aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi
novēršana un monitoringa sistēmas
nodrošināšana izgāztuvē. Projekta
ietvaros paredzēts veikt atkritumu izgāztuves rekultivāciju 1,01 ha platībā, kā arī sakopt izgāztuvei piekļauto
teritoriju 2,98 ha platībā. Realizējot
projektu, tiks maksimāli novērsta
atkritumu negatīvā ietekme uz vidi
un cilvēka veselību un nodrošināta
ar atkritumiem piesārņotās teritorijas
iekļaušanās apkārtējā ainavā.
Projekta realizācija kļuva iespē-

jama piesaistot Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu
3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
Projekta plānotās izmaksas
ir LVL 133804,51, 85% jeb LVL
113733,83 no projekta finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
un 15% jeb LVL 20070,68 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projektu
plānots realizēt līdz 2014. gada 21.
septembrim.
Sīkākai informācijai:
Lita Kalniņa

Projektu „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta
izgāztuves „Kangarkalni” Nr.
9478/3360/PPV rekultivācija”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī
projekta ietvaros ir Smiltenes
novada dome.
Projekta administratīvās,
finanšu un tehniskās vadības
uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
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2013. gada 13. decembris

Uzsākti Smiltenes stadiona rekonstrukcijas darbi
„CROSS BORDER
ATHLETICS”
ĪSTENO
„Smiltenes novada
dome”
2013. gada 25. oktobrī Smiltenes novada dome, pamatojoties uz
pārrobežu sadarbības programmas
projekta Nr. ELRII-383„Cross Border Atletics” realizācijas ietvaros
rīkotā atklātā konkursa rezultātiem,
noslēdza līgumu ar SIA „8CBR” par
Smiltenes stadiona rekonstrukcijas
būvdarbu izpildi. Sagatavošanās un
demontāžas darbi objektā tika uzsākti 7. novembrī, kopumā būvdarbus objektā paredzēts pabeigt 2014.
gada jūlijā. Līgumā paredzēto darbu

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu
un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.
apjomos ir paredzēts veikt stadiona
skrejceļu un vieglatlētikas sektoru
konstruktīvo kārtu un segumu rekonstrukciju, izbūvēt lietus ūdens
novadīšanas sistēmu un veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Noslēdzoties rekonstrukcijas darbiem,
projekta ietvaros plānots uzlabot
tehniskās iespējas sporta jomā, īstenojot dažādas aktivitātes.
Projekta „Cross Border Atletics” Nr. ELRII-383 partneris ir
Pleskavas apgabala Porhovas rajo-

na administrācija. Projekta ietvaros
paredzēts atjaunot abās pašvaldībās
esošo stadionu skrejceļus. Atjaunotajos stadionos paredzēts organizēt
vairākas sacensības, kas palīdzēs
veicināt savstarpēju notikumu un
zināšanu apmaiņu, un palielinās arī
sabiedrības informētību un izpratni par sportu. Attīstot starptautisko
bērnu un jauniešu sadarbību caur
vienu no populārākajiem sporta veidiem – vieglatlētiku, vienlaikus tiks
radīta arī iespēja iepazīt partnervals-

ts sporta un kultūras tradīcijas.
Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām sporta skolām bērnu un jauniešu fiziskās
sagatavotības uzlabošanā Smiltenes
novadā un Porhovas rajonā, izmantojot abu valstu pieredzi un resursus.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības

programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam, 3. prioritāti
Sadarbības veicināšana „cilvēks –
cilvēkam”, 3.2. aktivitāti Sadarbība
kultūras, sporta, izglītības, sociālā un
veselības jomā.
Pēc iepirkuma rezultātiem objekta rekonstrukcijas būvdarbu izmaksas ir LVL 372 282,55. Projekta
„Cross Border Atletics” Nr. ELRII383 ietvaros stadiona skrejceļu seguma atjaunošanai Eiropas Savienības finansējums ir LVL 65 641,82
(EUR 93 400,00), pārējās būvdarbu
izmaksas tiks finansētas no pašvaldības līdzekļiem.
Projektu plānots īstenot līdz
2014. gada decembrim.

Atbalsta dalību projektā „Samariešu atbalsts mājās” ieviešanā
27. novembrī Smiltenes novada domes sēdē deputāti atbalstīja
Smiltenes novada domes dalību
biedrības „Latvijas Samariešu
apvienība” realizētā projekta „Samariešu atbalsts mājās” ieviešanā,
deleģējot biedrībai sociālās aprūpes pakalpojuma „Aprūpe mājās”
nodrošināšanu Smiltenes novadā.
Smiltenes novada domes Sociālais dienests ir apzinājis, ka pieprasījums pēc mājas aprūpes pieaug,
lai pakalpojums būtu kvalitatīvs un
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs,
tas prasa pašvaldības resursus. Pēc
apkopotiem datiem pašvaldība mājas aprūpi nodrošina 20 klientiem,
taču vairāki iedzīvotāji ir apzināti
kā potenciālie klienti. Smiltenes
novada pašvaldība ir nolēmusi slēgt
deleģēšanas līgumu ar biedrību
„Latvijas Samariešu apvienību” par
pakalpojuma nodrošināšanu Smilte-

nes novadā.
Samariešu apvienība ir viena
no vecākajām un lielākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām,
kas nodrošina izglītības, sociālos un
medicīnas aprūpes pakalpojumus,
kā arī īsteno vai līdzdarbojas daudzos labdarības projektos, turklāt
kopš 1996. gada tā ir arī Starptautiskās Samariešu apvienības dalīborganizācija. Biedrībai ir laba aprūpes
organizēšanas un sniegšanas sistēma, kā arī 10 gadu pieredze aprūpes
mājās pakalpojuma nodrošināšanā.
Latvijas Samariešu apvienība,
piesaistot Sorosa fonda līdzekļus
(1,89 miljonus eiro), ir izrādījusi
iniciatīvu mājas aprūpi izveidot tieši reģionos. Latvijā kopumā plānots
izveidot piecus atbalsta aprūpes birojus, tai skaitā Smiltenē, sniedzot
atbalstu visa novada teritorijā, kā
arī apkārtējos novados.

Smiltenes novada domes sēdē
Latvijas Samariešu apvienības pārstāvis Viesturs Kleinbergs klātesošos deputātus iepazīstināja ar mājas
aprūpes pakalpojuma piedāvājumu.
V.Kleinbergs uzsvēra, ka šobrīd
Latvijā nereti valda prakse, ka cilvēkiem, kas nespēj par sevi parūpēties
un kuriem nav arī līdzcilvēku, kas
palīdzētu, visbiežāk nonāk pansionātos, taču šis projekts „Samariešu
atbalsts mājās” nodrošinās iespēju
cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi
pašam savā dzīves vietā. Biedrības
darbinieki ne tikai veiks medicīnisku aprūpi, bet arī palīdzēs mājas
darbos, proti, uzkops dzīves vietu,
atvedīs pārtiku, sanesīs malku u.c.
lietas. Smiltenes novadā paredzēts,
ka darbosies divas transporta vienības. Specializētais transports, kas
būs aprīkota ar dušu, veļas mašīnu,
virtuvi u.c aprīkojumu, pie cilvē-

kiem iegriezīsies 1 līdz 2 reizes
mēnesī. Bet otra automašīna, kas
sagādās pārtiku un nogādās cilvēkus viņiem vajadzīgajās vietās, būs
pieejama daudz biežāk, pēc vajadzības. Paredzēts ieviest pakalpojumu
„Drošības poga” cilvēkiem, kuri
nespēj par sevi parūpēties. Izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas
iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā, 24 stundas
diennaktī personas varēs saņemt
uzraudzību, medicīnisko palīdzību
un psiholoģisko atbalstu. Jāpiebilst,
ka atverot atbalsta aprūpes biroju
Smiltenē, tiks radītas 6 jaunas darbavietas.
Smiltenes novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Šteinberga uzsver, ka deleģējot mājas aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu
biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība ”, pašvaldībai būs garanti-

ja, ka iedzīvotājam tiks nodrošināts
viņu vajadzībām atbilstošs pakalpojums. Pēc organizācijas aprēķiniem,
pakalpojums vienam klientam izmaksās 65 latus mēnesī. Pašvaldības līdzfinansējums projektā būs
2014. gada budžetā plānotais pašvaldības finansējums mājas aprūpei.
Šis pakalpojums būs pieejams ne tikai vientuļiem pensionāriem, bet arī
tādiem, kam bērni vai citi tuvinieki
ir, bet tie atrodas tālu vai objektīvu
iemeslu dēļ nevar uzņemties rūpes
par radinieku, taču šajā gadījumā
radiniekiem nāksies daļu no izmaksām segt pašiem. Sekmīgi ieviešot
šo pakalpojumu tiks pārskatīts, kam
vēl ir nepieciešama palīdzība. Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
savu darbību uzsāks 2014. gada sākumā.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Būvvalde veikusi pārbaudes sabiedriski nozīmīgajās ēkās

Pēc Zolitūdes traģēdijas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija uzdeva pašvaldības Būvvaldēm veikt ārkārtas pārbaudes
un sniegt apsekošanas rezultātus
ministrijai līdz 4.decembrim par
būvnormatīvu ievērošanu visās
sabiedriski nozīmīgajās ēkās, kur
notiek vai ir plānoti būvdarbi.
Smiltenes novada domes Būvvalde ir apsekojusi un devusi ministrijai atzinumus par trīs būvobjektiem, kuros tiek būvētas, rekonstruētas vai renovētas ēkas. Pašvaldības speciālisti apsekoja Smiltenes
Romas katoļu draudzes baznīcas
jaunbūvi (Vaļņu iela 17, Smiltene),
ražošanas ēku Celtnieku ielā 10,

Smiltene. Abos šajos objektos pārkāpumi būvnormatīvu ievērošanā
netika konstatēti. Savukārt trešajā
objektā – Aktīvās atpūtas centrā,
kas atrodas Pils ielas 9 (Smiltene)
ēkas otrajā stāvā un šīs telpas nomā
no ēkas īpašnieka, būvdarbi tika
apturēti, uzdodot veikt pārprojektēšanas darbus, ietverot tajos pirmā
un pagrabstāva nesošo konstrukciju
nostiprināšanu un projekta pārakceptēšanu Būvvaldē. Būvvaldes vadītāja – būvinspektore Ingrīda Ērgle
skaidro, ka divstāvu ēkā paredzēti
rekonstrukcijas darbi otrā stāva līmeni ar uzejas un evakuācijas mezgliem. Bijušai industriālai ēkai otrā
stāva līmenī nesošajās konstrukcijās

plaisas netika novērotas, ir izbūvētas labierīcības, nomainīti logi, taču
ir daļēji bojāts jumts, lietus ūdens
rezultātā bojātas evakuācijas kāpņu metāla konstrukcijas, bojātas
arī pirmā stāva un pagrabstāva nesošās konstrukcijas, kur ir nodrupis
betons, atsegti siju un pārsegumu
stiegrojumi, kuri ir stipri korodējuši, tāpat pirmā stāva grīda ir saplaisājusi un redzami iesēdumi. Šie visi
minētie faktori nopietni ietekmē minētā centra darbību un apmeklētāju
drošību. Par apsekojumiem ir noformēti atzinumi un atzinumu pārskats
nosūtīts Ekonomikas ministrijai.
Tāpat Ekonomikas Ministrija ir
lūgusi iespēju robežās apsekot arī

Apstiprināti projekti lauku ekonomikas
dažādošanai un dzīves kvalitātes
veicināšanai
Atbalsta Zemkopības
ministrija un Lauku
atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un
apstiprinājusi Smiltenes novada
iestāžu sagatavotos projektu iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Apstiprināti sekojoši projekti:

Projektu līdzfinansē
Eiropas savienība

1) „Skrejceļa
vienkāršotā renovācija Grundzāles sporta
laukumā”. Projekta mērķis ir uzlabot aktīvās atpūtas objektu infrastruktūru, paplašinot iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Kopējā plānotā summa Ls 23725,85
no kuras ELFLA līdzfinansējums Ls
13500,00. Projektu plānots realizēt
līdz 2014. gada 30. jūnijam.
2) „Hokeja laukuma izveide” Blomes pagastā. Projekta
mērķis ir Publiski pieejama hokeja

EIROPAS LA8.6$,01,(&ć%AS FONDS LAUKU AT7ć67ć%$,:
EIROP$,19(67ýLAUKU APVIDOS

laukuma izveide, lai sekmētu rekreācijas pamatpakalpojumus, aktīva
sporta attīstību un jauniešu brīvā
laika pavadīšanas iespēju daudzveidošanu drošā vidē. Kopējā plānotā
summa Ls 5214,06 no kuras ELFLA līdzfinansējums Ls 3691,53.
Projektu plānots realizēt līdz 2014.
gada 1. jūlijam.
Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

sabiedriski nozīmīgas ēkas, kuras
pieņemtas ekspluatācijā pēdējo piecu gadu laikā. Būvvalde ir veikusi
astoņu šādu objektu apsekošanu –
Smiltenes pilsētas Kultūras centru,
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolu, Smiltenes pirmsskolas izglītības
iestādi „Pīlādzītis”, Smiltenes tehnikuma sporta halli, Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcu Dārza ielā
9, Blomes tautas namu, Grundzāles
pamatskolu un Palsmanes bērnudārzu. Būvvalde gatavo atzinumus arī
par šiem objektiem. Apsekošanas
laikā tika konstatēts, ka ēku nesošās
konstrukcijas izbūvētas atbilstoši
projektiem, taču atsevišķos objektos ir konstatēti nelieli bojājumi,

plaisas sienās, ir uzdots noskaidrot
to izcelsmi un novērst to.
Apsekošanu veica Smiltenes
novada Būvvaldes vadītāja – būvinspektore Ingrīda Ērgle, Smiltenes
novada domes tehniskais direktors
Uldis Rudzītis, Smiltenes novada
domes būvinženieris Ivo Rozentāls.
Smiltenes novada domes Būvvalde
vērš uzmanību, ka par būvju tehnisko stāvokli ir atbildīgi ēkas īpašnieki un apsaimniekotāji, tāpēc aicina
būt atbildīgiem un pārliecināties par
savu namu drošību, tostarp gatavību
ziemai, nodrošinot regulāru sniega
tīrīšanu no jumtiem.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka Dzimtsarakstu
nodaļā novembra mēnesī reģistrēti
4 jaundzimušie: divi zēni un divas
meitenes. Bērniņu dzīvesvietas –
Brantu, Grundzāles, Variņu pagasts
un Smiltenes pilsēta. Laulībā dzimuši trīs bērni, vienam bērnam atzīta
paternitāte. Vecāki dēliem izvēlējušies vārdus – Tomass, Tomass Deivids. Meitām dāvāti vārdi – Elisa,
Kornēlija.
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas
četras laulības. Smiltenes Evanģēliski luteriskā baznīcā noslēgta viena
laulība.
Novembra mēnesī reģistrēti 10
miršanas gadījumi. Miruši 6 – Smil-

tenes pilsētas iedzīvotāji, 1 – Blomes,
Brantu un Launkalnes pagasta iedzīvotājs un 1 – ar nenoteiktu dzīvesvietu. Miršanas apliecības izsniegtas 7
sievietēm un 3 vīriešiem.
Kopumā līdz 2013. gada 1. decembrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 94 jaundzimušie, 126 miršanas gadījumi, noslēgtas 36 laulības.
Smiltenes Evanģēliski luteriskā baznīcā noslēgtas 5 laulības.
Uz Jauno gadu dāviniet viens otram tikai labus vārdus un centieties,
lai tie pavisam neizzustu no steigas
pilnās pasaules!
Dace Ērģele,
Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2013. gada 13. decembris

Informācija Lauksaimniekiem
Stājas spēkā Regulas par Finanšu disciplīnu prasības.
Šogad iesniegtajiem platību
maksājumu pieteikumiem, kuros
atbalstā izmaksājamā summa pārsniedz 2000 eiro, tā tiks samazināta
par 2,453658%.
Samazinājums tiks piemērots
šādiem maksājumiem:
- vienotajam platību maksājumam;
- atsevišķajam maksājumam par
cukuru;
- īpašajam atbalstam sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai;
- īpašajam atbalstam lopbarības
augu sēklu kvalitātes uzlabošanai;
- īpašajam atbalstam par pienu.
Samazinājums netiks piemērots
atbalsta maksājumiem mazāk labvēlīgajiem apvidiem, agrovides maksājumiem (t.sk. bioloģiskajai lauksaimniecībai), Natura 2000 maksājumiem,
kā arī pārejas posma valsts atbalstam,
ko lauksaimniekiem piešķir Latvijas
valsts no sava budžeta.
Ieturējums tiks veikts no tās summas daļas, kas pārsniedz 2000 eiro.
Piemērs: Ja lauksaimnieks saņem maksājumus 1900 eiro apmērā,
summa netiks samazināta. Ja maksājums ir 2200 eiro – ieturējums būs par
summu, kas ir virs 2000 eiro, nevis
no visas summas.
Šādas ir Regulas par Finanšu
disciplīnu prasības, kas stājas spēkā
no šā gada 1. decembra. Tas ir Eiropas Savienības lēmums, lai veidotu
krīzes fondu – uzkrājumu nopietnu
problēmu gadījumos. Visās Eiropas
Savienības dalībvalstīs šī kārtība ir

vienota.
Šī ir pirmā reize, kad Eiropas
Savienība paredzējusi ieturēt finanšu disciplīnas mehānismu no platību
maksājumiem.
Zināms vienotā platības maksājuma samazinājuma koeficients
Vienotā platības maksājuma
2013. gada atbalsta likmei tiks piemērots samazinājuma koeficients
0,920622. Vienotā platības maksājuma likme 2013. gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir 60,54
LVL/ha.
Saskaņā ar Regulā noteikto kārtību, kas paredz kopējus noteikumus
tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, vienotā platības maksājuma
atbalsts valstī kārtējā gadā pārsniedz
kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc, veicot atbalsta izmaksu, tam tiek
piemērots samazinājums.
Zināmi lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas
rezultāti
LAD ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, lai
noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta
labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Ja salīdzina datus ar 2012.gadu,
var secināt, ka koptas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms ir samazinājies par vairāk nekā 53000 ha.
Samazinājums ir skaidrojams ar to,
ka mainījušās prasības – šogad zemes
īpašniekam bija jāapstrādā vismaz
70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā
tiktu uzskatīta par apstrādātu.

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
15. novembrī noslēdzās nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš. Nekustamo īpašumu nodaļa ir aprēķinājusi 2013.gadā samaksātās un
nesamaksātās nodokļa summas. Uz 1.decembri kopējā nodokļu parādnieku
summa par ēkām un zemi sastādīja 236 538 latus. Ar nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināto, samaksāto summu un parādiem var iepazīties tabulā:
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
Par zemi
Par ēkām
Kopā:

Aprēķināts par
2013. gadu
(Ls)
296 733
130 837
427 570

Samaksāts
2013. gadā
(Ls)
285 945
134 252
420 197

Parādi uz
01.12.2013.
(Ls)
107 104
129 434
236 538

2013. gadā aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, ir piemēroti arī atvieglojumi, tos saņēma 545 personas.
Nekustamā
Atvieglojumi, kas piemēroti
Atvieglojumi,
īpašuma
pamatojoties uz pašvaldības
kas piemēroti
nodokļa
saistošajiem noteikumiem (Ls)
pamatojoties
atvieglojumi
uz likumu (Ls)
Par zemi
1 771
5625
Par ēkām
611
1011
Kopā:
2 382
6 636
Nekustamo īpašumu nodaļa aicina nestrādājošos pirmās un otrās grupas
invalīdus, vientuļos pensionārus, personas ar maznodrošinātas vai trūcīgas
personas statusu, daudzbērnu ģimenes un citas Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu minētās kategorijas savlaicīgi 2014.gada janvārī iesniegt iesniegumus par
atvieglojumu piešķiršanu.
2013. gadā nodokļa parādniekiem Nekustamo īpašumu nodaļa ir nosūtījusi 70 brīdinājumus par kopējo summu Ls 18 721. Smiltenes novada domes
sēdēs ir pieņemti 31 lēmums – izpildrīkojums par kopējo summu Ls 9 117,
kur parādu piedziņu veiks zvērināts tiesu izpildītājs.
Nekustamo īpašumu nodaļa aicina tos novada iedzīvotājus, kuri līdz šim
nav vēl samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli, to savlaicīgi samaksāt, lai
parāda summa nepieaugtu, jo atgādinām, ka par katru nokavēto dienu pēc
maksāšanas termiņa tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05% apmērā.
Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksājumus veic savlaicīgi un precīzi. Novēlam saticīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Jaunā gadā, lai miers un labklājība ienāk katrā jūsu mājā!
Nekustamo īpašumu nodaļa

Iepriekšējos gadus lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par
koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no
visas minētās zemes platības. Šī prasība tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.
Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platība tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja
līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā
vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana,
zāles novākšana vai sasmalcināšana
un izkliedēšana.
Apsekošanas gaitā iegūtā informācija ir nodota vietējām pašvaldībām nodokļu aprēķinam 2014. gadā.
Ja lauksaimniecības zeme netiek kopta, tā tiek aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.
Būs pieejams atbalsts tūrisma
aktivitāšu veicināšanai.
No 2014. gada 2. janvāra līdz
2014. gada 31. janvārim tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Tūrisma aktivitāšu
veicināšana”.
Pasākuma mērķis ir veicināt
nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot
lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.
Tiks atbalstītas dažādas aktivitātes,
piemēram, peldvietu labiekārtošana,
atpūtas taku un tiltiņu, rotaļlaukumu,
atrakciju, veloceliņu izveide un labiekārtošana, sporta laukumu un sporta
un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā u.c.
Pasākuma projektu īstenošanas
beigu datums ir astoņi mēneši no

Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu
apstiprināšanu.
Turpinās platību maksājumu
izmaksāšana.
Lauku atbalsta dienests informē,
ka līdz 2013. gada 6. decembrim kopumā Latvijas lauksaimniekiem ir izmaksātas šādas atbalsta summas:
- vienotā platību maksājuma
(VPM) avansa izmaksas LVL 37 771
529 apmērā;
- avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas
apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu
teritorijas (MLA) LVL 14 323 608
apmērā.
Šobrīd avansa maksājumus ir
saņēmuši tie lauksaimnieki, kuru
pieteikumiem ir noslēgusies administrēšana un nav konstatētas nekādas
nepilnības vai kļūdas tajos.
No šā gada 9. decembra tiks
uzsākta VPM gala norēķinu izmaksa saskaņā ar LAD platību maksājumu grafiku 2013. gadam: http://
www.lad.gov.lv/files/fin_apjoms_jul_
dec_2013-6.pdf
Informācijai:
Lauku attīstības speciāliste Laima
Āboltiņa apmeklētājus pieņemi: pirmdien, otrdien, trešdien no plkst.: 8.00
līdz 14.00, Rīgas ielā 71, Brantu pagasts, ceturtdienās no 8.00 līdz 14.00,
Smiltenes pagastā, Kalnamuiža 2,
Brantu un Smiltenes pagasta pārvaldē.
Pēc LAD informācijas sagatavoja:
Gunta Mangale,
Lauku attīstības speciāliste

Noslēdzies projekts „ Jauniešu mājas”
LATVIJAS REPUBLIKAS

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Projekts „Jauniešu mājas” noslēdzās šā gada 4. decembrī. Projekta
„Jauniešu mājas” ietvaros tika sagatavotas telpas bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem vecumā no 15
līdz 18 gadiem, lai viņi spētu integrēties sabiedrībā un nākotnē spētu uzsākt
patstāvīgu dzīvi. Projekta iecere tika
realizēta Smiltenes novada Bērnu un
ģimenes atbalsta centra telpās, kur tika
izveidotas četras istabas (sešas gultas
vietas), virtuve, dušas telpa un atpūtas
telpa. Izveidotajiem dzīvokļiem ir atsevišķa ieeja, kas ļauj jauniešiem veidot
patstāvīgu dzīvi. Telpas tika aprīkotas
ar sadzīves apstākļu nodrošināšanai
nepieciešamo inventāru – gultas veļu,
traukiem, elektroierīcēm, mēbelēm u.c.
Ar šī projekta palīdzību Bērnu un
ģimenes atbalsta centrs vēlas attīstīt
darbības jomu, kura ir kā starpposms
starp jaunieša izņemšanu no ārpusģimenes aprūpes iestādes un jauniešu

patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Līdz
šim Smiltenes novadā nebija nevienas
institūcijas, kas varētu sniegt atbalstu
bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem,
sniedzot iespēju mācīties dzīvot patstāvīgi, plānot savu laiku un budžetu.
Smiltenes novada dome projekta
realizāciju uzsāka šā gada maijā. Projekts „Jauniešu mājas” tika īstenots
Valsts programmas bērna un ģimenes
stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam
I sadaļas „Ģimenei pietuvinātas vides
attīstīšana bērnu aprūpes iestāžu bērniem pašvaldībās” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
LVL 23330,54, kur Labklājības
ministrijas finansējums ir LVL
18 000,00 un pašvaldības līdzfinansējums ir LVL 5330,54.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Noslēdzies projekts
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Smiltenes novada Bilskas ciemā. Būvdarbi”
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pabeigti būvdarbi ES līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības
infrastrukūras attīstība Smiltenes novada Bilskas ciemā. Būvdarbi.”
Bilskas ciemā veikta esošā
ūdensvada, kanalizācijas spiedvada,
kanalizācijas kolektora, kanalizācijas
sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīša-

nas iekārtu rekonstrukcija. Projekta
ietvaros kopumā ir izbūvēti ūdensvadi 478 metri un kanalizācijas maģistrālie vadi 275 metru garumā.
Uzziņa. Galvenais būvuzņēmējs
SIA „Vidzemes energoceltnieks”.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
192222.27 Ls un Eiropas reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums ir
85% no attiecināmajām izmaksām.
Projekta vadību īstenoja SIA
„Smiltenes NKUP”.
SIA Smiltenes NKUP
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Īstenoti visi 2012.
gada Smiltenes novada
domes līdzfinansētie
NVO projekti
2012. gada maijā tika izsludināta pieteikumu pieņemšana Smiltenes novada domes izsludinātam
projektu līdzfinansēšanas konkursam nevalstiskajām organizācijām.
No 17 projektu pieteikumiem tika
atbalstīti 8 projekti, pieci no tiem
tika īstenoti līdz 2013. gada maijam. Šoruden noslēdzās atlikušie
trīs projekti:
• Projekts „Inventāra iegāde
bērnu rotaļu laukumiem Bilskas un
Mēru ciemos”, iesniedzējs Biedrība
„Vilkmuiža”, pašvaldības līdzfinansējums Ls 495,50. Projekta ietvaros izveidoti un paplašināti bērnu
aktīvās atpūtas objekti, stiprinātas
ģimenes kā vērtības apziņa un iesaistīti vietējie iedzīvotāji apkārtējās vides labiekārtošanā.
• Projekts „Dabas izziņas un
piedzīvojumu takas izveidošana”,
iesniedzējs Biedrība „Palsmanes
pieaugušo tālākizglītības atbalsta
centrs”, pašvaldības līdzfinansējums Ls 400,00. Projekta ietvaros
izveidota dabas izziņas un piedzīvojumu taka Palsmanes ciematā
Palsas upes krastā. Takā ir izvietoti
9 informācijas stendi par dabu, dabas aizsardzību un takā aplūkojamiem objektiem, kā arī izveidoti 6
piedzīvojumu elementi.
• Projekts „Bērnu rotaļu
laukuma izveide Blomes pagastā”, iesniedzējs biedrība „GaisMa
tunelī”, pašvaldības līdzfinansējums Ls 467,99. Projekta ietvaros
plānots izveidot Blomes pagasta
bērniem sakoptu vidi ar drošu un
viegli pieejamu rotaļu laukumu,
kas attīsta dažādas bērna spējas un
iemaņas.
Konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras īsteno pašvaldības
attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un
teritorijas labiekārtošanas jomās.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Pašvaldības
darba laiks sakarā ar
darba dienu pārcelšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 25. aprīļa rīkojumu
Nr. 195 „Par darba dienu pārcelšanu
2013.gadā”, kas paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2013. gada
23. decembra uz sestdienu 2013.
gada 14. decembri un darba dienu
no pirmdienas, 2013. gada 30. decembra, uz sestdienu, 2013. gada
28. decembri, Smiltenes novada
dome strādās sekojošos datumos:
14. decembrī
no plkst. 8.00 līdz 16.00
23., 24., 25., 26., decembris
brīvs
27. decembrī
no plkst. 8.00 līdz 17.00
28. decembrī
no plkst. 8.00 līdz 16.00
30., 31. decembris un
1. janvāris brīvs
* Pusdienas pārtraukums no
plkst. 12.00 līdz 13.00

10 Smiltenes novada Domes Vēstis
Mirdz laukos sniegs tik balts un
neaizskarams,
Ka nolaisties tik reta pārsla
drīkst:
Kā šūpojams, kas būtu, maigi
skarams,
Un gaisos, liekas, eņģeļu
spārni švīkst.
(A. Pāle)
Novēlam
Smiltenes novada
iedzīvotājiem, mūsu
darbiniekiem, klientiem un
sadarbības partneriem –

Lai Ziemassvētki
piepilda sapņus un
Jaunais gads kā
zvaigzne mirdz un visu
dod, ko vēlas sirds!
SIA Smiltenes NKUP

2013. gada 13. decembris

Atskats uz šo – 2013., ar dažām
iecerēm uz jauno 2014. gadu!
Lai nākamajā 2013. gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus,
piepildīt mazus un lielus sapņus,
īstenot mērķus un saglabāt ticību,
ka mēs visi kopā esam spējīgi radīt
brīnumus, kas pārsteidz vispirms
jau mūs pašus un arī citus. Jā, tieši
šādu mēs vēlējām nu jau aizejošo
gadu. Gadu mija ir tāds pārdomu
laiks, kas bijis un kas būs.
Šogad ir pabeigta siltināt māja
Rīgas ielā 3/2 projekta Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā
3 korpuss II, Smiltenē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi,
ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās
attīstības fonds. Paredzēts, ka Jauno
gadu arī Kalna ielas 8 iedzīvotāji sagaidīs renovētā mājā. Turpinās darbi
pie mājām Abulas ielā 6, Dārza ielā
26, Limbažu ielā10, Rīgas ielā 10 un
Rīgas ielā 8. Šogad vairākas mājas
ir tikušas pie jauna jumta – Celtnieku ielā 6, Limbažu 3, Daugavas 3,
Gaujas 4. Protams, ka būvdarbi prasa īstermiņa neērtības, taču pēc to
pabeigšanas gandarījums ir liels!
Šogad norisinājās būvdarbi arī
Grundzāles un Bilskas pagastos.
ES līdzfinansētajā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Grundzāles

ciemā” ietvaros kopumā ir izbūvēti
ūdensvadi 2470 metri un kanalizācijas maģistrālie vadi 940 metru
garumā, izbūvētas kanalizācijas
pārsūknēšanas stacija, dzeramā
ūdens sagatavošanas iekārta, jauna
artēziskā aka un notekūdeņu attīrīšanas iekārta.
Arī projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Bilskas ciemā. Būvdarbi” ietvaros tika veikta esošā
ūdensvada, kanalizācijas spiedvada,
kanalizācijas kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
Galvenais būvuzņēmējs abos
objektos bija SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Projekta vadību īstenoja SIA „Smiltenes NKUP”.
Kā solīts, esam ķērušies klāt
parādnieku skaita mazināšanai.
Ir noslēgtas vairāk kā 50 vienošanās, no kurām tikai dažas nepildās,
daudzu parādnieku lietas šobrīd
nodotas tiesai. Katrā ziņā ir vērojama pozitīva tendence un parādi
neaug. Tomēr aicinām parādniekus,
kamēr vēl norēķini veicami tikai
latos, nomaksāt parādu uzreiz un
mēs atlaidīsim soda naudu 100%
apmērā! Piedāvājums spēkā līdz šā

gada pēdējai darba dienai –
28. decembrim!
Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra” un SIA „Smiltenes NKUP” ir noslēgušas līgumus par Eiropas
Savienības fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā” un
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Smiltenes novada Variņu
ciemā” realizāciju. Tas nozīmē, ka
nākamgad būvdarbi notiks Variņos
un Palsmanē.
Ar 2013. gada 30. oktobra
Smiltenes Novada Domes lēmumu
noteikts, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Smiltenes novada Launkalnes pagastā nodrošinās SIA „Smiltenes NKUP”.
Tas nozīmē, ka ar nākamo gadu
mēs nodrošināsim dzeramā ūdens
un kanalizācijas pakalpojumus visos novada pagastos. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai 2013. gada 14. augustā iesniedzām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Smiltenes
novadā. Tarifa izmaiņas ir saistītas
ar apkalpes zonas palielināšanos

(pagastu pievienošanu), izmaksu
pieaugumu. Šobrīd ir zināms, ka
piedāvātie tarifi nestāties spēkā ar
01.01.2014.
Jau šovasar pilsētas kopšanu
uzlaboja un atviegloja iegādātais
zāles pļāvējs „Husqvarna” un nupat
tika nopirkts vēl viens. Tas nozīmē,
ka pilsētas zaļumsaimniecība tiks
kopta arvien kvalitatīvāk un mūsdienīgāk. Priecājamies arī par mūsu
ilggadējo sētnieci Ināru Daņiļeviču, kuru Smiltenes Novada Dome
apbalvoja ar Atzinības rakstu.
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli otram.
Tad atcerēsimies par to pēc iespējas
biežāk, jo, darot priecīgākus citus,
arī mēs paši kļūstam priecīgāki!
Lai izdodas!
SIA Smiltenes NKUP

Izglītība
Smiltenes ģimnāzijas darbība 2013. gadā

Laiks aizrit mirkļos, stundās,
gadu simteņos…
Aizrit viens no skolas gadiem,
šis mācību gads ir jau 105. skolas
vēsturē. Cik piepildīts bija 2013.,
ko jaunu iemācījāmies, radījām,
izmēģinājām? Ar kādām domām
un plāniem ieejam jaunajā 2014.
gadā?
Svarīgs skolu raksturojošs rādītājs ir skolēnu mācību sasniegumi
kārtojot valsts pārbaudes darbus un
centralizētos eksāmenus. 12. klašu
skolēni 2012./13. m.g kārtoja 7 centralizētos eksāmenus un vācu valodā DSD diploma eksāmenu. Divus
no tiem – ķīmijā un fizikā – mūsu
novada vispārizglītojošajās vidusskolās, kārtoja tikai SĢ skolēni.
Labu sniegumu skolēni parādījuši
arī obligātajā centralizētajā eksāmenā matemātikā, kur SĢ skolēnu
sniegums kopumā ir krietni augstāks
par vidējo rādītāju valstī. Šie rezultāti pārliecinoši pierāda, ka skolā ir
attaisnojies IZM VISC ESF dabaszinātņu projekts, kur SĢ jau vairākus gadus darbojas kā pilotskola. Ja
valstī no 471 skolas, kas īsteno kādu
no vidējās izglītības programmām,
mazāk nekā puse izvēlējās kārtot
eksāmenu fizikā un tikai 168 skolās
kārtoja ķīmijas eksāmenu, tad SĢ
bija šo skolu vidū.
Skolēnu mācību sasniegumi
obligātajos centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un angļu valodā
ir augstāki par vidējo rādītāju valstī. Četri skolēni kārtoja eksāmenu
uz 2. pakāpes DSD diplomu vācu
valodā, trīs no viņiem saņēma C1
līmeni, viens B2 līmeni.
12. klasi absolvēja 65 skolēni,
9. klasi – 47 skolēni.
2013. gada 3. decembrī skola

saņēma OECD starptautiska izglītības pētījuma rezultātus, kas rāda,
ka SĢ 9. klašu skolēnu rezultāti
matemātikā ir stipri augstāki par
valsts vidējo rādītāju un sasniedz
pētījuma augstāko rezultātu ieguvušo valstu līmeni, t.i., Somijas,
Nīderlandes un DA Āzijas valstu
rezultātus, kas ir vērtējams kā ļoti
nozīmīgs sasniegums.
Liels ieguvums skolas attīstībā
un metodiskās darbības vadībā, un
pārmaiņu ieviešanā ir dalība VISC
Inovatīvās pieredzes skolu tīklā.
Smeļoties tur gūtās idejas, Smiltenes ģimnāzija 2012./2013. m.g. metodisko darbu organizēja savādāk.
Skolā skolotāji darbojās interešu,
sadarbības un mācīšanās grupās. Interešu grupas skolotāji veidoja paši.
Kāds no kolēģiem vēlas padalīties
ar savu gūto pieredzi un aicina interesentus pie sevis, piemēram, testu
veidošana pultīm vai informācijas
saglabāšana „mākoņos”. Sadarbības grupas organizēja skola kopīgi,
piemēram, projekta „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” grupā ir iesaistīti
visi skolas darbinieki.
Mācoties kolēģiem vienam no
otra, katrs profesionāli pilnveidojas
sev interesējošā jomā.
Audzināšanas darbs Smiltenes
ģimnāzijā ir plānots un veiksmīgi
organizēts. 2013. gada galvenie audzināšanas uzdevumi bija skolēnu
pilsoniskā audzināšana, pienākumu
un atbildības stiprināšana skolēnu
attieksmē un attiecībās, kā arī veiksmīga darbošanās APU projektā,
kura mērķis ir skolēnu pozitīva disciplinēšana.
Mācīt piederību savai skolai,
pilsētai noteikti palīdz skolas tradīcijas – jau gadu gaitā izveidotās,

gan arī no jauna dzimušās. No janvāra līdz pat decembra beigām gads
ir piesātināts ar daudzām interesantām aktivitātēm, un tāds ir bijis arī
2013. gads.
Šogad piedzima arī jauns pasākums – Sulu laiks, skolēnu un
absolventu talantu parāde. Ideju
izauklēja skolas prezidente Adele
Bērziņa kopā ar skolēnu pašpārvaldi. Pasākumā noslēgumā bija
īpašs salūts – laternas, kuras, viegli
paceldamās virs skolas stadiona,
šo vēsti nesa nākamajam gadam
– skolas 105. jubilejai, kas notiks
Sulu laikā – 26. aprīlī. Jau tagad
skolas administrācija aicina atbalstīt šo pasākumu.
Valsts jubilejas pasākums skolā kļuvis par vienu no lielākajiem
svētkiem, kas iesākas ar Lāčplēša
dienas lāpu gājienu, ar mājas darba
gatavošanu, ar gaismas ceļu svētku
rītā un noslēgumā svinīgu stundu
skolas zālē. Šogad svētku tēma bija
„Smiltene notikumos un personībās
(1918–2013)”. Mājas darbs – fotogrāfija izstādei „Mana Smiltene
bildēs”. Fotogrāfiju izstāde bija ļoti
bagāta, ar īpaši vērtīgiem mirkļiem
Smiltenes vēsturē. Interesantu faktu
prezentācijas mijās ar kopdziedāšanu skolas zālē stundā Smiltenei.
Analizējot pasākumu, skolēni uzsvēra, ka patriotisma pilnā nedēļa
skolā liek padomāt par savu dzimto
vietu, par vērtību – brīvība, tās nozīmi.
Latviskuma garā šogad svinēsim arī Ziemassvētkus, un tos iesāksim ar jaunu tradīciju – Ziemassvētku egles iedegšanu skolas pagalmā,
un katra klase rotās eglīti ar savu
latvju rakstu zīmi. Arī Ziemassvētku koncertā, izmantojot E. Virzas

„Straumēnu” tekstus, mācīsimies
latviskās sajūtas svētku svinēšanā.
2013. skolā tiek īstenots ESF
projekts „Atbalsta programmu
izstrāde un īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”,
ko koordinē Latvijas Universitāte.
Projekta ietvaros skolā strādā APU
(Atbalsts pozitīvai uzvedībai) komanda. Komanda, piecu cilvēku
sastāvā, tiekas katru otrdienu. Komandā tiek izskatīti dažādi jautājumi, kas saistīti ar skolēnu sekmību
un uzvedības problēmām.
Skolēniem un vecākiem tiek
sniegta psiholoģiskā palīdzība dažādu psihoemocionālu, ģimenes un
krīžu jautājumu risināšanā. Nozīmīgs darbs tiek ieguldīts strādājot
ar bērniem, kas ir no sociālā riska
ģimenēm, bērniem, kam ir stundu kavējumi. Sociālais pedagogs
savā kabinetā ir radījis drošu un
pieņemamu vidi skolēniem. Skolas atbalsta personāls sadarbojas ar
Smiltenes Sociālo dienestu un Sadarbības vienību, kas ļoti atvieglo
skolas darbību.
2012. gada rudenī tika uzrakstīts un guva atbalstu projekts „Krievu valoda – draudzības valoda”
(iesniegts fondam „Russkij mir”).
Par fonda līdzekļiem tika iegādātas
dzelzceļa biļetes Rīga–MaskavaKirova un atpakaļ. Skolēniem ceļā
bija nodrošināta ēdināšana. Krievijas grupas pārstāvji tiek gaidīti
Smiltenē 2014. g. pavasarī.
2012. gada rudenī sākās jauns
Comenius 2 gadu projekts „Kultūra, daba un klimats – mūsu kopējā atbildība Eiropas nākotnei”, tas
noslēgsies 2014. g. vasarā. Projekta
summa 21000 eiro. 2013. g. 23. –

25. septembrī projekta sanāksme
notika Smiltenē, kur tikās 6 Eiropas
valstu skolotāju un skolēnu komandas.
2013. g. septembrī Comenius
skolēnu individuālās mobilitātes ietvaros 3 Smiltenes ģimnāzijas skolēni devās 3 mēnešus mācīties uz
sadarbības partneru skolu Sicīlijā.
No partnerskolas 3 skolēni pašlaik
mācās Smiltenes ģimnāzijā.
Apstiprināti divi iepirkumi, ko
organizēja Nodarbinātības valsts
aģentūra.. Līdz ar to Smiltenes
ģimnāzija ir tiesīga pati, nevis ar
starpniekfirmu palīdzību organizēt
darba meklētāju un mūžizglītības
apmācību datorprasmēs, psiholoģijā un angļu valodā. Pa šo laiku
apmācītas 2 darba meklētāju grupas, pašlaik līdz martam norisinās
apmācība 3 mūžizglītības grupām.
Smiltenes ģimnāzija ir skola,
kas mācās, nemitīgi pilnveidojot
savu darbību un mācīšanās vidi, izvirzot augstus snieguma standartus
saviem darbiniekiem, strādājot, lai
katrs skolēns saņemtu savām spējām
atbilstošu visaugstākās kvalitātes izglītību. Skola, kas sniedz iespējas
katram skolēnam atklāt un attīstīt
savas radošās spējas. Tā ir skola,
kas jau tagad ir un arī turpmāk būs
nozīmīgs skolēnu izglītošanas un
pieaugušo mūžizglītības centrs.
Visiem sadarbības partneriem,
vecākiem un skolas saimei novēlot
mierīgu un gaišu Ziemassvētku laiku un rosīgu, veiksmīgu un izaicinājumiem un drosmīgiem risinājumiem bagātu Jauno gadu,
Velga Mālkalne,
Smiltenes ģimnāzijas direktore
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Koris „Lido” viesojas Itālijas pilsētā Rovigo
25. oktobrī mēs, Smiltenes
ģimnāzijas koris „Lido”, devāmies
uz Itāliju, lai uzstātos, sadraudzētos
ar itāļu kori un vienkārši, lai baudītu skaisto zemi. Turpceļš ilga divas
dienas, otro dienu aizvadot Čehijā,
pilsētā Brno. Svētdienas vakarā
mēs visi ar satraukumu pamazām
tuvojāmies Rovigo, pilsētai, kurā
galvenokārt pavadījām visu nedēļu.
Satikām viesģimenes un devāmies
mājās, gatavojoties pārsteigumu
pilnai nedēļai.
Pirmdien, 28. oktobrī, mēs
visi devāmies uz skolu, kur, sadaloties dažādās grupās, piedalījāmies stundu darbā. Šajās mācību
stundās mums bija dota iespēja
uzzināt visu, ko vēlamies par viņu
skolas dzīvi, kā arī viņi varēja uzzināt visu, ko vēlas par Latviju un
mūsu skolu. Šīs stundas bija patiesi interesantas. Pēc mācību stundu
apmeklējuma mēs, kopā ar mūsu
gidi, devāmies apskatīt Rovigo pilsētiņu, kurā lielākā daļa no mums
mitinājās. Mēs redzējām dažādas
svarīgas ēkas, par kurām uzzinājām daudz informācijas. Mums
tika dota iespēja aplūkot operu un
nodziedāt tajā arī kādu dziesmu.
Redzējām arī baznīcas un templi,
kurš bija ļoti skaists. Vēlāk mums
bija brīvais laiks šajā pilsētiņā, kad
varējām apskatīt visu, kas pašiem
likās interesants un saistošs.
Otrdien, 29. oktobrī, braucām
uz pilsētu, kurā mums bija gaidāms
pirmais koncerts. No sākuma bijām
atrakciju parka muzejā, kur parādīja, kādi karuseļi bija agrāk un tagad.
Kad piebraucām pie skolas, bijām
pārsteigti, jo no skolas mums pretī sparīgi māja daudz mazu bērnu,
sveicinādami mūs. Ieejot iekšā skolā, visapkārt skaļi sarunājās bērni,
bet koncerta laikā sarunas apklusa
un viņi uzmanīgi klausījās. Pēc
koncerta mūs gaidīja skolas ēdnīcā,
kur ar dziesmu laipni pateicāmies
par garšīgajām pusdienām. Tad de-

vāmies uz dienas galveno galamērķi – Veronu. Tur apskatījām Veronas arēnu un Džuljetas balkoniņu.
Pēc tam, mēs devāmies pastaigā pa
Veronas šaurajām ieliņām un nogaršojām īstu itāļu saldējumu.
Trešdien, 30. oktobrī ar autobusu devāmies ekskursijā uz Delta
del Po. No sākuma mūs sagaidīja
gide, kura izrādīja muzeju un pastāstīja par senām iekārtām, ar kuru
palīdzību Itālijā tiek aizvadīts ūdens
no laukiem, lai tie neapplūstu. Kā
stāstīja viesģimene, šīs iekārtas itāļu vēsturē ir īpaši nozīmīgas, jo itāļi
bijuši pirmie, kas izgudrojuši šādu
sistēmu, un bez tās liela daļa Itālijas varētu būt zem ūdens. Pēc tam
devāmies aplūkot pašu Delta del
Po – vietu, kur upe Po ietek Adrijas
jūrā. Skats bija fantastisks – visapkārt zvejnieku mājas, laivas, sākot
jau ar visvienkāršākajām un beidzot
ar glaunām jahtām, kā arī plašā Adrijas jūra. Tā nu visi kopā devāmies
pastaigā pa akmeņaino molu, izbaudot jauko laiku, jūru un vienkārši
atpūšoties, papildus tam uzzinot atkal kaut ko jaunu par pārsteigumiem

pilno Itāliju.
Ceturtdien, 31. oktobrī, no rīta
mēs devāmies Rovigo domi, kur
mums bija iespēja nodziedāt dziesmas. Pēc tam braucām uz kādu senu
muižu, kas tagad strādā kā muzejs.
Apskatījām arī arheoloģisko muzeju, kur redzējām vēsturiskas lietas,
kas atrastas muižas telpās un apkārtnē. Uzzinājām, kā kādreiz notikusi
apbedīšana, kas šķita ļoti interesanti. Pēc tam bijām iegājuši kādā
mūzikas muzejā, kur bija vairāku
slavenu itāļu sarakstītas operas un
klavierdarbi, kur mums bija iespēja
apskatīt itāļu komponista Džuzepes Verdi pierakstus un parakstu.
Mēs ļoti priecājāmies par šādu iespēju! Vakarā mums bija koncerts
Rovigo, kur dziedājām mēs, koris
„Lido”, un itāļu koris. Zāle bija pilna ar cilvēkiem. Daudzos no mums
bija manāms satraukums par to, kā
Itāļiem patiks, taču emocijas bija
vienreizējas – smaidi cilvēku sejās,
aplausi un ovācijas. Pēc koncerta
bija patīkami dzirdēt no ģimenēm,
pie kurām dzīvojām, atzinīgus vārdus un to, cik ļoti viņiem paticis.

Tam sekoja liela gandarījuma sajūta par padarīto.
Piektdien, 1. novembrī, agri no
rīta jau atvadījāmies no mūsu viesģimenēm, lai dotos mājup. Mūsu
ceļš mājās iesākas ar ekskursiju pa
Venēciju. Laikapstākļi mūs lutināja, un diena izvērtās pasakaina. Visi
Venēcijas kanāli likās tik vienādi,
bet tajā pašā laikā arī unikāli. Kuģi,
laivas, baloži, Svētā Marka laukums
un vēl, un vēl, ir ļoti dziļi iespiedies
atmiņā. Taču pēc dažām brīnišķīgi
pavadītām stundām Venēcijā, mums
tiešām bija laiks doties atpakaļ uz
Latviju. Atpakaļceļš bija ļoti tāls un
nogurdinošs, bet, ieraugot uzrakstus
latviešu valodā, viss bezspēks pazuda, un nebija sajūta, ka būtu braukts
visu nakti. Šī nedēļa bija piedzīvojumiem bagāta, interesanta un aizraujoša, bet tomēr – nekur nav tik labi
kā mājās.

Tās sirdsveida piparkūkas,
Tās sirsniņas,
Tās visas
Nāk no sirds
(U. Auseklis)
Arī no sirds rodas vēlme katru
gadu Ziemassvētkos doties uz Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcu –
aprūpes centru pie sirmgalvjiem,
kurus jau daudzu gadu garumā
uzskatām par saviem draugiem un,
kā gan ciemos iesi bez dāvanām!
Šogad svētki solās būt ar īpašu
smaržu un garšu, jo savus draugus iepriecināsim ar pašu ceptām
piparkūkām, dažādiem cepumiem,
kā arī pašu audzētiem āboliem.
„Pīlādzīša” ēdamzālē divi pusdienas laiki pārtapa rosīgā beķerejā,
kur bērnudārza darbinieki rullēja
mīklu, ar dažādu formiņu palīdzību gatavoja gan piparkūku zvaigznītes, mēnestiņus un sirsniņas,
gan beciņas un sālsstandziņas. Visi
šie kārumi tiks iesaiņoti pašu šūtos
auduma maisiņos, kuriem tiks pievienots apsveikums sirsniņas formā
ar labiem vēlējumiem.

Dārta Meldere, Ance Dreimane,
Marta Velpe, Līva Trijēce un
Santa Sibule –
kora „Lido” dziedātājas

Atskats uz šo mācību pusgadu Smiltenes Centra vidusskolā

Smiltenes Centra vidusskolā
nemanot būs gandrīz paskrējis kārtējais mācību pusgads. Kad gada
nogale jau klauvē pie durvīm, laiks
atskatīties uz padarīto darbu un
meklēt spēku nepagurt, domāt par
jauniem nākamā gada izaicinājumiem. Šis pusgads vadīts Latvijas
95. dzimšanas dienas zīmē. Darāmā bijis daudz. Ir patiess gandarījums par paveikto!
No skolā aizvadītajiem pasākumiem vispirms jau jāmin sirsnīgā atkalredzēšanās Zinību dienā
septembrī. Tā kā rudens bija pārgājienu un ekskursiju laiks, arī SCV
skolēni devās dažādās interesantās
ekskursijās. Tad jau klāt bija iesvētīšanas pasākums, oficiāli uzņemot
draudzīgajā skolas saimē jaunos 10.
klases skolēnus. Starp krāsainajām
rudens lapām pie kafejnīcas „Ieva”
norisinājās kārtējās dzejas dienas
ar Valmieras Drāmas teātra aktiera
Aigara Apiņa piedalīšanos. Jautrā
un atraisītā gaisotnē nosvinēta Skolotāju diena, kurā uz brīdi skolēni
ieņēma skolotāju vietas un otrādi.
SCV apmeklējusi un ar skolēniem
tikusies talantīgā rakstniece Gundega Repše. Atzīmētas latviskās

tradīcijas – skolēni organizēja rudens ražas izstādi Miķeļdienā, Mārtiņdienas tirdziņā. Savukārt Smiltenes Centra vidusskolas 3. klases
skolēni mācījās gatavot Mārtiņdienas lukturīšus Smiltenes pagasta
Lejas Varicēnos, kur atklāta jaunā
Amatu klēts. Oktobrī notika skolas
pašpārvaldes vēlēšanas un skolas
prezidenta kronēšana. Par skolas
prezidentu šoreiz tika ievēlēts Reinis Krists Vergins. Lāčplēša dienā
arī SCV skolēni vienojās kopīgajā
lāpu gājienā uz kritušo karavīru
piemiņas vietu. Novembrī notika
literārā kafejnīca vidusskolēniem,

kurā skolēni varēja uzstāties ar saviem sacerējumiem par tēmu „Es
rakstu uz aizejošo gājputnu spārniem”. Un, protams, 18. novembrī
visi SCV skolēni vienoti atzīmēja
Latvijas dzimšanas dienu, kas bija
neaizmirstams pasākums gan skolēniem, gan skolotājiem. Vēl tikai
priekšā gada skaistākie un gaišākie
svētki – Ziemassvētki, kad skolēni

savai skolai dāvās Ziemassvētku
izrādi – koncertu, pilnu sirsnīgu,
saviļņojošu mirkļu.
Vēlam Smiltenes Centra vidusskolas skolēniem un skolotājiem tikpat interesantu un notikumiem bagātu arī nākamo mācību
pusgadu!
Raksta un foto autore:
Elīna Kubuliņa-Vilne

Ciemošanās reizi gaida arī bērni, kuri mācās Ziemassvētku dziesmas un dzejoļus. Šogad viņi iejutīsies saimes ļaužu un ķekatnieku
lomās. Zinām, ka draugi aprūpes
centrā mūs gaidīs, jo Sindija, kura
bērnudārzu pabeidza pirms diviem
gadiem, joprojām labprāt piedalās
labajos darbos un arī šogad ir uzzīmējusi skaistu svētku afišu, lai sirmgalvji zina – 16. decembrī pie jums
ciemosies draugi no „Pīlādzīša”.
Arī Smiltenes pilsētas vientuļie
pansionāri, kā ik gadu, saņems bērnu gatavotos apsveikumus no „Pīlādzīša” saimes. Šajos Ziemassvētkos
atcerēsimies arī savus kādreizējos
kolēģus – pensionārus.
Liels paldies SIA „Ozolu maize” Gaidas kundzes personā un
mūsu darba kolēģēm par sadarbību
un sapratni.
Visiem vēlot smaržīgus, siltus un
cerību pilnus Ziemassvētkus –
PII „Pīlādzītis” skolotājas
Gunta Mežule un
Inguna Slapjuma
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2013./14. m.g. – Smiltenes ģimnāzijas
105. jubilejas gads
Smiltenes ģimnāzija – skola
sirds un prāta gaismai – 2014.
gada 26. aprīlī svinēs 105. jubileju. Liekas – vēl tikko izskanēja 100. jubilejas valsis, bet laiks,
skrienot cauri notikumiem, nonācis
jau nākamajā – skolai un absolventiem nozīmīgā jubilejā.
Smiltenes ģimnāzijas absolventi, skolēni, skolotāji, skolas darbinieki – skolas lielākā vērtība un
spēks. 104. jubilejas gadā skolā piedzima jauna tradīcija – Sulu laiks,
Smiltenes ģimnāzijas skolēnu un
absolventu tikšanās un talantu parāde, kuras mērķis ir spēcināt Savējos
ar radošu enerģiju bērzu sulu laikā.
Īpašu saldumu bērzu sulai dod vārdi,
krāsas, dziesmas, smaidi un atkalredzēšanās prieks. Tā organizēsim arī
skolas 105. jubileju.
Svētku gaidīšana ir radošs un
sirsnīgs laiks, nozīmīgs svētku norisē, tāpēc līdz 2014. gada 15. martam

rakstiet vēstules savai skolai, radiet
un sūtiet vizuālās mākslas darbus un
fotogrāfijas izstādei, piesakiet savus
priekšnesumus koncertam, kas notiks 2014. gada 26.04. plkst. 17.00
Smiltenes sporta un kultūras centrā,
vai vienkārši domājiet gaiši par skolu, par laiku, par atkalredzēšanos.

Visu labo un radošo domu
krājvieta: Smiltenes ģimnāzija,
Dakteru ielā 27
e-pasts: gimnazija@smiltene.lv;
tel 64707515

2013. gada 13. decembris

Te ir mana Latvija
7.a un 7.b klases rīts 15. novembrī iesākās īpaši agri. Pirmie
pulksten septiņos skolā pamanījās
būt tieši puikas, kas atbildīgi iededza svecītes skolas logos. Šogad
pētījām, kā Smiltene veidojusies
kopā ar savu valsti šajos 95 gados.
Ir svarīgi runāt par vēstures jautājumiem saistoši un interesanti.
Katra klase bija ļoti sagatavojusies par savu tēmu. Mana klase
pētīja Smiltenes kultūras dzīvi,
kas lepojas ar savu teātri, ar koru
un deju kolektīviem, kas nes Smiltenes vārdu Latvijā un ārpus tās.
Daudzi dejotāji ir tieši manā klasē.
Smiltenes dabas objektus senāk un
tagad apzināja 7.b klase. Smilteni,
Latvijas uzņēmumu pilsētu, pārstāvēja 8.a klase. Sporta nozīmi un
popularitāti visos laikos apstiprināja 8.b klase. 9.a un 9.c klase savā
prezentācijā par pilsētu izmantoja
jaunākās tehnoloģijas. Smiltene ir

skolu pilsēta, tāpēc 9.b klase pastāstīja par mūsu pilsētas skolām.
Mūsu skolai šis mācību gads ir 105.
jubilejas gads. Mani visvairāk ieinteresēja 9.a klases uzdevums pārbaudīt ar pultīm katram savu vērību
un zināšanas par pilsētas namiem,
ielām un vietām. Laikam ejot, pilsēta ir ļoti mainījusies.
Koncertā pašas komponētu
skaņdarbu izpildīja Diāna no 8.b
klases. Vasarīgu sveicienu Smiltenei
veltīja devīto klašu ansamblis. Ar
Ērika Ešenvalda ,,Dvēseles dziesmu'' koncerta noslēgumā klausītājus priecēja soliste Žanete (8.b) un
9. klašu koris. Izskanēja Kornēlijas Apškrūmas un Marikas Svīķes
dzeja. Skolēni par Smilteni stāstīja
daudz slavinošu faktu, un es zinu,
ka tie ir patiesi. Smiltene ir bijusi un
ir īpaša Latvijas pilsēta.
Līga Gavare,
Smiltenes ģimnāzijas 7.a klase

Smiltenes ģimnāzijas
administrācija

Ziņas no AFS Smiltenes „šūniņas”
Tagad, kad viesskolēni ir jau
iedzīvojušies Latvijā un saskaitījuši, ka šeit dzīvo jau mazliet vairāk par pirmajām simts dienām,
ir īstais laiks, kad vidusskolēniem
domāt un mēģināt pieteikties stipendijai.
Pašapziņa, mērķtiecība, ticība
saviem spēkiem, svešvalodu zināšanas, plašais redzesloks, motivācija turpmākām mācībām un karjerai,
draugi visā pasaulē, kā arī daudzu
citu vērtību apzināšanās – tas ir guvums, ko nodrošina AFS gads.
Durvis, kuras atver gads
ar AFS, ir durvis uz sevi un uz pasauli vienlaicīgi. Iepazīt pasauli un
izmantot šo pazīšanos savā labā
turpmāk, tā ir tikai „redzamā” puse!
Laimes pilnas dzīves pamatā ir vēlme iepazīt sevi un spēt mainīties
sev par labu – tas ir briljants, kura
slīpēšana ilgst mūžu. AFS pieredze
nebeidzas nekad – tā turpina atvērt
jaunas durvis ik dienu!
Šobrīd savā apmaiņas gadā
Krievijā ir smilteniete Annija Lukaševica, viņa dzīvo un mācās Ņižņij
Novgorodā. Ārpus skolas dejo krievu tautu dejas un spēlē volejbolu.
Viņa mums raksta: „Viens no lielākajiem piedzīvojumiem šajos
mēnešos bija ekskursija kopā ar
AFS studentiem uz Sibīriju. Divas
naktis un 3 dienas vilcienā un mēs
bijām Sibīrijas pilsēta Surgut. Šajā
ekskursijā mani ļoti pārsteidza Sibīrijas cilvēku sirsnīgums un vēlme
uzņemt viesus, un parādīt visu to

labāko. Mēs apskatījām, kā dzīvo
cilvēki Hanti. Braucot ar autobusu
divas stundas pa tundru, garām naftas atradnēm, mēs nonācām kārtīgā
tundrā, kur autobus tālāk nevarēja
iebraukt. Mūs sagaidīja laipnie hanti
ar vairākiem burāniem, lai vestu pa
tundru uz viņu mājām. Tas bija ļoti
liels piedzīvojums redzēt, kāds ir
viņu nacionālais ēdiens, tradīcijas”.
Patlaban Smiltenes novada
ģimenēm ir vienreizēja iespēja
pieteikties un kļūt par viesģimeni Benjamin, viņš ir 16 gadus jaunietis no Čīles.Viņš Latvijā ielidos
2014. gada 10. janvārī, un te uzturēsies līdz pat 2014. gada beigām.
Par apmaiņas gadu un viesskolēniem informāciju var atrast www.
afs.lv.

Šajos Ziemassvētkos, kas arī
šogad, cerams, izvērtīsies par īstu
balto brīnumu visapkārt, tieši
Jums mēs novēlam piedzīvot mazus un lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem
un mīļajiem, jo nav tik būtiski
ko mēs darām – mazas vai lielas
lietas, sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram
blakus – svarīgākais, ka mēs to
darām no sirds.
Sirsnīgus un mīļus Jums Ziemassvētkus un laimīgu Jauno
gadu novēlam mēs – AFS Smiltenes šūniņa un EVA apmaiņas
programmas mammas Līga, Marika un Aija!
AFS Smiltenes „šūniņa”

Smiltenes centra vidusskola draudzīga viesskolēna uzņemšanai
Priecē, ka vairākus gadus
pēc kārtas arī mūsu skolā ir mācījušies viesskolēni no dažādām
pasaules valstīm – Taizemes,
Vācijas, Venecuēlas un šobrīd –
Itālijas. Katrs no viesskolēniem
mācās ne tikai latviešu valodu, bet
viņi arī iemāca pārējiem skolasbiedriem saprast kultūras atšķirības un pieņemt tās, būt tolerantiem
un laipniem. Pagājušajā mācību
gadā pie mums, Smiltenes Centra
vidusskolā, mācījās smaidīgais un
atraktīvas Jose David Sotillo no

Venecuēlas, kurš skumst pēc savas
latviešu ģimenes, klases, skolas un
Smiltenes.
Kamēr Jose mācījās šeit, Baiba Lasmane un Viktorija Jurčinska devās uz Vāciju pusgadu garā
apmaiņas programmā. Tur viņas
mācījās vācu valodu un kultūru
Krēfeldē, dzīvoja viesģimenēs.
Dita Pētersone savu gadu pavadīja
Dānijā, kur apguva dāņu valodu.
Šobrīd meitenes dalās savā pieredzē arī ar pārējiem skolas biedriem un izsaka lielu pateicību sko-

las vadībai un arī pārējiem skolas
darbiniekiem par pretimnākšanu,
atsaucību un sapratni, jo pēc pavadītā laika ārzemēs meitenes atgriezušās atpakaļ savā – 12. klasē.
Šogad 11. klasē mācās Margherita
Rossi no saulainās Itālijas. Lielākais meitenes izaicinājums ir latviešu valoda, kurā šobrīd jau var
brīvi sazināties ikdienā.
Smiltenes centra vidusskola ir
ļoti atsaucīga gan viesskolēnu uzņemšanai, gan skolēnu pieredzes
iegūšanai ārzemēs!

Sports
AZIMUTS 2013. sezonas
apbalvošana
9. novembra vakarā Grundzāles pagasta kultūras namā
notika AZIMUTS 2013. sezonas apbalvošana un nakts kārtu
apbalvošana. Tika sumināti arī
godalgoto vietu ieguvēji Latvijas
čempionātos un Latvijas kausa
posmos.
Īpaši tika atzīmēti Agnijas Caunes panākumi, jo viņa šogad Latvijas mēroga sacensībās uz godalgoto
pjedestāla ir kāpusi 18 reizes. Viņa
ir arī Latvijas kausa uzvarētāja S-12
grupā. Tāpat sekmīgi izcīnot uzvaru
Latvijas kausā V-14 grupā ir startējis arī viņas brālis Ilgvars Caune.
OK „Azimuts” vadītājs Aldis
Lapiņš teica paldies arī Latvijas
izlašu dalībniekiem Artūram Pauliņam, Matīsam Slikšjānim, Anetei Čamai un Ilgvaram Caunem.
Tika kalti arī nākošās sezonas plāni. Paredzēts turpināt sadarbību ar
Pleskavas apgabala orientieristiem,
startēt 5 dienu sacensībās Šveicē
un, protams, cīnīties par vietu Lat-

vijas izlasēs.
Pirmais starptautiskais starts
jau iespējams Igaunijā, Pilvā, kur
februārī notiks Pasaules veterānu
čempionāts un Eiropas jauniešu
čempionāts ar slēpēm.
Aktuālā informācija tiks ievietota „Azimuta” mājas lapā www.
okazimuts.lv.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris
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Kultūra
Pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi
Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšana ir ilggadīga tradīcija jau no pilsētas laikiem,
kad pašvaldība Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā pasākumā saka paldies
tiem novada ļaudīm, kas ar savu
nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši nozīmīgu
ieguldījumu pilsētas un novada
attīstībā, popularizēšanā Latvijā
un pasaulē. Šogad apbalvojumus
saņēma sešpadsmit novada cilvēki
un divi uzņēmumi.
Smiltenes novada domes augstāko apbalvojumu „Smiltenes
novada Goda cilvēks” pasniedza
Blomes pagasta liliju selekcionāram un audzētājam Andrim Krūmiņam. Andris Krūmiņš ar liliju
selekciju un audzēšanu nodarbojas
vairāk nekā 35 gadus. Viņš ir pazīstams tālu aiz Latvijas robežām, jo

daudzas no viņa radītām šķirnēm
ir starptautiski reģistrētas. Andra
Krūmiņa dārzā aug vairāk nekā 250
šķirnes liliju, no jauna radītās vairāk nekā 50. Katras jaunas šķirnes
radīšanā aizņem 10 gadus. Jaunajās
liliju šķirnēs iemūžināti arī ar Smiltenes novada saistīti vārdi, piem.,
Blome, Mutulīte, Nigra, Rauza,
Abuls, Sirmiņi. Andris ir Latvijas
liliju audzētāju asociācijas „Lilium
Balticum” biedrs, kurš trīs reizes
ieguvis šīs biedrības ceļojošo kausu par sasniegumiem selekcijā, kā
arī Ziemeļamerikas liliju audzētāju
biedrības kausu par ilggadīgu darbību. Blomes pagasta iedzīvotāji
Andrim novēl labu veselību, daudz
pacietību un izturības radot vēl
daudzas krāšņas liliju šķirnes, kas
priecētu arī citus! Saņemot apbalvojumu, Andris teica, ka stipri aizkustināts par balvas saņemšanu, ko
vēl ilgi atcerēsies.
Gada balvu Tautsaimniecībā
saņēma SIA „Firma Madara 89”
vadītājs Egils Butka. Uzņēmums
dibināts 1993. gadā un šogad atzīmēja savu 20 gadu pastāvēšanas
gadadienu. Savas pastāvēšanas laikā uzņēmums ir veiksmīgi attīstījies
un pierādījis sevi kā stabilu pārtikas
un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumu. Ar preču zīmi top! šobrīd
Latvijā darbojas 41 pārtikas veikals,
savukārt ar preču zīmi LABAIS 10
veikali.
Gada balvu Sabiedriskajā
darbībā saņēma SIA „Mežoles
Mežs” valdes priekšsēdētājs Jānis
Cīrulis. Jānis Cīrulis aktīvi līdzdarbojas Smiltenes pilsētas sporta un
atpūtas kompleksa „Teperis” hokeja un pludmales volejbola laukuma
labiekārtošanā un uzturēšanā. Viņš
ne tikai ir atbalstījis laukumu funk-

cionālo nodrošinājumu finansiāli, bet
arī pats aktīvi piedalījies nepieciešamo darbu veikšanā. Jānis savu atbalstu neatsaka arī dažādu citu labdarības pasākumu īstenošanai. Finansiāli
atbalstījis sporta inventāra iegādi
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas,
Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes novada volejbola skolas audzēkņiem.
Jānim Cīrulim piemīt reti cilvēcīga
īpašība – skaļi nerunāt par atbalstītajiem pasākumiem, tāpēc labo darbu,
ko viņš ir paveicis, ir ļoti daudz.
Gada balvu Sportā saņēma
riteņbraucējs Gatis Smukulis.
Gatis ir 26 gadus vecs profesionāls
šosejas riteņbraucējs. Riteņbraukšanai Gatis pievērsās Smiltenes sporta
skolā, kur viņa pirmais treneris bija
Jānis Akmentiņš. Profesionālo karjeru uzsāka 2008. gadā, kad parakstīja līgumu ar „Pro Tour” komandu.
Šajā pat gadā smiltenietis pārstāvēja
Latviju Pekinas Olimpiskajās spēlēs, kur izcīnīja 68.
vietu. Savas karjeras lielāko
uzvaru Gatis izcīnīja 2011.
gadā, kad viņš palika nepārspēts Katalonijas daudzdienu velobrauciena pirmajā
posmā. Jau divus gadus G.
Smukulis pārstāv citu „Pro
Tour” komandu „Katusha”,
kuras sastāvā piedalījies
visos trijos pasaules prestižākajos velobraucienos
– „Giro d Italia”, „Vuelta Espana”
un „Tour de France”. Šajā vasarā,
sekmīgi startējot visprestižākajās
sacensībās – „Tour de France”, Gatis nesis Latvijas vārdu pasaulē, esot
pirmais no latviešiem, kurš pēc 10
gadu pārtraukuma atkal ir bijis starp
pasaules labākajiem velosportistiem. Ar savu piemēru viņš ir devis
iedvesmu un bijis paraugs daudziem
jaunajiem Latvijas riteņbraucējiem.
Gada balvu Kultūrā saņēma
Smiltenes pūtēju orķestra diriģents Pēteris Vilks. Muzikālās gaitas Pēteris aizsāka 6 gadu vecumā,
spēlējot akordeonu. Vairākās paaudzēs Pētera ģimenē tika pārmantota vēlme muzicēt, taču Pēteris bija
vienīgais, kuru šī vēlme ievirzījusi
profesionāla mūziķa gaitās. Pēteris
Vilks ir Smiltenes Mūzikas skolas
pedagogs, Smiltenes pūtēju orķestru dibinātājs un diriģents, Vispārējo
Latviešu Dziesmu un Deju svētku
virsdiriģents. Šā gada lielākais sasniegums kultūrā viennozīmīgi ir
Smiltenes pūtēju orķestra iegūtā 1.
vieta Dziesmu un deju svētku pūtēju
orķestru fināla konkursā Augstākās
grūtības pakāpes grupā, kas ir lielākais sasniegums kolektīva pastāvēšanas vēsturē. Pēteris uzskata, ka
visam pamatā ir neizmērāmi smags
un neatlaidīgs darbs, pacietība un
liels gribasspēks sevi pilnveidot un
attīstīt.
Gada balvu Izglītībā saņēma
Blomes pamatskolas direktore
Mudrīte Vestfāle. Mudrīte savus
40 darba gadus ir veltījusi Blomes
jaunās paaudzes audzināšanai un
izglītošanai. Viņas pirmā un pagaidām vienīgā darbavieta ir Blomes
pamatskola. Viņas darbības laikā
ir notikušas daudzas redzamas pārmaiņas: nomainītas jumta konstrukcijas, nosiltināta ēka, labiekārtotas

un modernizētas klašu telpas. Skolēnu izglītošanas un audzināšanas
procesā skolas direktore mērķtiecīgi
sadarbojas ar skolēnu vecākiem, aktīvi darbojas novada skolu direktoru
padomē. Savā darbā viņa ir precīza,
prasīga, neatlaidīga, nekad neliedz
savu padomu ne skolēniem, ne kolēģiem.
Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma
Blomes pagasta feldšeru un vecmāšu punkta ārsta palīdze – feldšere Laima Garklāva. Laima par
feldšeri strādā vairāk nekā 30 gadus.
Pēc Laimas iniciatīvas pārvaldes ēkā
izveidota sociālās palīdzības istaba,
katru gadu tiek sarūpētas Ziemassvētku dāvaniņas pagasta vecajiem
un vientuļajiem cilvēkiem. Viņa
palīdz cilvēkiem ikvienā grūtā brīdī, neatsaka savu padomu pat vēlā
vakarā, dara vairāk, nekā noteikts
darba pienākumos. Laima ir ne tikai
feldšere, bet arī sociālā darbiniece,
pagasta dvēsele, iejūtīgs, laipns, izpalīdzīgs un čakls cilvēks.
Smiltenes novada domes Pateicības rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu sabiedrības labā
saņēma Smiltenes pasta nodaļas
pastniece Sanita Akmina, kura ir
Bilskas pagasta klusais, labais gariņš. Viņas seju vienmēr rotā smaids,
ir gatava palīdzēt, atbalstīt.
Pateicības rakstu par ilggadīgu
un godprātīgu darbu veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma ārste Dace Godiņa, kura savus
46 darba gadus nostrādāja Smiltenes
slimnīcā. Viņa bija zinoša ārste savā
jomā, vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga, ar lielu atbildības sajūtu, prasīga
pret sevi un apkārtējiem.
Pateicības rakstu par ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aizsardzībā un sociālajā
aprūpē saņēma bijusī SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas nodaļas
vadītāja, sociālā darbiniece Mudīte Tauriņa, kura savā darbā ar
lielu atbildības sajūtu un mīlestību
palīdzēja klientiem risināt dažādas
personīgas un sociālas problēmas,
vienmēr bija atsaucīga un vērsta uz
sadarbību. Kopš novembra Mudīte

strādā Raunā, Specializētā Valsts
Sociālās aprūpes pansionātā.
Pateicības rakstu par ieguldīto darbu Smiltenes novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē
saņēma Latvijas Sarkanā Krusta
Valkas komitejas Smiltenes nodaļas vadītāja Maruta Vīgante.
Maruta ar savu aktīvo darbību, caur
dažādiem pasākumiem, piem., donoru kustību, humānās palīdzības
sniegšanu, labdarības pasākumu
organizēšanu, ir veicinājusi sociālās
labklājības nodrošināšanu un medicīniskās palīdzības sniegšanu Smiltenes novada maznodrošinātiem iedzīvotājiem – ģimenēm ar bērniem,
pensionāriem, invalīdiem. Maruta
vienmēr ir atsaucīgi un gatava palīdzēt līdzcilvēkiem un savu darbu
veic ar lielu mīlestību.
Pateicības rakstu par ieguldīto darbu Smiltenes novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē
saņēma Blomes pagasta Sociālā
darbiniece Ginta Nulle. Ginta par
sociālo darbinieci pagastā strādā
kopš 2007. gada. Viņai bieži nākas
risināta sarežģītas sociālās problēmas. Ginta ir mērķtiecīga, atvērta,
vienmēr gatava izteikt savu viedokli un uzņemties iniciatīvu.
Goda rakstu par atbildīgu
un godprātīgu darbu sabiedrības
labā saņēma Grundzāles pagasta
šoferis Pēteris Spunde, kurš šajā
amatā strādā jau 18 gadus. Kolēģi
Pēteri raksturo kā čaklu, atsaucīgu,
precīzu un ar lielu atbildības sajūtu. Pateicoties Pēterim, Grundzāles
pagasta vecāku bērni var būt droši
par to, ka viņu bērni vienmēr laicīgi
tiks gan uz skolu, gan mājām. Viņa
attieksme pret katru pasažieri ir cieņpilna un atbildīga.
Goda rakstu par aktīvu un
godprātīgu sabiedrisko darbību
saņēma Smiltenes Pensionāru apvienības aktīviste Maija Zariņa.
Maija Zariņa ilgus gadus strādājusi
par audzinātāju Smiltenes pagasta
bērnudārzā „Saulaine”, aizejot pensijā, Maija aktīvi sāka darboties pensionāru apvienībā, kur liek lietā savu
izdomu un mākslinieciskās prasmes.
Maija vienmēr ir atsaucīga un nesko-

pojas ar padomu citiem.
Goda rakstu par ieguldījumu
veselības aizsardzībā un aktīvu
sabiedrisko darbību saņēma pensionēts skolotājs, veterinārārsts
Ēvalds Apīnis. Ēvalds dzimis 1928.
gadā Madonas apriņķī lauksaimnieka ģimenē. Absolvējis Veterinārmedicīnas fakultāti. Strādājis par veterinārārstu Smiltenē un pedagogu
Smiltenes tehnikumā. Vienmēr bijis
atsaucīgs un pretimnākošs skolotājs,
paralēli darbam vadījis astronomijas
pulciņu un arī pašreiz aizraujas ar
astronomiju un pēta izmaiņas zvaigznājos. Ēvalds ir Latvijas Ordeņa
brālības biedrs, Smiltenes Latviešu
biedrības vadītājs. Izdevis vairākas
grāmatas par alkoholismu un tā radīto postu. Ēvalda mērķis ir mainīt
sabiedrības kļūdaino priekšstatu par
dzeršanas neizbēgamību, īpaši domājot par mūsu bērniem un mazbērniem.
Goda raksts par ilggadīgu
un priekšzīmīgu darbu Smiltenes
pilsētas apsaimniekošanā tika piešķirts SIA „Smiltenes NKUP” sētniecei Inārai Daņiļevičai. Diemžēl
Ināra pasākumā nepiedalījās, taču
vēlamies teika, ka Ināra ir viena no
SIA „Smiltenes NKUP” strādīgākajiem un pašaizliedzīgajiem darbiniekiem. Gandrīz 20 gadus viņa agri no
rīta dodas uz Jāņukalnu, lai pilsētnieku solis būtu vieglāks un patīkamāks. Ināra savus darba pienākumus
pilda profesionāli, ar ļoti lielu atbildības sajūtu, tādējādi rūpējoties par
apkārtējās vides saglābšanu.
Smiltenes novada domes Goda
raksti par ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā Smiltenes novadā tika
pasniegti SIA „Lauku apgāds un
meliorācija” un SIA „Firma Madara 89”, kuri ir stabili savas nozares
uzņēmumi, nodrošina darbavietas
novada iedzīvotājiem un veiksmīgi
turpina tālāku sava uzņēmuma attīstīšanu un pilnveidošanu.
Mēs lepojamies par saviem uzņēmumiem, cilvēkiem un viņu labajiem darbiem, jo tikai mēs paši ar
saviem darbiem veidojam Latviju,
savu novadu un savas mājas. Paldies,
Jums, Smiltenes novada ļaudīm!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Radošo darbu pēcpusdiena
„MANA LATVIJA”
„Latvija ir bagāta ar skaistumu!
Tai piešķirt medaļu es vēlos.
Skaista, zaļa, tīra vienmēr
tā būs –
Mūsu zeme jaukā!”
/Annija Bārdiņa 5.b klase/
Skaistu, emocionālu un nozīmīgu dāvanu savai valstij 95. dzimšanas dienā bija sagatavojuši Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 2.,
5., klašu skolēni un 3. klašu Teātra
sporta pulciņa dalībnieki, kā arī
skolotājas Eva Uldriķe, Anita Urbacāne, Regīna Melzoba un Anna
Čudare, viesojoties pilsētas bērnu
bibliotēkā 14. novembra pēcpusdienā.
Pasākumu ievadīja brīnišķīga
vēstures stunda, kuru ļoti rūpīgi un
interesanti bija sagatavojušas bibliotēkas darbinieces Ilze Nātra un
Zoja Nikolajeva. Stāstījumā tika
minēti daudzi nozīmīgi un Latvijai
neaizmirstami notikumi ar vēsturisku laika liecību.
„Latvija ir latviešu tautas
tēvzeme, kurā mūsu senči ieradušies pirms četriem tūkstošiem gadu
un kopš tā laika šeit dzīvo. Šodien
pirmo reizi plašākā auditorijā mūsu
izpildījumā tiks apdziedāts pašu
sacerēts dzimtenes dabas, mežu,
pakalnu un pļavu skaistums gan
dzejā, gan mūzikā.
Svētku reizē dzirdēsim arī
pārsteigumu – skolotājas Evas Uldriķes sacerēto un pašas dziedāto
skaisto, lirisko pirmatskaņojumu,
dziesmu „Latvija mana” ar Regīnas
Melzobas vārdiem,” stāsta skolotāja Anita Urbacāne.
Pirmo reizi ar savu priekšnesumu šodien uzstājās skolas 3. klašu
Teātra pulciņa dalībnieki, runājot
skolotājas Regīnas Melzobas sacerēto dzejoli „Tēvzeme mana”:
...
„Latvija mana,
Dzimtene mana!
Tu manā sirdī
Būsi arvien.
Latvija mana,
Tēvzeme mana.
Tu manās atmiņās
Dzīvosi.”
Savu mīlestību uz Latviju, tās
cilvēkiem un skaisto dabu 5. klašu
skolēni bija izpauduši pašsacerētā
dzejā. Priekšnesumu krāšņāku un
acīm tīkamāku padarīja pašu bērnu
zīmējumi, kuri tika pieskaņoti katram lasītajam dzejolim.
Jauku dāvanu Latvijai pasniedza arī 5.b klases skolniece Estere
Žēbina, kura atskaņoja brīnišķīgu
skaņdarbu klavierēm.
Tāpat kā vecāko klašu skolēni,
arī otrklasnieki priecēja klausītājus
ar saviem radošajiem darbiem. Bērni runāja savu dzeju gan par mūsu
dzimtenes krāšņo, sakopto dabu,
par ļaudīm, kas dzīvo šajā zemē,
gan arī paši par sevi, jo viņi, tagadējie skolēni, ir mūsu valsts nākotne, mūsu balsts un cerība. Ikviens
ir atbildīgs par to, kāda būs mūsu
dzimtene pēc daudziem gadiem.
„Kāda brīnišķa, jauka diena!
Aust saulīte zelta stariem!

Sīki putniņi čivina zarā,
Raibi tauriņi lidinās pļavā!”
saka Katrīna Bērziņa no 2. klases.
Priecīgs un ar humoru caurstrāvots bija skolotājas Anitas U., 2. klašu skolēnu un viņu vecāku kopīgi sagatavotais radošais dzejas lasījums.
Skolēni un vecāki saka tā:
„Grāmatas un burtnīcas
Saliktas jau somā!
Šogad labi mācīšos,
Teicamniekos iestāšos!”
Skolotājas pretī:
„Grāmatas un burtnīcas
Saliktas jau somā!
Lai gan ministri vēl domā,
Ko var darīt šajā jomā?”
Un atkal atskan skolotājas Evas
maigā balss, dziedot dziesmu „Nepiesauc, nepasauc!”
Latvijas lielākā vērtība ir tās
cilvēki. 5.a un 5.b klašu skolēni
dzeju rakstīja, izmantojot arī sava
vārda un uzvārda pirmos burtus
dzejas rindu sākumā. Klausoties
skolēnu runātajā dzejā, klātesošie
priecājās par to, cik bērni patiesi un
atklāti dzejas valodā stāsta par sevi,
par savu vaļasprieku, par savām
vērtīgākajām rakstura iezīmēm un
par vērtībām vispār.
Bet, kad atkārtoti tika dots vārds
Teātra sporta pulciņa dalībniekiem,
pēkšņi zālē ieskrēja vai visi meža
zvēri! Tur bija gan tīģeris, lapsa un
zaķis, gan pelītes un kaķis! Aizraujošā kustību teātrī bērni izspēlēja
katrs sava attēlotā zvēriņa stāstu.
Vērojām zaķa lēcienus meža pļaviņā, pelīšu un kaķa saspēli, gan arī
spēcīgā tīģera un viltnieces lapsas
spēkošanos. Tā skolēni parādīja, ka
mūsu dzimtenes daba un dzīvnieku
pasaule ir bezgala daudzveidīga un
interesanta. Un kur nu vēl labāk, ja
palīgos meža zvēriem dodas mājdzīvnieki! Tad draudzība ir zelta
vērta!
Un to, kā klājās mežā zaķim
un lācim, krievu valodā skaitot
dzejoli, pastāstīja un centās parādīt
5.a klases skolēni Ralfs Liepiņš un
Roberts Kaļickis. Skolotāja Anna
Čudare 5. klašu skolēniem šogad
pirmo gadu māca un ierāda krievu valodas prasmes un zināšanu
daudzveidīgo pielietojumu.
„Es tevi gaidīšu Latvijā!” klusumā ieskanas skolotājas Regīnas
pašsacerētais dzejolis:
...
„Es tevi gaidīšu
Atkal mājās.
Tajās mājās.
Ko par Latviju sauc.
Es tevi gaidīšu
Atkal mājās!”
Mūsu svinīgās pēcpusdienas
noslēgumā visi tika mīļi uzaicināti nodziedāt dziesmu „Pie Dieviņa
gari galdi’’ skolotājas Evas muzikālajā pavadījumā.
Ar dāvanu savai dzimtenei
95. dzimšanas dienā iepazīstināja:
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas skolotājas
Regīna Melzoba,
Anita Urbacāne, Eva Uldriķe un
Anna Čudare
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Dažādi
Smiltenes Centra vidusskolā
atzīmē 18. novembri
Sakarā ar to, ka 18.
novembrī skolā ir brīvdiena, tad piektdien, 15. novembrī, ļoti gaiša, svinīga aura sagaidīja ikvienu
Smiltenes Centra vidusskolas skolēnu jau no paša
rīta. Neskatoties uz to, ka
visapkārt viss bija pelēks, lietains un apmācies,
skolas pagalmā un pašā
skolā dega sveces, plīvoja karogs un „dega” arī
skolēnu sirdis, dziedot speciāli sagatavotas dziesmas Latvijai. Nebija
iespējams bez asarām acīs klausīties, ar kādām pacilātām emocijām
tika dziedāts par mūsu mīļo valsti,
mūsu dzimteni, cik pēc tam saviļņojošu runu teica skolas direktore
Ilze Vergina un vēstures skolotāja
Dzintra Ozoliņa. Nobeigumā tika

sveikti skolas sekmīgākie vai nopelniem bagātākie skolēni.
Arī pēc tam svinīgā sajūta tika
ienesta tālāk skolā, kad sekoja dažādi skolēnu iestudēti uzvedumi 18.
novembrim par godu. Katram skolēnam tērpa neiztrūkstoša sastāvdaļa
bija mazais karodziņa simbols. Bet
bija klase, kurā visas meitenes bija

uzvilkušas mūsu nacionālos tautastērpus – neatņemamu sastāvdaļu latviešu
kultūrā un nēsāja tos ar
īpašu lepnumu. Savukārt
vidusskolas klases bija pagatavojušas lielu Latvijas
kontūru un izgaismojušas
to ar sarkanbaltsarkanām
svecītēm. Neticama vienotības sajūta pārņēma
ikvienu, kad tika dziedāta
dziesma „Pie Dieviņa gari
galdi.” Kaut šādu brīžu mūsu ikdienā būtu vairāk! Vidusskolēni vēlēja
Latvijai būt stiprai, tikpat skaistai
kā pašlaik un pilnveidot sevi visā
plašajā pasaulē un mums atliek tikai pievienoties šim vēlējumam.
Dievs, svētī Latviju!
Raksta un foto autore:
Elīna Kubuliņa-Vilne

cākus atcerēties, kā viņi bērnībā ēdinājuši savus mazbērnus un aicināja
bērnus pabarot savu vecmāmiņu un
vectētiņu. Jā, bērni kā jau bērni, protams pacienājās arī paši.
Vecmāmiņām bija arī čakli
jādarbojas, veidojot tērpu savam
mazbērnam no kreppapīra. Tika
likta lietā fantāzija un radošums.
Īsā laikā tapa skaistas cepures,
krāšņi svārki un kleitas ar puķītēm
meitenēm. Visi draudzīgi varēja
fotografēties ar jaunajiem tērpiem.
Jaukākais bija tas, ka palīgā tika

piesaistīti arī vectētiņi.
Vectētiņiem bija jāsameistaro īsta kaķene savam
mazbērnam. Novēroju, ka
arī kāda vecmāmiņa piepalīdzēja šajā nodarbē.
Bija dzirdama arī frāze
– nu ko tik visu neizdomā,
kad vecvecāki tika aicināti fotografēties skolotājas
Signes veidotajā fotostudijā. Par dažādiem tēliem varēja pārtapt gan bērni, gan
vecvecāki, pielaikojot senlaicīgas cepures, lapsādas
apkakli un citus atribūtus.
Izskatījās, ka visiem patika
šī amizantā fotografēšanās.
Noslēgumā visi varēja piedalīties vecvecāku rudens krājumu, dažādu pašceptu kārumu degustēšanā.
Apkārt bija dzirdamas skaļas čalas
un sarunas par pasākumā gūtajiem
iespaidiem.
Liels paldies visiem 25 vecvecākiem, kuri ieradās uz šo pasākumu, jo daži bija mērojuši garu ceļu,
lai būtu kopā ar savu mazbērnu.
Lāsma Broze,
Pirmsskolas grupas „Bitītes”
skolotāja

Sirma galva jāgodā

Mazmeitiņ,
mazdēliņ, jūs man esat mīļi
arvien! Šādus vārdus
noteikti sirdī sajuta vecmāmiņas un vectētiņi,
kuri 27. novembrī. bija
ieradušies uz vecvecāku
pēcpusdienu Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupās. Vecmāmiņ, vectētiņ, es jūs ļoti
mīlu – šādas sajūtas noteikti pārņēma bērnus,
kuru vecvecāki bija ieradušies ciemos pie viņiem
uz bērnudārzu. Mīļa un
jauka atmosfēra bija jūtama visā pasākuma gaitā. Bērni sniedza koncertu vecvecākiem, dāvināja
pašu gatavotus apsveikumus, kas,
kā skaisti un nevīstoši ziedi, zīmējumu veidā iepriecinās vecvecākus,
kad mazbērnu nebūs tuvumā.
Skolotāja Anita rosināja vecvecākus pastāstīt par kādu nedarbu,
ko veikuši bērnībā. Jā, te nu bija ko
pasmieties. Sevišķi atmiņā palicis
Alises omes stāstītais, kā viņa bērnībā onkulim, kurš bija aizmidzis,
nogriezusi matus.
Skolotāja Baiba rosināja vecve-

Prieks līdzdarboties Smiltenes pilsētas
sakopšanas darbos
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļā un Saimnieciskās darbības
nodaļā novembrī darbu uzsāka
jaunas darbinieces. Abas jaunās
darbinieces tika izvēlētas konkursa kārtībā un savus darba
pienākumus veiks uz noteiktu
laiku – uz darbinieku prombūtnes laiku. Ainavu arhitektes
darba pienākumus turpmāk pildīs Baiba Cīrule, savukārt Teritorijas apsaimniekošanas speciālistes
pienākumus Baiba Miķe
Baiba Cīrule nāk no Bērzkroga,
Priekuļu novada. Augstāko izglītību
ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, Ainavu arhitektūras
specialitātē. Baibas iepriekšējā darba
pieredze galvenokārt ir bijusi saistīta
ar teritorijas plānošanu – apzaļumo-

šanu, labiekārtošanu un projektēšanu.
Smiltene viņai vienmēr ir palikusi atmiņā kā ainaviska un sakopta pilsēta.
Baiba atklāj, ka viens no darbiem, ko
vēlētos izdarīt, ir izstrādāt Smiltenes
kopējo apzaļumošanas koncepciju,
lai Smiltene kļūtu gan iedzīvotājiem,
gan viesiem vizuāli tīkamāka.

Savukārt Baibai Miķei
Smiltene vienmēr bijusi ļoti
mīļa pilsēta, tāpēc viņa ir priecīga līdzdarboties Smiltenes tēla
veidošanā un pilsētas sakopšanā. Baiba Miķe beigusi Latvijas
Lauksaimniecības universitāti,
Lauku inženieru fakultāti Ainavu arhitektūru un plānošanu.
Iepriekš strādājusi AS Latvijas
Valsts meži Kalsnavas kokaudzētavā par vadītāja vietnieci,
viņas atbildībā bija dekoratīvo
stādu sortimenta plānošana un stādu
realizācijas koordinēšana visos LVM
dekoratīvo stādu tirdzniecības laukumos. Kopš 2009. gada strādā par
Smiltenes kokaudzētavas vadītāju.
Jaunajām darbiniecēm novēlam
neiztrūkstošu darba enerģiju un jaunas idejas!
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Smiltenes novada orientieristi piedalās treniņnometnē
22. – 24. novembrī Baldonē
notika orientēšanās izlašu kandidātu nometne un Latvijas kausa apbalvošana jauniešiem un
junioriem. Nometnē piedalījās
arī Smiltenes BJSS orientieristi
un OK „Azimuts” līderis Artūrs
Pauliņš.
Nometne sākās ar nakts orientēšanos. Nākamajā dienā nometnes
programma bija ļoti piesātināta ar
dažādām aktivitātēm. Vispirms notika orientēšanās tehnikas treniņš apvidū. Tad orientēšanās vecmeistars
Rodrigo Slaviņš pastāstīja par orientēšanās attīstību pēdējos 50 gados.
Pēc interesantā stāstījuma nometnes
dalībnieki devās jauktajā sprinta
stafetē. Pēc stafetes Baldones sporta centrā notika telpu orientēšanās
sacensības. Šī bija pirmā reize, kad
piedalījāmies šādās sacensības. Vislabāk veicās Matīsam Slikšjānim,
kurš abās distancēs V-16 grupā (32
dalībnieki) uzrādīja otro rezultātu.
Artūrs Pauliņš V-21 grupā veiksmīgi startēja pirmajā distancē, uzrādot
3. rezultātu. Pēc sacensībām ar lielu
interesi nometnes dalībnieki noklausījās arī Gata Berķa vadīto antidopinga semināru un Pasaules čempiona Edgara Bertuka stāstījumu par
orientēšanās treniņu specifiku.
Pašā vakarā notika Latvijas
kausa apbalvošana. Latvijas kausa

sacensības šogad notika 16 kārtās.
Katrā grupā ar orientēšanās inventāru un veselībai noderīgām lietām tika
apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji.
S-12 grupā, kur startēja 21 meitene,
uzvaru izcīnīja Agnija Caune un 4.
vietā viņas klasesbiedrene Zanda
Stabiņa. S-14 grupā (27 dalībnieces)
3. vieta Elīnai Skopānei. Šī vecuma
puišiem (44 dalībnieki) pārliecinoša
uzvara Ilgvaram Caunem. S-16 grupā (22 dalībnieces) 4. vieta Anetei
Čamai. Šī vecuma puišiem (28 dalībnieki) 6. vieta Matīsam Slikšjānim. Pirmajā desmitniekā Latvijas
kausā savās grupās vēl ierindojās
V-12 Renārs Akmins 8. vietā , S-16
Pārsla Kupriša 7. vietā , V-18 Valdemārs Nulle 9. vietā.
Latvijas sprinta kausā apbalvoja tikai pirmo vietu ieguvējus. Par
uzvaru S-12 grupā (23 dalībnieces)
balvu saņēma Agnija Caune. Trijniekā vēl ierindojās S-12 Zanda Stabiņa
3. vieta, V-14 Ilgvars Caune 2. vieta,
S-16 Anete Čama 2. vieta.
Nākamā treniņnometne Smiltenes BJSS orientieristiem paredzēta
27. – 30. decembrī Igaunijā, Pilvā. Šī
nometne paredzēta, lai labāk sagatavotos atlases sacensībām uz Eiropas
Jauniešu čempionātu ar slēpēm, kas
arī notiks Pilvas apkārtnē.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Sports
Smiltenes novada
čempionāta basketbolā
pirmās kārtas rezultāti
23. novembrī ar spēli starp komandām „top!” un „CVP GRIFI”
iesākās 2014. g. Smiltenes novada
atklātais čempionāts basketbolā.
Pirms spēles klātesošie ar klusuma brīdi pieminēja Zolitūdes traģēdijā bojā gājušos cilvēkus.
Spēle iesākās ar lielu „top!” spēlētāju ofensīvu un topieši spēles pirmo ceturtdaļu noslēdza savā labā ar
rezultātu 20: 6. Turpinājumā spēles
raksturs nedaudz izlīdzinājās, tomēr
„top!” uzvara netika apdraudēta, un
spēle noslēdzās ar rezultātu 74: 49.
Uzvarētāju rindās Kristaps Vergins
guva 23 punktus, Artis Joksts – 19;
cēsinieku komandā Laura Puriņa
kontā 19 punkti.
Kā nākamie laukumā devās
„Strenču MRS” un „ASE/Smiltene”
komandu spēlētāji. Spēli ļoti apņēmīgi
iesāka „ASE/Smiltene”, spēles pirmajās desmit minūtēs iekrājot piecu punktu pārsvaru: 12:7. Spēles turpinājumā Strenču spēlētājiem,demonstrējot
labāku un saliedētāku komandas sadarbību, izdevās spēles gaitu mainīt
sev vēlamā virzienā un čempionāta
pirmajā spēlē svinēt uzvaru ar rezultātu 66:53 /Gvido Balodis – 19 p., Artūrs Rozītis – 15 p.; Jānis Stepītis un
Armīns Ozoliņš – 12 p./.

Līdzīga spēkošanās izvērtās arī
„Grundzāle” un „Privātbūve” komandu spēlē. Lielajā pārtraukumā
komandas devās pie rezultāta 21:21.
Spēles uzvarētājs noskaidrojās pēdējā ceturtdaļā, kurai vairāk spēka
bija saglabājušies grundzāliešiem,
kuri arī svinēja uzvaru ar rezultātu
59: 51 /Normunds Pauliņš – 15 p.,
Ivars Blīgzna – 14 p.; Kārlis Muižnieks – 20 p./.
Tomēr kārtas vissīvākā cīņa
notika šī turnīra pagājušās sezonas
čempionu „Vudlande” un Blomes
„Bonoparti” komandu spēlē. Spēles
trešajā ceturtdaļā vudlandieši, kas
spēli aizvadīja tikai piecu cilvēku
sastāvā, pazaudēja iepriekš iekrāto
septiņu punktu pārsvaru. Pēdējā ceturtdaļā „Bonoparti” vienu brīdi ieguva jau 11 punktu pārsvaru. Tomēr
saglabāt iekrāto pārsvaru līdz spēles
beigām blomēniešiem neizdevās un
uzvaru tajā ar viena punkta pārsvaru – 72:71 svinēja „Vudlandes” vīri,
kuru rindās rezultatīvākie spēlētāji
bija Māris Millers un Uldis Slapjums katrs gūstot attiecīgi 21 un 19
punktus; „Bonoparti” labā Arņa Palma rēķinā 19 punkti.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Orientēšanās sacensību Horizonts apbalvošana
30. novembrī Lāsberģa atpūtas bāzē notika Alūksnes un Apes
novadu
orientēšanās
sacensību Horizonts apbalvošana, kur godalgoto skaitā arī Smiltenes
BJSS audzēkņi. Pasākuma ievada daļā tā dalībnieki noklausījās Latvijas izlases dalībnieka
gaujienieša Jāņa Kūma stāstījumu
par sacensībām Ķīnā.
V-14 grupā pirmajā vietā Ilg-

vars Caune, V-16 grupā 2. vietā
Matīss Slikšjānis. S-12 grupā dubultuzvara – 1. vietā Agnija Cau-

ne, 2. vietā Zanda Stabiņa. Uzvara arī S-14
grupā Elīnai Skopānei.
Pie godalgām tika arī
OK „Azimuts” pārstāvji
S-35 grupā Aiva Skopāne no Mēriem, VB grupā
1. vietā Kaspars Lārmanis no Aumeistariem un
V-45 grupā 3. vietā Māris Stabiņš no Grundzāles. Balvu par 4. vietu V-35 grupā
saņēma valcēnietis Ēriks Ūdris.
Tika apbalvoti arī tie, kas bija

piedalījušies visās 15 kārtās. Tas
izdevās Aivai Skopānei, Ilgvaram
Caunem un Mārim Stabiņam. OK
„Alūksne /Ape” vadītājs Vilnis
Veļķeris teica paldies arī OK „Azimuts” vadītājam Aldim Lapiņam
par sadarbību kopējo kārtu rīkošanā.
Nākamā sezona Horizontam
būs jubilejas – 30-tā, kas sāksies
2014. gada 15. aprīlī.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Skolu komandas sacenšas veiklības stafetēs
2013. gada skolu sacensības
beidzās ar veiklības stafetēm, kas
notika 3. decembrī Smiltenes sporta
hallē.
Veiklības stafetēs sacentās 1. –
6. klašu un 7. – 9. klašu komandas.
Ar 3 komandām sacensībās piedalījās Smiltenes Centra vidusskola, ar
divām komandām startēja Smiltenes
Trīs Pakalnu sākumskola, Palsmanes, Grundzāles un Variņu pamatskolas, ar vienu komandu startēja Blomes pamatskola. 1. – 6. klašu
grupā uzvarēja Smiltenes Centra vidusskolas
I komanda (Katrīna
Kontere, Reinis Kaņipovs, Kristiāna Kļaviņa, Roberts Bleikšs,
Ilva Baškere, Matīss
Ābols, Marta Marksa,
Toms Kalniņš, Ieva Ābola, Daniels
Mūrnieks), 2. vietā Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas II komanda,

ters Lagzdkalns, Lauma
Melece, Ieva Vīksniņa,
Eduards Veģeris, Mārtiņš
Rakštelis), 2. vietā Grundzāles un 3. vietā Variņu
pamatskolas komandas.
2014. gada pirmās
sacensības notiks 14. janvārī Smiltenes tehnikuma
sporta hallē, kur spēkiem
mērosies 7. – 9. klašu un
vidusskolu
volejbolistu komandas par iekļūšanu „Lāses
kauss 2014” fināla sacensībās. „Lāses kausa” 1. posma sacensībās piedalīsies arī Jaunpiebalgas un Valkas
novada komandas.

3. v. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas I komanda.
7. – 9. klašu grupā uzvaru atkal

izcīnīja Smiltenes Centra vidusskolas komanda (Sabīne Meldere, Sabīne Kļukina, Endijs Ramanis, Kris-

Novēlu visiem baltus un gaišus
Ziemassvētkus, veselību, sportisku degsmi un sasniegumus Jaunajā
gadā!
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe
Foto: Evita Rudzīte, Ivars Joksts

Sacensības
tautas
bumbā
12. novembrī Smiltenes sporta hallē pulcējās Smiltenes novada
skolu 3. – 6. klašu skolēni uz skolu atklātajām tautas bumbas sacensībām. Kopā 3 grupās piedalījās
17 komandas no septiņām novada
skolām. 3. – 4. klašu grupā spēlēja
jauktā zēnu un meiteņu komanda,
bet 5. – 6. klašu grupā meitenes un
zēni spēlēja atsevišķās komandās un
uzvarētājus noskaidroja savā starpā.
Uzvarētāji pa grupām:
3. – 4. klašu grupā 1. vieta
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
komandai (Laura Mišukova, Emīls
Krišjānis Kalniņš, Anrijs Alksnis,
Aksels Jānis Egle, Kristaps Ričards
Sleņģis, Rēzija Jurciņa, Paula Upīte), 2. vietā Smiltenes Centra vidusskolas, 3. vietā Blomes pamatskolas
komanda.
5. – 6. klašu grupā meitenēm
uzvarēja Smiltenes Centra vidusskolas meitenes (Marta Marksa,
Sabīne Marksa, Kristīne Kaņipova, Marta Dūle, Sindija Fjodorova,
Rasa Vītola, Undija Upeniece, Ieva
Ābola). 2. vietā Bilskas pamatskolas, 3. vietā Smiltenes Trīs Pakalnu
sākumskolas meiteņu komanda.
Zēnu komandām 5. – 6. klašu grupā uzvaru izcīnīja Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas komanda
(Kārlis Rozītis, Elvis Ābols, Kristaps Kuprišs, Valters Valts Siliņš,
Eduards Emulovs, Jānis Jansons,
Artūrs Druska), atstājot 2. vietā
Smiltenes Centra vidusskolas zēnus.
3. vietu izcīnīja Blomes pamatskolas komanda.
Kitija Klempnere
Smiltenes BJSS metodiķe
Foto: M. Mikarta, E. Rudzīte,
I. Joksts
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Smiltenes novada
pasākumi 2013. gada
decembra mēnesī
14. decembrī plkst. 19.00 Blomes Tautas namā Strenču tautas teātra izrāde, M. Zīverts „Meli meklē meli”
Režisors A. Liepiņš
15. decembrī plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Baltinavas teātra izrāde „Ontans i Anne – Ontana Ziemassvētki”. Ieeja Ls 2,00
19. decembrī plkst. 16.00 Smiltenes baznīcas laukumā,
Eņģeļu ekspresis
20. decembrī plkst. 17.30 pie Blomes Tautas nama
kopā ar folkloras kopu „Mežābele” un jauniešu deju
kolektīvu „Atspēriens” svinēsim bluķa vakaru
21. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Smiltenes ģimnāzijas kora „Lido” koncerts
kopā ar Andri Ērgli
22. decembrī plkst. 11.00 Blomes Tautas namā Adventes koru koncerts, piedalās – Smiltenes pilsētas jauktais koris „Pakalni”, Blomes sieviešu un vīru vokālie
ansambļi, koncertu vadīs Rita Zeltīte Treisnere
22. decembrī plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Ziemassvētku koncerts „Eņģeļu balsis”, piedalās Laima Lediņa (soprāns), Rihards Millers (baritons), Ilze Jaunzeme (klavieres)
22. decembrī plkst. 18.00 Smiltenes Ev. Lut. Baznīcā,
koncerts „Pie Tavas sirds” kopā ar Ievu Akurāteri,
Evitu Zālīti, Ingusu Pētersonu. Ieeja Ls 4,00
22. decembrī plkst. 16.00 Grundzāles kultūras namā ar
koncertprogrammu „Kad pienenēs krīt sniegs” viesosies māsas Legzdiņas. Ieeja par ziedojumiem
26. decembrī plkst. 16.00 Smiltenes pagasta tehnikuma
skolas zālē Smiltenes pagasta pašus mazākos, kuri vēl
neapmeklē dārziņu, rūķi aicinās uz „Ziemassvētku
brīnumiem”
26. decembrī plkst. 15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā senioru Ziemassvētku pasākums
27. decembrī plkst. 16.00 Bilskas pamatskolas zālē dzejas pēcpusdiena „Dievs katru mirkli izsijā un dala...”,
kopā ar dzejnieci M. Svīķi un mūziķi J. Žagariņu
29. decembrī plkst. 11.00 Grundzāles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Sniegavīrs un Piparkūka”
29. decembrī plkst. 21.00 Blomes Tautas namā Vecgada balle kopā ar grupu „Kreisais pagrieziens”
31. decembrī plkst. 22.00 Smiltenes Baznīcas laukumā
Jaunā 2014. gada sagaidīšana kopā ar grupu „Propellers”

Informācija
iedzīvotājiem!
Sakarā ar Smiltenes novada pašvaldības finanšu
datu inventarizāciju pārejai uz eiro laikā no 2014.
gada 1. līdz 15. janvārim
Smiltenes novada domē un
pagastu pārvaldēs netiks
pieņemti skaidras naudas
norēķini! Aicinām maksājumus veikt bankās.
Atvainojamies
par sagādātajām neērtībā!

Mēru muižā
dzīvo ar mēru!
Decembrī Smiltenes novada
muzejā Mēru muižā dullā
Barona Bundula sievas gaidīs ciemiņus. Ziemassvētkus
gaidot darbnīcās mācīsimies
veidot puzurus, laimes kārbiņas, tīsim sveces, gatavosim
zirņu pikas, mērīsim un mērīsimies. Aicinām pieteikties
kolektīvi vai arī individuāli
pa t. 29227562 jums izdevīgā laikā.

2013. gada novadnieku
jubilāru kalendārs
decembrī

CERBULIS JĀNIS (1913. g. 5. dec.) – zinātņu doktors
bioloģijas zinātnēs. Dzimis Smiltenē. Mācījies Bērzaines
skolā.
TUPURĪTIS EINĀRS (1973. g. 9. dec.) – sportists.
1996. gadā piedalījās Atlantas vasaras olimpiskās spēlēs,
800 m skrējienā, ierindojoties 11. vietā. Dzimis Smiltenē.

Smiltenes novada
bibliotēka
16. decembrī plkst. 18.00 – Smiltenes novada bibliotēkā pasākums „Redzēt, izbaudīt un novērtēt – tiešā
pārdošana, taisnākais ceļš pie patērētāja”, pasākumu
vada Jānis Puntulis
19. decembrī Bērnu apkalpošanas nodaļā notiks „Piparkūku dienā”. Būs laimes aka ar dažādiem uzdevumiem, laipni aicināts ikviens dalībnieks
31. decembrī Bērnu apkalpošanas nodaļā „Bērnu žūrijas noslēgums”. Aicinām ekspertus pabeigt darbu!
IZSTĀDES
Līdz 27.12 Smiltenes novada bibliotēkā būs apskatāma
D. Kalniņas krūzīšu kolekcija „Atmiņas par tālajiem
ceļojumiem”.
Līdz 25.02.2014 Smiltenes novada bibliotēkā būs apskatāma Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” dalībnieka
Leona Stara gleznu izstāde „Cēsu atspulgi”
Līdz 27.12 Bērnu apkalpošanas nodaļā dzejnieces
K. Apškrūmas pūču kolekcijas izstāde

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
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