Smiltenes novada pašvald�bas informat�vais izdevums

Smiltenes dome pirmo reizi
apbalvo novada uz��m�jus

6.novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā pirmo
reizi notika uzņēmējiem veltīts pasākums “Smiltenes novada Uzņēmējs”, kuru rīkot ierosināja novada uzņēmēju
konsultatīvā padome un kurā tika runāts par ekonomikas aktualitātēm pasaulē, Latvijā un Smiltenē, kā arī par
panākumiem iepriekšējā gadā apbalvoti Smiltenes novada uzņēmēji.
“Esam ļoti gandarīti, ka Smiltenes novadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir mazliet vairāk par 50 eiro uz
vienu iedzīvotāju, un sasniedzis 457,48 eiro uz vienu
iedzīvotāju. Tas ir ļoti labs rādītājs,” savā uzrunā atzina
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis.
“Mums ir, ar ko lepoties! Jūs visi esat mūsu novada patrioti, tie, kuri mūsu novadam dod asinsriti,” uzņēmējiem
pateicās G.Kukainis.

Ar prezentāciju par Smiltenes novadu, īstenotajiem
projektiem un plānotajiem attīstības virzieniem iepazīstināja Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs Andris Lapiņš. Turpinājumā ar aktuālu
tematu par jauno teritoriālo reformu uzstājās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra
padomnieks pašvaldību sadarbības jautājumos Jānis
Eglīts. Pasākuma pirmo daļu noslēdza Latvijas Bankas
Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.
Viņš iepazīstināja uzņēmējus ar šī brīža aktualitātēm,
kā arī tuvāko gadu tendencēm Latvijas un pasaules
ekonomikā.

Smiltenes novada domes apbalvojumus uzņēmēji saņēma divās nominācijās – “Lielākās ražošanā ieguldītas
investīcijas 2014.gadā” un “Lielākais nodokļu maksātājs
Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2014.gadā”. Katrā
nominācijā tika apbalvoti trīs uzņēmēji.
Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji Smiltenes novada
domes apbalvojumus saņēma SIA “8CBR”, SIA “TROLL
Smiltene” un SIA “FIRMA MADARA 89”.
Kā lielākie investori ražošanā 2014.gadā apbalvojumus saņēma A/S “SMILTENES PIENS”, SIA
“SMILTENE IMPEX” un SIA “GRAANUL INVEST”.
Pateicībā par veiksmīgu sadarbību “Attīstības finanšu
institūcijas ALTUM” Valmieras reģionālā centra vadītāja
Olita Untāla pasniedza dāvanas Z/S “Kalējiņi 1” un SIA
“Smiltenes koks”.
Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Valdes padomnieks reģionālajos jautājumos Juris Sleņģis pasniedza pateicības LTRK partneriem
no Smiltenes novada – SIA “SM Energo”, SIA “ASE”
un SIA “Artex Latvia”.
Svētku pasākumā tika godināts uzņēmuma SIA
“Firma Madara ‘89” valdes priekšsēdētājs Egils Butka.
Ordeņu kapituls E. Butkam piešķīris Atzinības krusta IV
šķiru par nozīmīgo ieguldījumu tirdzniecības nozares
attīstībā, nacionālā kapitāla uzņēmējdarbības attīstībā
Latvijā un Latvijas tautsaimniecībā kopumā.
Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējiem par
dalību pasākumā un ieguldījumu Smiltenes novada
attīstībā.
Līga Hofmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada
domes apbalvojumus
pieš�irs 18.novembr�
18.novembrī plkst. 18.00
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 97.
gadadienai veltīts koncerts
un Smiltenes novada domes
apbalvojumu
pasniegšana
tiem novada ļaudīm, kas
ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir
devuši nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā
un popularizēšanā Latvijā un pasaulē.
2015.gada 28.oktobrī Smiltenes novada domes sēdē
deputāti lēma par Smiltenes novada apbalvojumu piešķiršanu Smiltenes novada iedzīvotāju izvirzītajiem
pretendentiem. Kopā tika saņemti 26 iesniegumi par
iedzīvotāju izvirzīšanu apbalvojumiem. Pēc ilgām diskusijām domes deputāti nolēma piešķirt 21 apbalvojumu.
Par “Smiltenes novada Goda cilvēku” atzīti sporta
skolotāji Ilga un Ivars Eisleri. Kā saka Smiltenes Sporta
centra priekšsēdētājs Guntars Markss: “Viņi ir vieni no
spilgtākajām personībām Smiltenes izglītības sistēmā
un sporta jomā. Ilga un Ivars ir devuši nenovērtējamu
ieguldījumu veselas, fiziski aktīvas sabiedrības audzināšanā, Smiltenes izglītības iestāžu un Smiltenes pilsētas
popularizēšanā, daudzu spilgtu personību veidošanā.”
“Gada balvu Izglītībā” saņems Smiltenes tehnikuma
direktors Andris Miezītis, kurš tehnikumu vada jau no
1990.gada. Smiltenes tehnikuma kolektīvs viņu uzskata
par zinošu iestādes vadītāju un nākotnes stratēģijas plānotāju. 25 gadu laikā ieviestas jaunas izglītības programmas, kolektīvs iesaistījies dažādos projektos. A.Miezītis
atbalsta ārpusstundu darbu, pašdarbības kolektīvus un
sporta pasākumus. Apbalvojums tiks piešķirts par ieguldīto darbu profesionālās izglītības, Smiltenes tehnikuma
un Smiltenes novada attīstībā, un sakarā ar 25 gadu darba
jubileju.
“Gada balva Kultūrā” tiks piešķirta Smiltenes
Mūzikas skolas skolotājai un jauktā kora “Vidzemīte”
diriģentei Dzidrai Jēkabsonei. Viņa šogad atzīmējusi
75 gadu jubileju. Jau kopš 1958.g. Smiltenes mūzikas
skolā māca bērniem mūzikas pamatus, teoriju un solo
dziedāšanu. Nozīmīgs panākums ir kora “Vidzemīte”
2014. gadā saņemtais sudraba diploms Pasaules koru
olimpiādē. Nozīmīgi, ka daļa Dzidras Jēkabsones
audzēkņu izvēlas savu dzīvi saistīt ar mūziku, un vairāki
ir kļuvuši par pedagoģes kolēģiem.
“Gada balvu Sportā” saņems jaunais šķēpmetējs
Matīss Velps. Par viņa panākumiem dzirdējām daudz, jo
2015.gada augustā Matīss ieguva sudraba medaļu šķēpa
mešanā Eiropas Jaunatnes olimpiādē Tbilisi. Tāpat viņš
iekļuvis 18.vietā pasaules labāko šķēpa metēju sarakstā
jauniešu konkurencē. Paralēli augstiem sasniegumiem
sportā, Matīss šajā gadā ar labām un teicamām sekmēm
absolvēja Smiltenes ģimnāzijas 9.klasi.
“Gada balva Tautsaimniecībā” tiks piešķirta Z/S
“Kalējiņi 1” īpašniekam Kasparam Putrālim. Viņš ar
ģimeni saimnieko “Kalējiņos” jau piektajā paaudzē. 10
gadu laikā piesaistīts ES finansējums vairāku miljonu
apmērā, saimniecībā tiek nodarbināti 17 vietējie un 3
apkārtējo novadu iedzīvotāji. Kolektīvs priecājas par
kvalitatīviem darba apstākļiem, saliedētības pasākumiem
un jaunu zināšanu apguvi. Apbalvojums tiek piešķirts
par ieguldīto darbu Smiltenes novada tautsaimniecībā
un tās attīstībā.
Turpinājums 5.lpp
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2015. gada 16. novembris

Smiltenes novada Domes l�mumi
2015.gada 30.septembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika
izskatīti 89 jautājumi un pieņemti 89 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto “Pārskatu par Smiltenes
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu 2014.gadā”.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Nolikumu Nr.9/15 “Smiltenes novada
pašvaldības Autoceļu fonda nolikums” (pielikumā).
3. Apstiprināt Noteikumu Nr.11/15„ Grozījumi 2009. gada 26. novembra noteikumos “Nemateriālo ieguldījumu uzskaites noteikumi”” projektu (pielikumā).
4. Apstiprināt Noteikumus Nr.12/15„Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.
gada 26. novembra Noteikumos “Pamatlīdzekļu uzskaites noteikumi”” projektu
(pielikumā).
5. Apstiprināt Noteikumus Nr.13/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2013.
gada 27.novembra noteikumos “Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”” projektu (pielikumā).
6. Apstiprināt Nolikumu Nr.10/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada
26. novembra nolikumā “Smiltenes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas
un kārtošanas nolikums”” (pielikumā).
7. Apstiprināt Noteikumus Nr. 14/15 “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības iestādēs” (pielikumā).
8. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām
Smiltenes novadā 2015.gada konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem:
9. Projekts “Mācās jaunie vecāki un seniori Palsmanē, Blomos, Brantos”, iesniedzējs biedrība “Māsas Veronikas”, piešķirt līdzfinansējumu 605,00 EUR apmērā;
10. Projekts “Taka “Stiprajiem un veiklajiem””, iesniedzējs nodibinājums “Fonds
“Krustceles””, piešķirt līdzfinansējumu 511,86 EUR apmērā;
11. Atbalstīt Grundzāles pamatskolas dalību stratēģisko skolu sadarbības partnerību
projektā “Bridging three generations – timeless games and toys” Nr.2015-1-TR01KA219-021800_8.
12. Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu EUR 2720,00 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro un 00 centi)
apmērā.
13. Pēc projekta īstenošanas projektā paredzētais finansējums EUR 2720,00 (divi
tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro un 00 centi) tiek ieskaitīts Smiltenes novada domes
kontā.
14. Atbalstīt Smiltenes ģimnāzijas dalību “Erasmus +” programmas Pamatdarbības
Nr.1 (KA1) mācību mobilitātes skolu sektorā, projektā “Skolotāju tālākizglītība skolu
specializācijas nodrošināšanai” Nr.2015-1-LV01-KA101-013192.
15. Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu EUR 1765,80 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci eiro un
80 centi) apmērā.
16. Pēc projekta īstenošanas projektā paredzētais finansējums EUR 1765,80 (viens
tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci eiro un 80 centi) tiek ieskaitīts Smiltenes novada
domes kontā.
17. Atbalstīt Smiltenes ģimnāzijas dalību “Erasmus +” programmas Pamatdarbības
Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerībā, projektā “SELFY – Save Earth
Life for Youth” Nr.2015-1-RO01-KA219-015164_8.
18. Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu EUR 5615,00 (pieci tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro un
00 centi) apmērā.
19. Pēc projekta īstenošanas projektā paredzētais finansējums EUR 5615,00 (pieci
tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro un 00 centi) tiek ieskaitīts Smiltenes novada
domes kontā.
20. Par izmaiņām Smiltenes novada Bāriņtiesas amatu vienību sarakstā.
21. Pagarināt 2012. gada 1.novembrī noslēgto īres līgumu ar Z.B.9-12255, uz
vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
22. Pagarināt 2010.gada 22.februārī noslēgto īres līgumu ar A.Z. uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
23. Pagarināt 2014.gada 2.janvārī noslēgto īres līgumu ar V.Z. uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
24. Pagarināt, 2012.gada 30.novembrī, noslēgto īres līgumu ar I.T. uz vienu gadu,
ar tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
25. Pagarināt 2014.gada 30. decembrī noslēgto īres līgumu ar J.Ā. uz vienu gadu,
ar tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
26. Pagarināt 2012.gada 2.janvārī noslēgto īres līgumu ar K.K. uz vienu gadu, ar
tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
27. Pagarināt 2014.gada 30. decembrī noslēgto īres līgumu ar Aivaru Zolbergu,
p.k. 020656-12761, uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt atkārtoti.
28. Reģistrēt E.J. dzīvesvietas adrese: Ģertrūdes prospekts māja Nr.11 dzīv.8,
Jūrmala, pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā, kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
29. Reģistrēt J.T. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā kā peronu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
30. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra I.G.
31. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra P.J.
32. Rezervēt pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nozaru
speciālistu vajadzībām dzīvojamās telpas adresē: Limbažu ielā 10 dzīv.17, Smiltenē,
Smiltenes novads.
33. Atcelt Smiltenes novada domes lēmumu Nr. Nr.22., 14.§.3. “Par dzīvojamo
telpu adresē – Audēju ielā 1 dzīv.11 Smiltenē, rezervēšanu pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai”.
34. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 29.jūlija (lēmums Nr.12, 18.§.4.) apstiprināto
pašvaldības nekustamā īpašuma “Priednieki 2”- 1, Palsmanē, Palsmanes pagastā,

Smiltenes novadā, trešo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Atcelt
Smiltenes novada domes 2014.gada 24.oktobra lēmumu Nr.16, 15.§.1.4. par nekustamā īpašuma “Priednieki 2”- 1, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
35. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 29.jūlija (lēmums Nr.12, 18.§.6.) apstiprināto
pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, otro
izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Atkārtoti trešajā izsolē atsavināt,
pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs
9490 004 0090), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490
004 0126 0.9 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 001
un kūts 9490 004 0090 002.
36. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 26.augusta (lēmums Nr.13, 19.§.1.1.) apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Atkārtoti otrajā izsolē
atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9448 004 0133), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9448 004 0133 2.94 ha platībā, skolas ēkas (kadastra apzīmējums 9458
004 0133 001) un trim palīgēkām, nemainot pirmās izsoles nosacījumus, ka nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot piecu gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas un tās atsavināšanas sākuma cenu 50000 euro (piecdesmit
tūkstoši euro).
37. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 29.jūlija (lēmums Nr.12, 18.§.5.) apstiprināto
pašvaldības nekustamā īpašuma “Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā,
otro izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Atkārtoti trešajā izsolē
atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9458 008 0306), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9458 008 0305 0.4430 ha platībā un pagraba ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0160 003.
38. Izslēgt no Smiltenes novada domes uzskaites pamatlīdzekli – vieglo pasažieru
automašīnu VW Vento (valsts reģistrācijas Nr. GJ 6493, virsbūves Nr. WVWZZZ1HZRW463569, izlaiduma gads 1994).
39. Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai, un, ņemot vērā to, ka ēka
“Lejasbaloži”, Grundzāles pagastā, bojā Smiltenes novada ainavu un ir bīstama, veikt
būves nojaukšanu.
40. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Jaunpriedaines”- 4, kas atrodas Silvā, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 2600 euro (divi tūkstoši seši simti euro).
41. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazsietaliņi”, Grundzāles pagastā, kadastra
numurs 9458 011 0063, nosacīto cenu 2000 euro (divi tūkstoši euro).
42. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Stūrīši” Brantu pagastā, kadastra numurs
9448 002 0032, brīvo cenu 1200 euro (viens tūkstotis divi simti euro).
43. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi” Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480 003 0319, brīvo cenu 7900 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti euro).
44. Slēgt ar Gati Lubertu pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
īpašuma Daugavas iela 2-23, Smiltenē, pārdošanu par summu 11500 euro (vienpadsmit
tūkstoši pieci simti euro) uz nomaksu uz 5 (pieciem) gadiem un apstiprināt maksāšanas kārtību.
45. Uzsākt nekustamā īpašuma “Zarvāļapses”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9446 003 0094, kas sastāv no ½ domājamās daļas no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0094, atsavināšanas procedūru.
46. Uzsākt nekustamā īpašuma “Silvas Lejas 2”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 003 0383, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0383 1420 m2 platībā un vienas ēkas, atsavināšanas
procedūru.
47. Veikt nekustamo īpašumu “Kamaldiņa 9” un “Kamaldiņa 28”, Smiltenes pagastā
apvienošanu vienā īpašumā.
48. Uzsākt nekustamā īpašuma “Vecūsiņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9444 007 0168 8.2 ha platībā atsavināšanas procedūru.
49. Noteikt, ka dzīvojamā māja Lejas ielā 17, Smiltenē ir daudzdzīvokļu māja.
50. Apstiprināt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0309 001, 9415 004
0309 002, 9415 004 0309 003 un 9415 004 0309 004 adresi Lejas iela 17, Smiltene,
Smiltenes novads. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0309 001 001 piešķirt adresi Lejas iela 17 – 1, Smiltene, Smiltenes novads. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0309 001 002 piešķirt adresi Lejas iela 17 – 2, Smiltene, Smiltenes
novads. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0309 001 003 piešķirt adresi
Lejas iela 17 – 3, Smiltene, Smiltenes novads. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
9415 004 0309 001 004 piešķirt adresi Lejas iela 17 – 4, Smiltene, Smiltenes novads.
51. Izmainīt adreses atbilstoši šim sarakstam:
Ēkas kadastra apzīmējums

Vecā (ievadītā) adrese

Pareizā adrese

9415 0540 001

Valmieras iela 11

Valmieras iela 11 k-21

9415 007 0540 002

Valmieras iela 11 k-2

Valmieras iela 11 k-20

9415 007 0540 003

Valmieras iela 11 k-3

Valmieras iela 11 k-19

9415 007 0540 004

Valmieras iela 11 k-4

Valmieras iela 11 k-18

9415 007 0540 005

Valmieras iela 11 k-5

Valmieras iela 11 k-17

9415 007 0540 006

Valmieras iela 11 k-6

Valmieras iela 11 k-16

9415 007 0540 007

Valmieras iela 11 k-7

Valmieras iela 11 k-15

9415 007 0540 008

Valmieras iela 11 k-8

Valmieras iela 11 k-14
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9415 007 0540 009

Valmieras iela 11 k-9

Valmieras iela 11 k-13

9415 007 0540 010

Valmieras iela 11 k-10

Valmieras iela 11 k-12

9415 007 0540 012

Valmieras iela 11 k-12

Valmieras iela 11 k-10

9415 007 0540 013

Valmieras iela 11 k-13

Valmieras iela 11 k-9

9415 007 0540 014

Valmieras iela 11 k-14

Valmieras iela 11 k-8

9415 007 0540 015

Valmieras iela 11 k-15

Valmieras iela 11 k-7

9415 007 0540 016

Valmieras iela 11 k-16

Valmieras iela 11 k-6

9415 007 0540 017

Valmieras iela 11 k-17

Valmieras iela 11 k-5

9415 007 0540 018

Valmieras iela 11 k-18

Valmieras iela 11 k-4

9415 007 0540 019

Valmieras iela 11 k-19

Valmieras iela 11 k-3

9415 007 0540 020

Valmieras iela 11 k-20

Valmieras iela 11 k-2

9415 007 0540 021

Valmieras iela 11 k-21

Valmieras iela 11

52. Neiznomāt I.Ž. papildus zemes gabalu no zemes vienības “Kultūras nams”,
kadastra apzīmējums 9474 004 0214.
53. Iznomāt R.B. daļu no zemes vienības “Pašvaldības zemes gabals Nr.1”, kadastra apzīmējums 9470 005 0041, 0.5 ha platībā bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai.
54. Pārtraukt zemes nomas tiesības V.J par zemes vienību “Pašvaldības zemes
gabals Nr.1”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 005 0041 0.9 ha platībā.
55. Iznomāt J.V. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 010 0205, 690 m2 platībā mazdārziņam.
56. Iznomāt B.B. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 010 0205, 1700 m2 platībā mazdārziņam.
57. Iznomāt M.P. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 010 0205, 700 m2 platībā mazdārziņam.
58. Iznomāt V.O. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 010 0301, 984 m2 platībā mazdārziņam.
59. Iznomāt zemnieka saimniecībai “Kalējiņi 1” zemes vienību “Kalējiņi 2”,
Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 003 0071, 2.0 ha platībā. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciskai izmantošanai.
60. Iznomāt Vilim Kauliņam zemes vienības “Kultūras nams”, Launkalnē, daļu,
kadastra apzīmējums 9474 004 0214, 0.015 ha platībā mazdārziņam.
61. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 9444 010 0133 001, un saimniecības ēkām, kadastra apzīmējums
9444 010 0133 002, 9444 010 0133 003 un 9444 010 0133 004, piešķirt nosaukumu
Ābeļu iela 2, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
62. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 007 0540 019, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-3, Smiltene,
Smiltenes novads.
63. Atļaut sadalīt Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Purvmaļi”, kadastra
numurs 9480 003 0027, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0027 divās
daļās.
64. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma Kalna iela 4, kadastra numurs
9490 003 0150, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0043 divās daļās.
65. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Mežvijas”, kadastra numurs
9470 003 0443, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0443 29.1 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Mežvijas” uz “Mežviju mežs”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads.
66. Atļaut pārkārtot nekustamā īpašuma “Dzeņi” un “SIA DUS Dzeņi” savstarpējo
robežu.
67. Apvienot nekustamā īpašuma “Kamaldiņa 9” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0122, 0.06 ha platībā un “Kamaldiņa 28” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9480 006 0141 0.06 ha platībā vienā zemes vienībā, saglabājot īpašumā
“Kamaldiņa 28”, Smiltenes pagastā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Likvidēt īpašumu “Kamaldiņa 9”, Smiltenes
pagastā.
68. No nekustamā īpašuma “Vecūsiņi”, Bilskas pagastā atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9444 007 0170 2.1 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Ūsiņi”,
Bilskas pagasts. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
69. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Andžēni”, kadastra numurs
9444 008 0083, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 008 0083 20.7
ha platībā un mainīt nosaukumu no “Andžēni” uz “Andžēnu mežs”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
70. Atļaut sadalīt Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 8, kadastra numurs 9415 010 0103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0103 divās
daļās.
71. Piedzīt no V.C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 173,72 (viens simts
septiņdesmit trīs euro 72 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
72. piedzīt no E.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 165,18 (viens
simts sešdesmit pieci euro 18 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
73. piedzīt no G.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2695,51 (divi tūkstoši
seši simti deviņdesmit pieci euro 51 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
74. piedzīt no L.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 3019,75 (trīsi tūkstoši
deviņpadsmit euro 75 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
75. piedzīt no I.R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 503,19 (pieci simti trīs
euro, 19 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

76. piedzīt no G.Dz. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 62,04 (sešdesmit divi
euro, 04 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
77. piedzīt no G.Dz. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 658,18 (seši simti
piecdesmit astoņi euro, 18 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
78. piedzīt no D.F. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 198,26 (viens simts
deviņdesmit astoņi euro, 26 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
79. piedzīt no A.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 144,48 (viens simts
četrdesmit četri euro, 48 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
80. Noteikt Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības atbilstoši pievienotajam sarakstam.
81. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006
0157.
82. Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū
83. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.17/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos “Par Smiltenes novada pašvaldības
2015.gada speciālo budžetu” projektu.
84. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.18/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos “Par Smiltenes novada pašvaldības
2015.gada pamatbudžetu”” projektu.
85. Ierosināt valsts nekustamā īpašuma Baznīcas laukumā 12, Smiltenē, Smiltenes
novadā (kadastra Nr. 94150010523), kas reģistrēts uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas
personā, atsavināšanu un lūgt nodot tos bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā Smiltenes novada pašvaldības Policijas telpu iekārtošanai.
86. Piekrist Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. SND-S-CV/NIN/1-15, kas
2015. gada 5. janvārī noslēgts ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Meža saimnieks”
(vienotās reģistrācijas Nr. 44103043220) par nekustamā īpašuma Atmodas ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, nomas termiņa pagarināšanai līdz 2016. gada 1. jūlijam
atbilstoši noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.
87. Nepiekrist izlīguma slēgšanai ar Prasītāju Agitu Birkenšteinu civillietā Nr.
C38028714 ar Prasītājas pārstāvja 2015. gada 16. oktobra iesniegumā Nr. 802/LP
“Par izlīguma noslēgšanu civillietā Nr. 38028714” izvirzītajiem nosacījumiem.
88. Atbalstīt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās reģ.
Nr. 43903000435) potenciāli realizējamo projektu “Jaunu kanalizācijas tīklu un ar to
saistītās infrastruktūras izbūve Smiltenes aglomerācijai” (turpmāk – Projekts).
89. Piešķirt papildus līdzfinansējumu 2170,00 EUR (divi tūkstoši simtu septiņdesmit eiro un 00 centi) apmērā projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes
novadā” īstenošanai.
90. Izsniegt IK “Guna Lejiņa”, reģ.nr.44102034150, licenci uz 2 (diviem) gadiem
interešu izglītības programmas “Koriģējošā vingrošana – pirmsskolas un sākumskolas
bērniem” realizēšanai adresē – Rīgas iela 8A, Smiltene, Smiltenes novads.
91. Izsniegt Ingai Jurciņai licenci uz 2 (diviem) gadiem interešu izglītības programmas “Angļu valoda mazajiem” realizēšanai adresēs – Rīgas iela 8A, Smiltene,
Smiltenes novads un Rīgas iela 16C, Smiltene, Smiltenes novads.
92. Apstiprināt nolikumu Nr.11/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.
gada 26. novembra nolikumā “Nolikums par inventarizācijas norisi Smiltenes novada
pašvaldības iestādēs” (pielikumā).
93. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Sagatavoja
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

Pašvald�b�

Uzs�kta Tepera ezera
augšda�as att�r�šana
Projekta “Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija” trešās kārtas
ietvaros notiek Tepera ūdenskrātuves augšdaļas (Abula upes ietekas daļā) attīrīšana no
sanesumiem. Šo darbu veikšanai bija nepieciešams īslaicīgi pazemināt ūdens līmeni.
Ezera līmeņa pazemināšana notika atbilstoši būvprojektam un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskā institūtu “BIOR” izdoto tehnisko noteikumu prasībām. Ūdens
līmenis tika pazemināts nodrošinot lēnu tā noplūšanu – ūdens līmeņa pazemināšanas
ātrumam nepārsniedzot 0,15 metrus stundā, tādā veidā līdz minimumam mazinot
iespējamo kaitējumu ezerā esošajiem zivju resursiem. Ūdenstilpe ir pietiekami dziļa
(līdz 7,5 m – 9 m), un platība pietiekami liela, lai nebūtu pamata bažām, ka ūdens
līmeņa samazinājums apdraudētu ezerā esošās zivis. Ezera līmenis kopumā pazemināts aptuveni par 2,5 metriem. Tepera ezera ūdens līmenis tiks atjaunots pēc darbu
pabeigšanas, ka plānots decembra pirmajā nedēļā.
Pēc ūdens līmeņa pazemināšanās Tepera ūdenskrātuves vidusdaļā atklājās vecā
ezera gultne ar tur kādreiz bijušo dīķu norobežojuma vaļņiem, kas daļēji saglabājušies
un izveidoja dažas norobežotas ūdens platības/kabatas. Atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un rekomendācijām kabatas tika savienotas ar ūdenstilpi, lai tajās, iespējams,
esošajām zivīm būtu iespēja nokļūt ūdenstilpē.
Lita Kalniņa,
Attīstības plānošanas nodaļas Projektu vadītāja
Uldis Rudzītis,
Tehnisko projektu vadītājs
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Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2015. gada 30. septembra lēmumu
(protokols Nr.14, 1.§.)

“Grozījumi 2011. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr.19/11
“Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Smiltenes novadā””

Paskaidrojuma raksts

Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu
“Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos
Nr.19/11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā””
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam, pašvaldība
izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā
teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās,
prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam,
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par
šo atkritumu apsaimniekošanu.
Dome 2011. gada 29. decembrī apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr.19/11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” (turpmāk
– Noteikumi).
Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Smiltenes novada domes
2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.19/11 “Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Smiltenes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti, ņemot vērā
Valsts kontroles 2015.gada 20.janvāra revīzijas ziņojumā Nr.2.4.1-14-11/2014 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību
aktu prasībām” (turpmāk – VK ziņojums) norādīto, kā arī SIA “ZAAO” 2015.gada
20.marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-2/1, 5.punkts) pieņemto lēmumu atbalstīt
maksas par atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu. VK ziņojumā ietverts ieteikums
– lai nodrošinātu pamatotu izdevumu par atkritumu apglabāšanu iekļaušanu atkritumu
rādītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, rēķinos, SIA “ZAAO” kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus,
attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu
no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

2.1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)
atzinumā par saistošajiem noteikumiem minēto, saskaņā ar saistošo noteikumu 1.1.
apakšpunktu Noteikumi tiek papildināti ar jaunu atkritumu apsaimniekotāja pienākumu,
saskaņā ar kuru atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums sadarbībā ar Smiltenes novada
pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves
atkritumu dalītu vākšanu ar mērķi sekmēt sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas
attīstību.
2.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Noteikumu 41.punktā noteiktie kritēriji,
kuri veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu.
SIA “ZAAO” sagatavotajos un pašvaldību apstiprinātajos lēmumos par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu līdz šim netika atsevišķi izdalīta maksa par dalīto
atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par
sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, neskatoties uz to, ka minētās
izmaksu pozīcijas jau šobrīd faktiski ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu
apsaimniekošanu. Šo izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no
pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA
“ZAAO” izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi
un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā. Minētās
pozīcijas, kas nebija atsevišķi norādītas atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinā,
nodrošināja prasību izpildi, par noglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanu, tādēļ arī
tika finansētas no ieņēmumiem par sadzīves atkritumu apglabāšanu.
Atbilstoši SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē nolemtajam maksā par
atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajām komponentēm ir
jāiekļauj trīs jaunas komponentes – maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un
pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Šo komponenšu ietveršana ir pamatota ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmajā daļā noteikto.
Attiecībā uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā jānorāda, ka
tā ir saistīta ar atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, jo vispārzināms
ir fakts, ka, sabiedrībai neesot informētai par atkritumu dalītās savākšanas sistēmu un
tās principiem, neefektīva būs atkritumu apsaimniekošanas sistēma tās kopumā. Saskaņā
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 3.punktu izmaksas par sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanu, kas vērsti uz attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas
reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, iekļaujamas tarifā
par atkritumu apglabāšanu poligonos. Taču atkritumu radītāju sašķirotie atkritumi tiek
nodoti otrreizējai pārstrādei un, pateicoties tam, nenonāk atkritumu poligonā apglabāšanai.
Līdz ar to izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā gulstas
ne vien uz atkritumu poligonu operatoriem, bet arī uz komersantiem, kas pašvaldības
uzdevumā nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu. Pašvaldības ieskatā Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas pirmajā punktā norādītās izmaksu komponentes veido tās komersanta izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbību nodrošināšanu,
tādēļ kā pamatota ir vērtējama pašvaldības prasība izdalīt kādas konkrētas komponentes
veidojošo izdevumu apmēru, lai pašvaldība varētu objektīvi pārliecināties par maksas
apmēra pareizību.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Turklāt neapstrīdams ir fakts, ka, augot sabiedrības izglītības līmenim atkritumu dalītās
vākšanas jomā, arvien mazāk pašvaldības iedzīvotāju radītie sadzīves atkritumi nonāks
apglabāšanai poligonā, tādējādi veicinot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 2.pantā
ietvertos likuma mērķus, tostarp apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.
Lai novērstu izmaksu par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā dublēšanos un nodalītu izmaksas, kuras gulstas uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
18.panta pirmajā daļā minēto komersantu, no izmaksām, kuras ir ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, saistošo noteikumu X.1.apakšpunkts atbilstoši VARAM
ieteikumam papildināts ar atrunu: “tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe””.
2.3. Noteikumi tiek papildināti ar jaunu 41.1punktu. Tajā atkritumu apsaimniekotājam
tiek noteiks pienākums ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 1.aprīlim iesniegt pašvaldībā
informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma
attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Gadījumā, ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies
svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto
atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas
aprēķinā norādīto par vairāk kā 10 procentiem, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai
pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.
10 procentu slieksnis precizētas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina
iesniegšanai noteikts pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 9.marta lēmuma Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas metodika” 19.punktā ietverto kārtību atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifa pārskatīšanai.

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2011. gada
29. decembra saistošajos noteikumos Nr.19/11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”
šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar 29.12. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“29.12. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Smiltenes novada
pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu
apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu
vākšanu.”.
1.2. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:
“41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
veido:
41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā
arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu
atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”;
41.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā “Daibe”, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja
saskaņā ar 41.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju
un aprēķinu;
41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ņemot vērā
atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.1punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu.”
1.3. Papildināt noteikumus ar 41.1punktu šādā
redakcijā:
“41.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu
reizi gadā līdz 1.aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā
informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto
sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta
minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma
attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un
faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret
iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas
aprēķinā norādīto par vairāk kā 10%, apsaimniekotāja
sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1.
janvārī.
Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Dzimtsarakstu
noda�a inform�
2015. gada oktobra mēnesī reģistrēti 11 jaundzimušie,
10 miršanas gadījumi.
No 11 jaundzimušajiem 5 ir zēni un 6 meitenes.
Karīna, Ralfs – Blomes pagastā, Dārta – Brantu pagastā, Beāte, Markuss – Launkalnes pagastā, Evelīna –
Smiltenes pagastā, Alise – Zvārtavas pagastā, Marija,
Mārcis, Adrians, Namejs – Smiltenes pilsētā. No visiem
jaundzimušajiem 7 vecāki sastāv laulībā, 4 bērniem atzīta
paternitāte.
Oktobra mēnesī reģistrēti 10 miršanas gadījumi.
Aizsaulē aizgājuši 4 vīrieši un 6 sievietes. Miruši 6 –
Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,2 – Grundzāles pagasta
iedzīvotāji, 1 – Variņu un Sidgundaspagasta iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Termiņš (1.aprīlis), līdz kuram atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums iesniegt pašvaldībā minēto informāciju, noteikts, ņemot vērā, ka pašvaldībai iesniedzamie dati ir atkarīgi
no atkritumu apsaimniekotāja gada pārskatā ietvertās informācijas. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 66.panta pirmo daļu pēdējais termiņš gada pārskata apstiprināšanai ir nākamā
gada 30.aprīlis. Līdz ar to revidētajiem finanšu datiem komersanta rīcībā jābūt vismaz vienu
mēnesi pirms gada pārskata apripināšanas, t.i., līdz 31.martam. Nolūkā operatīvi saņemt
informāciju no atkritumu apsaimniekotāja par iepriekšējo gadu, lietderīgi ir noteikt termiņu
informācijas iesniegšanai pašvaldībā līdz nākamā gada 1.aprīlim.
Ņemot vērā, ka šobrīd Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā sadzīves
atkritumu poligona īpašnieks un atkritumu apsaimniekotājs ir viens komersants, tad saistošajos noteikumos netiek paredzēts, ka informāciju par no Smiltenes novada administratīvās
teritorijas atvesto un poligonā apglabāto atkritumu apjomu pašvaldībai sniedz arī poligona
īpašnieks. Ja faktiskā situācija mainīsies, tiks apsvērta nepieciešamība veikt attiecīgus
grozījumus saistošajos noteikumos.
Lai nodrošinātu pamatotu maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēra noteikšanu,
pašvaldība izvērtēs no atkritumu apsaimniekotāja saņemto informāciju savas kompetences
ietvaros un, ja nepieciešams, pieprasīs no tā papildus informāciju, kā arī konsultēsies ar
Valsts vides dienestu.
2.4. Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Noteikumu 41. punkts un tie papildināti ar 29.12.
apakšpunktu un 41.1 punktu.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ieviešana un izmaiņas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
struktūrā, kas saistītas ar tās papildināšanu ar trīs jaunām maksu veidojošajām pozīcijām,
nemainīs šobrīd spēkā esošo kopējo maksas apmēru.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes
novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Smiltenes novada domes Saimnieciskās
darbības nodaļa.

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.smiltene.lv,
saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo
noteikumu publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to
saņemšanas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Pašvald�b�

2015.gad� Smiltenes pils�t� veikti
nelieli p�rb�ves un labiek�rtošanas
darbi daž�d�s pils�tas viet�s

Nesen ekspluatācijā nodoti Mūzikas skolas teritorijas un skvēra pie autoostas pārbūves un labiekārtošanas
darbi, kā arī laukums Vaļņu ielā, pie Smiltenes pilsētas
kapiem. Jaunu veidolu ir ieguvis skvērs pie autoostas,
bet mūzikas skolas iekšpagalma teritorijā ir izbūvēts
laukums ar stāvvietām 8 automašīnām mūzikas skolas
apmeklētājiem un darbiniekiem. Izbūvējot Vaļņu ielas
laukumu, ir sakopts viens pašvaldībai piederošs zemes
gabals, kā arī, cilvēkiem dodoties uz Smiltenes kapiem,
it īpaši kapusvētkos un svecīšu vakarā, būs vairāk vietas,
kur novietot automašīnas.
Novembrī ekspluatācijā plānots nodot rotaļu laukumu
Abulas ielā. Pirms projekta realizācijas laukums bija
praktiski neizmantojams āra aktivitātēm. Pēc projekta
realizācijas laukumā būs izbūvēts savienojošs asfalta
seguma celiņš, bruģētas atpūtas vietas, sajūtu taka un
uz dažādas krāsas gumijas seguma uzstādīti sporta un
rotaļu elementi visām vecuma grupām. Laukumā paredzēto stādījumu veikšana šogad tiks atlikta un pilnībā

Turpinājums no 1.lpp
“Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā
aprūpē” saņems Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas
ārste Tija Zaļkalne. Strādā Smiltenes slimnīcā no
1988.g. Kā pieteikumā raksta 13 novada iedzīvotāji:
“Brīnišķīgs cilvēks, kurš, tik ilgus gadus pildot tik
atbildīgo un grūto ārstes misiju, nav zaudējis līdzcietību
un labestību. Daktere prot iedziļināties jebkura pacienta
problēmās un cenšas palīdzēt visiem.”
“Gada balvu Sabiedriskajā darbībā” saņems
biedrības “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība (LISA)
“Variņi”” valdes priekšsēdētaja Ilze Jaunpetroviča.
Jau 5 gadus vada biedrību “LISA “Variņi””. Pēdējo
gadu laikā ar viņas iniciatīvu īstenoti projekti Variņu
pamatskolā, atjaunots rotaļu laukums Variņos, šobrīd
tiek īstenots projekts “Ieklausies un sadzirdi”. Izveidota
veiksmīga sadarbība ar citām biedrībām, tiek veicināta
lauku iedzīvotāju pilnvērtīga un radoša attīstība harmoniskā vidē.
“Gada balva Tūrismā” tiks piešķirta Blomes pagasta
“Donu” saimniecei Ilzei Briedei. “Donas” ir novada
lepnums, tur viesojas gan Latvijas, gan ārzemju viesi.
Lielu popularitāti guvusi “Rūķu Piparkūku darbnīca”.
I.Briede veicina novada popularitāti, piedaloties šovā
“Īstā latvju saimniece” un “Kūku kari”. Ilze piedalās
arī tūrisma izstādēs un pasākumos. Apbalvojums tiek
piešķirts par devumu Smiltenes novada popularizēšanā.
Goda rakstus par nopelniem un ieguldījumu sportā,
tautsaimniecībā, izglītībā, kultūrā, veselības aizsardzībā
un sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā un par novada
vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē saņems:
• Aldis Lapiņš, OK “Azimuts” vadītājs, orientēšanās
sacensību rīkotājs un karšu zīmētājs;
• Ruta Kalniņa, Smiltenes tehnikuma skolotāja;
• Mudīte Pavasare, Variņu bibliotēkas vadītāja;
• Māris Stabiņš, Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs un BJSS treneris;
• Aigars Vīvuliņš, Smiltenes NKUP valdes priekšsēdētājs;
• Velta Tauriņa, bijusī mediķe, brīvprātīgā Smiltenes
Sarkanā Krusta nodaļā;
• Astrīda Pinkovska, Smiltenes tehnikuma ēdnīcas
vadītāja.
Pateicības rakstus par godprātīgu darbu, aktīvu
dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu
izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībai, sabiedriskajā darbā
un par sadarbību ar Smiltenes novada domi saņems:
• Inga Sīmane, Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu
izglītības centra direktore;
• Inguna Slapjuma, Smiltenes pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” audzinātāja;
• Gunta Mežule, Smiltenes pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” audzinātāja;
• Gita Skadiņa, Blomes pagasta tautas nama vadītāja,
pašdarbības kolektīvu vadītāja;
• Aija Reņģe, Smiltenes grāmatnīcas darbiniece;
• Mirdza Lēģere, Smiltenes NKUP puķkope.
Esiet laipni aicināti uz svinīgo pasākumu, lai kopā
godinātu mūsu cilvēkus!
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzs�kta Vienot�
plat�bu maks�juma
avansu izmaksa
lauksaimniekiem

pabeigta līdz 2016.gada 1.jūnijam. Laukums būs brīvi
pieejams visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem brīvā
laika pavadīšanai un atpūtai.
Saimnieciskās darbības nodaļa

No šā gada 23.oktobra Lauku atbalsta dienests ir
uzsācis Vienotā platību maksājuma avansa izmaksu
70% apmērā.
Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksājumus saņems visi tie lauksaimnieki, kuru iesniegumos nav
konstatētas problēmas. Lauku atbalsta dienests atgādina,
ka avansa maksājumus nevarēs piešķirt gadījumos, ja
nebūs saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs
atrisinātas problēmas, piemēram, kad vairāki lauksaimnieki atbalsta saņemšanai ir pieteikuši vienu platību
u.tml. Par avansa aprēķinu un apmēriem informāciju
var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Atbalsta likmes”.
Saņemot avansa maksājumu lauksaimniekam ir
iespēja uzlabot savu finansiālo situāciju un veikt ieguldījumus saimniecības
turpmākā attīstībā.
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SIA Smiltenes
NKUP zi�as

SIA Smiltenes NKUP nu jau tradicionāli izvirza
kādu no saviem darbiniekiem apbalvošanai ar Smiltenes
novada domes apbalvojumu, jo mūsu darbinieki ar savu
nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši
savu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā.
Zaļumsaimniecībā ir nodarbināti vairāk kā 30 darbinieki. Mirdza Lēģere mūsu uzņēmumā strādā salīdzinoši nesen, bet ir ievērojama ar to, ka strādā pilsētas
apstādījumos. Viņa diendienā ir profesionāli pilda savus
darba pienākumus, lai pilsētas centrs un apstādījumi
būtu nevainojami un velta tam ne tikai savu darba laiku,
bet izrādot savu iniciatīvu, nereti arī brīvdienas un svētku
dienas. Vai saule vai lietus Mirdza rušina, ravē, stāda,
šķiet, ka pat parunājas ar puķēm. Un viņai ir izdevies
katra pilsētas iedzīvotāja un viesa garastāvokli uzlabot
ar ziedošiem ziediem. Darbu Mirdza veic ar ļoti lielu
atbildības sajūtu un godprātīgi. 2015.gada 28.oktobrī
Smiltenes novada domes sēdē deputāti lēma par Smiltenes novada apbalvojumu piešķiršanu Smiltenes novada
iedzīvotāju izvirzītajiem pretendentiem. Mirdza Lēģere
18. novembrī saņems Smiltenes novada Pateicības rakstu.
Katra mēneša sākumā izskatamkā tiek pildītas parādnieku vienošanās un kam būtu jāatgādina par parāda
nomaksu. SIA Smiltenes NKUP ir noslēgusi 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 nomaksāt parādu uzreiz
un mēs atlaidīsim soda naudu 100% apmērā. Piedāvājums spēkā līdz šā gada – 29.decembrim! Lūdzu nekavējiet rēķina apmaksu, taču, ja radušies apstākļi neļauj
veikt maksājumus pilnā apmērā, sazinieties ar mums un
noslēgsim vienošanos par pakāpenisku parāda apmaksu.
Arī ielu uzkopšanas nozarē esam gatavi ziemas
sezonai, abi ietvju tīrāmie traktoriņi un arī lielais Belarus traktors, kas tīra laukumus, gaida pirmo sniegu. Ir
sagādātas slotas, lāpstas, kā arī smilts un sāls maisījums
kaisīšanai, kastes ir novietotas sētniekiem ērti pieejamās
vietās.

Mobilais
mamogr�fs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā, kas ieradīsies 19., 20.novembrī.
Pie Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru
iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta!!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un
27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai rakstot
uz e-pastu info@mamografija.lv

Soci�lais dienests Smilten� un Valk�
nodrošina jaunu soci�l�s rehabilit�cijas
pakalpojumu vardarb�bas mazin�šanai
pieauguš�m person�m
Lai pakalpojuma pieejamība būtu pieejama tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietai, divi Smiltenes novada speciālisti, gatavi jauniem izaicinājumiem – Mag. psych.
psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece ģimenēm
ar bērniem Arnita Freiberga, š.g. pavasarī Rīgā apguva
teorētiskās zināšanas darbam ar vardarbību veikušām
personām, kā arī veica praksi vasaras mēnešos Smiltenes
novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā 7 personām
no mūsu novada, kuri bija atzinuši sevi par varmākām.
Paldies BĢAC centra direktorei Ļ.Ņikiforovai par telpu
nodrošinājumu. Teorētiskās apmācības un prakses laiks
paskrēja ātri un š.g. 23. oktobrī Labklājības Ministrijā
abas speciālistes pēc veiksmīgas prakses saņēma sertifikātus, lai varētu sniegt kvalitatīvu valsts finansētu,
jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu grupā individuālivardarbību veikušiem cilvēkiem Smiltenes novadā
un apkārtējos novados. Sertifikātus pasniedza Labklājības Ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, un viesa
cerības par to, ka šis pakalpojums mazinās savstarpējo
agresiju vienam pret otru.
Mācības nodrošināja SIA “Mācību centrs MKB” Rīgā,
Mag.psych. Sandras Freimanes un Mag. psych. Ivandas
Šūpulniece vadībā. Paldies vadītājām par vērtīgi iegūto
pieredzi darbam, sniedzot pilnīgi jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atbalsta grupā. Gribam pateikties
arī Smiltenes novada domes sociālā dienesta vadītājai
Anitai Šteinbergai par morālo atbalstu, lai varētu tikt
realizēts šis jaunais pakalpojums mūsu novadā un arī
apkārtējos novados.

un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem
(ģimenē partneri, bērniem u.c. iespējams arī citiem
pieaugušiem cilvēkiem). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanas laikā iespējami tuvu dzīvesvietai. Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi ir – klienta
iekšējās motivācijas veidošana pārmaiņas īstenošanai un
pārmaiņu īstenošanas apņemšanās nostiprināšana.
Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu
var pieprasīt cilvēks:
• pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība
par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts
ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai
vardarbības piedraudējumu;
• par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka cilvēks
izturējies vardarbīgi vai izteicis draudus pielietot
vardarbību;
• kurš baidās, ka viņš varētu izturēties vardarbīgi, vai
atzīst, ka ir veicis vardarbību.

Dace Gailīte un Arnita Freiberga. Sertifikātu
saņemšana Rīgā Labklājības Ministrijā 23.10.2015.

Ieva Jaunzeme un Dace Gailīte. Sertifikātu saņemšana
Rīgā Labklājības Ministrijā 23.10.2015.
Ar 2015.gada 1.janvāri valsts finansē jaunus sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus:
1.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā
cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem;
2.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību
veikušiem cilvēkiem.
Grupu terapijas nodarbības paredzētas cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams
• papildināt zināšanas savstarpēju veselīgu attiecību
veidošanas psiholoģijā,
• izzināt un izprast savu grūtību cēloņus un to novēršanas iespējas,
• mācīties atpazīt savu izturēšanos – savas reakcijas,
sajūtas, emocijas un domas, kas izraisa nevēlamu
uzvedību partnerattiecībās,
• mācīties uzņemties atbildību par savām reakcijām un
attieksmēm partnerattiecībās, nepieļaujot vardarbības
izpausmes.
Abu minēto pakalpojumu sniegšanu paredz: Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta
pirmās daļas 3.1 un 11.punkts.2014.gada 23.decembra
Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības
cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.
Vardarbību veikušiem pilngadīgiem cilvēkiem tiek
sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardarbīgas uzvedības
mazināšanas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai
mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir palīdzēt
vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt
fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu administrē
sociālie dienesti.
Sociālais dienests pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai (jāatzīmē, ja cilvēks vērsies
institūcijā un sociālais dienests institūcijai ir devis tādas
tiesības, atzinumu var sniegt arī institūcijas psihologs),
pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai nodrošinātu pakalpojuma
īstenošanu, ir jāizvēlas pakalpojuma sniedzējs (gan individuālo konsultāciju, gan pakalpojuma ar izmitināšanu).
Lai šos abus pakalpojumus vēlētos saņemt, ir
jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.
Sociālais dienests pieņem iesniegumu no pakalpojuma
pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai un pieņem lēmumu par pakalpojuma
piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju
un pakalpojuma sniedzēju. Tā kā grupās komplektējami
cilvēki ar līdzīga rakstura problēmām, veidojot cilvēku
grupas, kas saņem pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs
var apvienot da-žādu pašvaldību iedzīvotājus vienā grupā.
Šobrīd, Arnita Freiberga un Dace Gailīte divas reizes
nedēļā ir sākušas strādāt ar divām atbalsta grupām, vienu
Valkā sociālajā dienestā, otru Smiltenē Smiltenes ģimenes un atbalsta centrā. Abas grupas kopumā apmeklē
21 grupas dalībnieks. Darbs grupās tiek veikts vakara
stundās, ārpus speciālistu noteiktā darba laika. Cerības
ir, ka pakalpojuma saņēmēji spēs izmainīt uzvedību partnerattiecībās, attiecībās pret saviem nepilngadīgajiem
bērniem. Grupu vadīšana šajā gadā beigsies uz Ziemassvētkiem, lai katrs grupas dalībnieks un grupu vadītāji
varētu ticēt brīnumam, ka ar savu ieguldīto darbu mēs
ikviens taptu labāki, baltāki, piedodošāki. Grupas pamata
mācība ir, ka cilvēks vienīgi pats ir atbildīgs par saviem
darbiem un to sekām.
Arnita Freiberga, Sociālā dienesta darbiniece
darbam ar ģimenēm un bērniem
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Smiltenes novada Pašvald�bas
policijas paveiktais oktobr�
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2015.
gada oktobra mēnesī sastādījusi kopā 15 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 7 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 8 par Smiltenes
novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- alkoholisko dzērienu lietošana, ko izdarījis nepilngadīgais – 4;
- gājēju pienākumu neveikšanu (pārvietošanos pa ceļa
nomali diennakts tumšajā laikā bez atstarojošās
vestes – 3.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos
paredzētiem pārkāpumiem:
- atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 1;
- dabisko vajadzību (urinēšanu) nokārtošana uz ielas – 5;
- publisku vietu piegružošana ar sīkiem atkritumiem – 2.
Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas
noteikumu neievērošanu sastādīti 3 administratīvā
pārkāpuma protokoli – paziņojumi (bez vadītāja
klātbūtnes).
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka
par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu
tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot
pa tālruni:

28659933 vai 110 (Valsts policija)
NB! Pašvaldības policija atgādina, ka sakarā ar lašveidīgo zivju nārsta tuvošanos un saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem no 1.oktobra līdz 30.novembrim
IR AIZLIEGTA JEBKURA VEIDA MAKŠĶERĒŠANA Gaujas baseina upēs: Vecpalsā un tās baseina
upēs – Rauzā un Šepkā, kā arī Vizlā (no ietekas Gaujā
augšup pret straumi līdz Vizlas HES aizsprostam)! ŠAI
LAIKĀ AIZLIEGTS ATRASTIES ŪDENSTILPĒS
VAI TO TIEŠĀ TUVUMĀ AR ZIVĪM UN/VAI TO
IEGUVES RĪKIEM!
Gadījumos, kad jums kļuvis zināms par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem vai maluzvejniecības
darbībām, lūdzam nekavējoties par to informēt Pašvaldības policiju (anonimitāti garantējam), jo tikai kopā
mēs spēsim nosargāt un saglabāt mūsu dabas (zivju)
resursus un to daudzveidību!
Pašvaldības policija kopā ar Valsts vides dienesta,
Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem un Zemessardzes darbiniekiem pastiprināti kontrolēs Smiltenes
novada ūdenstilpes nolūkā nepieļaut maluzvejnieku
nelikumīgās darbības!
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

AFS Smiltenes
š�ni�as zi�as

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija
2015.gada oktobrī
PĀRKĀPUMA VEIDS
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA
Personas alkohola reibuma stāvoklī
sabiedriskā vietā
Nepilngadīgo pārkāpumi

KOPĀ
127
5
6

Ģimenes konflikti

6

Aizdomīgas personas

2

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki

9

Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās

1

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana

1

Vides piesārņošana, piegružošana
Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās
vietās
Zādzības

4

Spļaušana uz ielas

1

Huligāniski konflikti

4

Ceļu satiksmes pārkāpumi

20

Palīdzība NMP dienestam

1

Pazudušas personas
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu
Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos

1

4

Mutvārdu aizrādījumi

6

Personas nogādātas dzīvesvietā

8

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI
Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības
iestādēm
Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma
stāvoklī
Aizturēti autovadītāji reibuma stāvoklī

3

2

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

1

Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās

1

Gulēšana publiskās vietās

6

Citi notikumi, pārkāpumi

14

Reklāmas pārkāpumi

1

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās

1

Kaimiņu domstarpības, strīdi

2

Reidi makšķerēšanas vietās

1

5
2

3

5
1

SNPP priekšnieks Normunds Liepa

Izgl�t�ba

Saplacini, pirms izmet!
Viens no būtiskākajiem sabiedrības pienākumiem
vides saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma nodošana
otrreizējai pārstrādei, iesaistoties reģionā izveidotajā
šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Nošķirojot
pārstrādei derīgos materiālus no kopējā ikdienā radītā
atkritumu apjoma un nododot tos pārstrādei, tiek ietaupīti dabas resursi, uzlabojot apkārtējās vides stāvokli,
kurš ilgtermiņā ietekmē arī katra cilvēka veselību.
Lai gan iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumi
mēdz būt dažādi, šķirojot tiek novērsta ātra sadzīves
atkritumu konteinera piepildīšanās, samazināts noglabājamo atkritumu apjoms, un ikvienam iedzīvotājam
rodas iespēja maksāt mazāk par nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Ļoti svarīgi ir arī samazināt otrreizējai pārstrādei
derīgo materiālu konteineru piepildīšanās ātrumu. Lai
to izdarītu, un tiktu gūta maksimāla atdeve no katra
šķirotāja ieguldījuma, ir svarīgi ievērot dažas vienkāršas
norādes. Pirmkārt – nenodot otrreizējai pārstrādei gaisu
– pirms izmešanas PET pudeles, kastes un pārtikas
dzērienu pakas ir jāsaplacina. Otrkārt: šķirojot dažādus
pārtikas produktu iepakojumus, burkas, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas plastmasas iepakojumus – jāpārliecinās,

Jau tradicionāli pavasarī un rudenī AFS Latvija
uzņem taizemiešu skolotāju grupu. 19.oktobra vakarā
Smiltenē ieradās astoņas jaukas sievietes no Taizemes,
kas šeit trīs dienas viesojās “AFS Latvija Starpkultūru
Programmas” brīvprātīgo izglītības darbinieku pieredzes
apmaiņas programmas ietvaros. Izglītības darbinieces
tika izmitinātas Lukaševicu, Rutkovsku, Pētersonu un
Ozoliņu ģimenēs. Viešņām viss bija jauns un svešs, jo
viņas Latvijā ciemojās pirmo reizi. Un nākamajā rītā satiekoties viņas, kā mazi bērni, priecājās par Smilteni un
šeit redzēto. Delegācija apmeklēja Smiltenes ģimnāziju,
Smiltenes Centra vidusskolu, Mūzikas skolu, Kultūras
centru. Īpaši viņām patika mūsu skaistais kultūras nams,
kur ar kolektīvu vadītāju laipnu atļauju, vēroja dejotāju
un teātra trupas mēģinājumu.
Vienu dienu “Lejas Varicēnos” ciemiņi kopā ar māju
saimnieci Līgu Krūmiņu-Krīgeri gatavoja katrs savas
zemes ēdienus. Folkloras kopa ‘Rudzupuķe” mācīja
dejot latviešu tautas dejas. Viešņas jau atgriezušās
dzimtenē, bet jaukā uzņemšana Latvijā viņām paliks vēl
ilgi atmiņā.
AFS Smiltene “šūniņa” saka paldies par atsaucību
gan skolu vadītājiem, gan ēdinātājiem, gan kultūras nama
darbiniekiem un folkloras kopas dalībniekiem.
AFS Smiltenes šūniņa

Polikl�nikas telp�s
darbu s�k Didža
L�kina priv�tprakse
fizioterapij�
SIA “SK Smiltenes slimnīca”poliklīnikas telpās
darbu sāk Didža Lūkina privātprakse fizioterapijā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fizioterapeita konsultācija
Medicīniskā teipošana
Ārstnieciskā vingrošana
Muguras sāpes
Locītavu sāpes
Mīksto audu bojājumi
Stājas traucējumi
Stāvoklis pēc traumām un operācijām
Neiroloģiskas saslimšanas
Sporta traumas
Ergonomikas apmācība

Telefona nr. 26390486.
ka tie ir tukši un bez pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumiem, lai sašķiroto materiālu būtu iespējams nodot
tālākai pārstrādei.
Saplacinot iepakojumu, konteinerā iespējams ievietot
3 līdz 4 reizes vairāk materiāla. Ja konteineros tiks
ievietoti saplacināti materiāli, būs iespēja izvairīties arī
no sašķirotā novietošanas blakus konteineriem, kas ir
aizliegts un rada nepievilcīgu skatu konteineru laukumos.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Iepaz�sti
savu mazuli!

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes logopēde
Ārija Baumane aicina uz trešo cikla “Iepazīsti savu
mazuli!” nodarbību topošajiem un jaunajiem vecākiem.
Nodarbība notiks 19.novembrī plkst. 18.00 Smiltenes
Centra vidusskolā Dārza ielā 17. Šoreiz tiks stāstīts par
dažādiem veidiem, kā ieinteresēt mazuli rotaļu darbībai
– par taktilo (ar tausti saistīto) sajūtu attīstīšanu.
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Izgl�t�ba

C�su pulka
Skolnieku rotas
piemi�as karoga
skolu tikšan�s
Smiltenes �imn�zij�

Novembris Latvijā ir laiks, kad pieminam savus
varoņus – cilvēkus, kas cīņās izkaroja mūsu zemes, mūsu
brīvību.
Vidzemes reģiona desmit skolas vieno īpašatradīcija,
vēsturisks notikums Latvijas stāstā – Cēsu kaujas 1919.
gada vasarā, kad jaunās Latvijas valsts armija kopā ar
igauņu armijas vienībām sakāva Latvijas un Igaunijas
valstiskuma apdraudētājus – vācu landesvēra un Dzelzs
divīzijas daļas. Uzvara šajās kaujās nostiprināja Latvijas
valsts neatkarību. Igaunijā uzvaru Cēsu kaujās atzīmē kā
lielākos nacionālos svētkus – Uzvaras dienu landesvēra
karā.
Cēsu kaujās aktīvi piedalījās arī Ziemeļlatvijas skolu
jaunieši – Cēsu pulka brīvprātīgo skolnieku rota, kuru
veidoja 108 skolēni vecumā no 14 līdz 20 gadiem.
Godinot Skolnieku rotas kareivju cīņu gaitas un upurus, 1929. gada 6. jūnijā tika vēsturiski izgatavots Cēsu
skolnieku rotas ceļojošais piemiņas karogs, kas katru
gadu tiek uzticēts glabāšanā kādai no 10 Ziemeļlatvijas
skolām.
Šajā mācību gadā Piemiņas karogs glabājas Smiltenes
ģimnāzijā. Tas, kopā ar ģimnāzijas skolēniem, iesaistās
dažādos ar Latvijas vēsturi, patriotisko audzināšanu,
saistītos notikumos.
3. novembrī Smiltenes ģimnāzijā ieradās visu 10
skolu un pašvaldību pārstāvji, kā arī Ceļojošā piemiņas
karoga komisijas locekļi, lai atskatītos uz padarīto un
plānotu turpmāko darbību.
Tikšanos atklāja 9. klašu skolnieces ar dziesmu “Esmu
dzimis Latvijā” ķīmijas skolotāja J. Celmiņa vadībā.
Smiltenes novada priekšsēdētājs Gints Kukainis, sveicot pasākuma dalībniekus, runāja par vērtībām – valsts
vēsturi, līdzcilvēkiem, mums pašiem kā vērtību. Viņš
novēlēja ikdienā apzināties savu nacionālo pašapziņu un
vērtību – stāvēt uz savas Latvijas valsts zemes.
Viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots uzsvēra, ka
Latvijas svētki māca valsts vēsturi un piederību. Tās mūs
vieno. Viņš priecājās par skolu saimēm, kas aizvadītajā
gadā labi un veiksmīgi strādājušas – IX Skolēnu Dziesmu
un Deju svētkos priekšgalā bija “mūsējie”, daudz ir
izdarīts stiprinot skolēnu piederību Latvijai ar dažādu
pasākumu palīdzību. Zeibota kungs izteica vēlējumu,
stiprināt skolu kopību un sadarbību, atrodot daudzveidīgas formas.
Māris Niklass, Piemiņas karoga komisijas loceklis,
pieminot Strēlnieku 100 gadi, skolām dāvāja J. Hartmaņa
grāmatu “4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulks 1915.–
1917.” sakot, ka, ja nebūtu 8 strēlnieku pulku, varbūt
arī nebūtu Latvijas brīvības, tādējādi uzsverot strēlnieku
ieguldījumu cīņās par Latvijas valstiskumu un tā nosargāšanā.
10. novembrī Cēsu skolnieku rotas ceļojošais piemiņas karogs dosies uz kara muzeju Rīgā, kur notiks
grāmatas par Kara karogiem atvēršanas pasākums.
Karogs šogad būs Smiltenes ģimnāzijas neatņemama
Latvijas valsts svētku daļa.
Velga Mālkalne
Smiltenes ģimnāzijas direktore

Jaunas iesp�jas un apv�rš�i
Grundz�les pamatskol�
Grundzāles pamatskola ir iesaistījusies Erasmus+
programmas projektā “Bridging three generations:
Timeless games and toys” (“Spēles – tilts starp trim
paaudzēm”), kuru finansē Eiropas Savienība. Projekta
darbības laiks 01.09.2015. – 31.08.2017.
Projekta moto ir veidot tiltu starp trim paaudzēm,
t.i, vecvecākiem, vecākiem un mazbērniem. Šīs tilts tiks
veidots, izmantojot tradicionālas spēles un rotaļlietas.
Tās būs kā instruments, lai radītu kopīgu pamatu, uz kura
vecvecāki un mazbērni var uzlabot mijiedarbību savā
starpā.
Projekta partnerskolas ir Haci Sabanci Ortaokulu
skola Turcijā – koordinatorskola, General Secondary
school Nikola Vaptsarov Bulgārijā, OGEC de Billom –
Ensemble scolaire Notre Dame Francijā, State School
Instituto Comprensivo Via Santi Sanvarino Itālijā,
Stiftelsen International School of Bergen Norvēģijā,
St.Colman’s Primary School Ziemeļīrijā, Scoala Gimnaziala Tiberiu Morariu Salva Rumānijā.
Projekta galvenie mērķi ir palīdzēt bērniem sadarboties ar vecvecākiem, lai veicinātu viņu emocionālo un
sociālo attīstību un izpētīt tradicionālās spēles un rotaļlietas kopā ar vecvecākiem. Mērķi tiks realizēti, izmantojot dažādu spēļu kopīgu izspēlēšanu un izpēti, lai
mazinātu plaisu stap paaudzēm.
No 25.līdz 30.oktobrim Turcijā Ankarā Haci Sabanci
vidusskolā notika pirmā īsa laika mācību vizīte, kurā
piedalījās visu partnerskolu skolotāji, tostarp arī Dace
Kalniņa un Kristīne Sausiņa no Grundzāles pamatskolas.
Vizītes laikā skolotāji iepazinās ar partnerskolu,
prezentēja savas mācību iestādes, vienojās par projekta
īstenošanas plānu, balsoja par projekta logo. Skolotāji
klausījās arī divas lekcijas par nemateriālo kultūras
mantojumu un mācību plāna izveides kārtību un apmeklēja Turcijas izglītības apvienību.

Skolotāji pēc Anatolijas viduslaiku muzeja apmeklējuma
Lai paplašinātu savu apvārsni, neiztrūkstoša mācību
vizītes sastāvdaļa ir dažādu, ar projekta tēmu saistītu
kultūras iestāžu apmeklēšana: Ataturka mauzolejs, Bērnu
kultūras izpētes centrs, Ankaras pils, Anatolija Civilizācijas muzejs, kurā skolotājas redzēja vēstuli ķīļu rakstā,
Nemateriālās kultūras mantojuma muzejs, kurā liela
vieta ir atvēlēta spēlēm. Ekskursija uz Kapadokijas
reģionu, lai analizētu ģeogrāfisko apstākļu ietekmi uz
sociālo un kultūras dzīvi, bija elpu aizraujoša.
Visu skolu skolotāji ir iespaidu un ideju pilni un
gatavi īstenot projektā paredzēto.
Aktīvākie Twitter un Instagram lietotāji var sekot
līdzi @bridge_ERASMUS
Dace Kalniņa, projekta koordinatore

Jauno inženieru pirm� nodarb�ba

Bērnu un jauniešu zinātnes centrs “Z(in)oo” radījis
plašas iespējas dažāda vecuma interesentiem apmeklēt
interaktīvas izstādes, piedalīties zinātniskās nometnēs,
dažādos izglītojošos pasākumos Cēsīs. Ne visiem mūsu
novada skolēniem tas ir iespējams, tādēļ ar Smiltenes
novada domes Izglītības pārvaldes atbalstu skolotājs
Ansis no “Z(in)oo” 16. oktobrī ieradās Smiltenē. Līdzi
ņēma lielas kastes ar daudzām sīkām lietām tajās. Tur
bija Lego detaļas, motori, vadi, sensori, lai novada ceturto klašu skolēni paši savām rokām saliktu robotiņu,
kurš kustās noteiktā virzienā un “ierauga” šķēršļus.
Nodarbības notika rotaļu veidā, bet ieguvums milzīgs –
pirmie priekšstati un sapratne par robotiku. Tā ir jaunā
mācību priekšmeta “Datorika” sastāvdaļa. Latvijai kā
attīstītai Eiropas valstij ļoti svarīga ir izaugsme inženierzinātņu jomā. Bērniem jau no mazotnes patīk darboties
radoši. Kādēļ gan šo vēlmi nevirzīt konstruēšanas un
modelēšanas jomā? 80 ceturtklasniekiem tas izdevās
lieliski. Tik ieinteresētus tajā, ko dara, skolēnus skolā
izdodas ieraudzīt reti. Bērniem ļoti patika tas, ko un
kā viņi dara paši, jo skolotājs Ansis palīdzēja tikai tajā
mirklī, kad kādam neizdevās robotiņu virzīt iecerētajā
virzienā vai tas necentās izvairīties no šķēršļiem.
Vārds “robots”pirmo reizi parādījās Karela Čapeka
1920. gadā sarakstītajā lugā “R.U.R.” (Rossumu Univer-

sālie Roboti), bet ideja par kaut ko līdzīgu mūsdienu
robotiem ir ļoti sena. Jau 8.-7. gs. pirms mūsu ēras
“Iliādā” dievs Hēfaistsizveidoja runājošās kalpones no
zelta. Šobrīd pasaulē ir vairāki mācību laboratoriju robottehniskie kompleksi. Viens no tiem ir Lego Mindstorms,
ar kuru darbojās novada skolēni. Mums jābūt gataviem,
ka sākot no 2018. gada, skolās tiks ieviests jaunais mācību priekšmets “Datorika” jau no 1.klases un skolēniem
šis priekšmets un sadaļa “robotika” ļoti patiks, jo visiem
cilvēkiem patīk radīt mehānismus, kas darbojas viņu
vietā. Rezultāts nav teorētisks, uzbūvētais robots veic
darbības, tas pārvietojas, rada skaņas, redz šķēršļus,
atpazīst krāsas, uztver trokšņus un robotu būvēšana ir
jautra un aizrautīga laika pavadīšana.
Varbūt apgalvojumu, ka mūsu valstī nākotnē trūks
inženieru, apgāzīs mūsu novada skolēni, kuriem šī
bija pirmā saskarsme ar inženieriju. Varbūt tieši viņi
nākotnē izgudros cilvēkiem noderīgas, dažādas darbības
atvieglojošas ierīces.
Vita Leite,
Smiltenes novada sākumskolas skolotāju
Metodiskās apvienības vadītāja,
informātikas un datorikas skolotāja
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N�kam� veterin�r�rsta asistente
Liene Moroza
Nākamā veterinārārsta asistente Liene Moroza pēc
Smiltenes tehnikuma beigšanas ir apņēmības pilna turpināt studijas augstskolā. Šobrīd jauniete ir praksē Spānijā.
Lienes zināšanas un vēlme sasniegt savā profesijā
augstākās virsotnes pamanītas ne tikai Smiltenes tehnikumā, bet arī viņas prakses vietās. Septembrī Liene
nominēta titulam “Vislabākās sekmes skolā”.
“Draudzīga, mierīga, atsaucīga, prot atrast kopīgu
valodu ar visiem, jo pieņem cilvēkus tādus, kādi tie ir,”
par jaunieti saka kursa audzinātāja Biruta Birkenšteina.
“Katru viņai uzticēto darbiņu Liene cenšas izdarīt pēc
labākās sirdsapziņas. Aizraujas ar sportu. Ļoti mērķtiecīgi iet uz savu izvēlēto mērķi. Vasarā apciemoju Lieni
prakses vietā, SIA “Dzīvnieku veselības centrs” Liepājā,
kur par viņu ļoti labi atsaucās kolēģi. Viens ārsts pat
atzinās – ja agrāk domājis, ka bez veterinārārsta palīga
var mierīgi iztikt, tad, redzot, cik liels atspaids var būt
mūsu audzēkņi, savas domas par to pilnībā mainījis.
Gan Liene Moroza, gan pirms viņas Vita Eistere klusi
un nemanāmi, netraucējot ārsta darbu, tik daudz palīdzējušas, ka Liepājas kolēģi vairs nešaubās, ka arī
viņu klīnikā nepieciešams veterinārārsta asistents.”
Lienes dzimtā puse ir Liepāja. Smiltenes tehnikumu
izvēlējusies, jo vēlējusies pārliecināties, vai veterinārmedicīna ir viņas nākotnes profesija. “Agrāk bija slikti
no injekcijām un citām medicīniskām manipulācijām.
Taču tagad zinu, ka pēc tehnikuma beigšanas noteikti
turpināšu studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē
vai ārzemēs, lai kļūtu par veterinārārsti. Man patīk gan
Spānijā, gan Francijā, gan Austrijā un Jaunzēlandē.
Skolas izvēle būs atkarīga no piedāvātajām iespējām,
stipendijām u.c. kritērijiem.
Salīdzinot praksi Latvijā un Spānijā, jāatzīst, ka pirmajā pienākumu bija vairāk. Spānijas klīnikā “Hospital
Veterinaria Mazzanti” ir mazāk klientu, līdz ar to nav arī
tik daudz darbiņu. Visās vietās, kur esmu strādājusi, par
lielu vērtību uzskatu veterinārārstu stāstus no viņu darba
pieredzes. Esmu ļoti pateicīga skolas projektu vadītājai
Ingunai Avotai par iespēju praktizēties ārpus Latvijas.
Šo iespēju iesaku izmantot arī citiem tehnikuma jauniešiem. No prakses vietām visvairāk atmiņā paliks fantastiskie kolēģi, sarežģītākās medicīniskās manipulācijas,
kurās esmu varējusi asistēt, kā arī daudzie komiskie
gadījumi. Piemēram, vienreiz nācās palīdzēt sunītim,
kura saimnieki ir krievi. Tā kā šo valodu pārāk labi
nesaprotu, sarunājāmies pa pusei latviski, pa pusei

krieviski. Dzīvnieku vajadzēja atstāt stacionārā, taču
viņam nebija kaklasiksnas. Saimnieki aizgāja, atsakoties
arī no manis piedāvātās, apgalvojot, ka ne siknu, ne pavadu nevajagot, jo suns klausot uz vārda. Taču, tiklīdz
saimnieki bija laukā pa durvīm, pazuda arī dzīvnieka
paklausīgums. Ja pēdējā brīdī nebūtu suni noķērusi, viņš
būtu pa durvīm laukā...”
Līdzīgi citiem vetiņiem, arī Lienei ļoti mīļi dzīvnieki.
Mājās, Liepājā viņai ir mopšu šķirnes sunīte Minnija,
runcis Rūdis un sesku “meitene” Šeila. Minnija ir ļoti
draudzīga, ļoti mīl bučoties, gatava lēkt virsū katram
ciemiņam, lai izdiedelētu ēdienu. Rūdis ir mājas karalis,
ļoti atturīgs, nedraudzējas nedz ar Minniju, nedz ar sesku.
Šeila, kā jau visi seski, ir ļoti ziņkārīga, grib visur ielīst,
visu nogaršot, nesmādē ne zeķes, ne telefonus, nedz
apavus. Mājinieki jau zina – ja kaut kas pazudis – jāmeklē zem gultas, gultas kastē vai viņas migā. Vislielākos draugos Šeila ir ar kaķiem. Viņai īpaši patīk mazie
kaķēni, jo tie ir vienīgie, kuri atļauj sev laizīt kažoku un
staigāt visur līdzi.
Brīvajā laikā Lienei patīk ceļot, slēpot, spēlēt tenisu,
snovot, braukt ar automašīnu, motorlaivu un ūdensslēpēm. Reizumis arī izmēģināt ko ekstremālāku. Esmu
lēkusi ar gumiju Siguldā, labprāt pamēģinātu izlēkt arī
ar izpletni.
No brīvā laika pavadīšanas praksē Spānijā viņai visvairāk atmiņā paliks Gibraltāra šauruma apmeklējums.
“Neaizmirstama bija arī kāpšana kalnos. Daudz priecīgu
brīžu sagādāja tikšanās ar savvaļas pērtiķiem, kuri rāpās
uz mašīnām un metās klāt, izdzirdot somiņā ēdiena
čaukstoņu.”
Baiba Vahere

Kas skol� notiek nakt�?

Ceturtdienas vakarā pirms skolēnu rudens brīvlaika
ģimnāzijas logos ilgi spīdēja gaismas, jo notika pavisam
neparastas mācību stundas. Lai rosinātu skolēnu interesi par dažādiem mācību priekšmetiem, jau otro gadu
tika organizētas Dēku vakara darbnīcas. Šīs stundas
atšķīrās no ikdienišķajām, jo tajās varēja veikt un vērot
visneparastākos uzdevumus, kuru vienojošā tēma bija
“Gaisma tumsā mums visapkārt”.
Skolēni veidoja krāsainas lavas lampas no ikvienam
ikdienā pieejamiem izejmateriāliem, vēroja, kā liesmas
dejo mūzikas pavadījumā. Dažādi fizikas likumi tika
pārbaudīti darbnīcā, kur bija jāizgriež spārīte un tā jānobalansē tā, lai var uzlikt pat uz stieplītes. Skolēni pārliecinājās, ka uz asām naglāmvar uzlikt piepūstu balonu,
tam virsū novietot ķieģeli, bet balons palika vesels.
Jaunieši izmēģināja savas prasmes viņiem nezināmajā melnbalto fotogrāfiju attīstīšanas mākslā. Viņi
atzina, ka nebija iedomājušies, ka kādreiz tā bijusi tik
sarežģīta nodarbe. Pagātnei blakus bija iespējams
maldīties arī nākotnes profesijas – programmētāju –
algoritmu biezokņos, risinot praktiskus uzdevumus.
Godā tika celtas dažādu tautu tradīcijas un improvizācijas teātris, bet visgaršīgākā stunda tomēr bija zupas
baudīšana. To atzina visi – gans skolēni, gan skolotāji.
“Šādus vakarus vajadzētu biežāk,” atzīst jaunieši,
jo ar praktisku darbošanos vieglāk ir izprast sarežģītos
jautājumus, kas iekļauti mācību vielā. Paldies skolotājiem par neparastajām ekspedīcijām saka visas klases un
novēl iesākto tradīciju turpināt.
Inga Savicka
Smiltenes ģimnāzijas skolotāja

Kad m�ko�i pl�st,
tad lietus l�st!

Skaista ir lietus dziesma un pērkona dārdi. Vēl skaistāks ir varavīksnes uznāciens pēc tam. Cēli un debešķīgi
jauki. Vai jūs zināt atminējumu mīklai:
“Visi mani gaida bet, kad nāku, tad bēg.” Tas ir
lietus!
Jūs neizpratnē raustīsiet plecus un jautāsiet: “Kāds tur
lietus? Vai tagad ir bijis tāds pamatīgs lietus?” Nu, bet
protams. Launkalnes sākumskolas pirmsskolas iestādes
grupu “Mārītes” un “ Bitītes” bērni, kopā ar vecākiem,
mājās meklēja savus skaistākos gumijas zābaciņus,
košākos lietussargus un piemērotākos lietustērpus, lai
21. oktobra pēcpusdienā skolas zālē ierastos uz Lietus
balli, kura saucās “ Kad mākoņi plīst, tad lietus līst”.
Mūzikas skolotāja Signe Lielpētere uz pasākumu atnāca gumijas zābakos un lietusmētelī un teica, ka tikko
esot salijusi. Nu joki gan! Tagad taču tik ilgi nav bijis
lietus, bet Launkalnes skoliņā līst. Un ne tikai līst. Ducina
pērkons, zibeņo zibens un uzplaukst varavīksne. To visu
savos priekšnesumos un rotaļās radīja bērni. Ciemos
atnāca Pavasara, Vasaras un Rudens Lietutiņi. Bērni jau
tos Lietutiņus pazina – skolotājas Lāsma Broze, Ligita
Baltere, un Baiba Kvelde. Skaisti dzeltena Saulīte spīdēja
pa vidu visiem – skolotāja Liene Kazaka. Pavasara
Lietus bija aizgulējies ziemas miegā un pamodās ģērbies
pidžamā. Tad nu viņš steidzās saposties, lai modinātu
no zemes asnus un piedalītos Lietus ballē. Vasaras
Lietus atnāca ar lielu lejkannu un rādīja, kā ar plikām
kājām vajag pa peļķēm staigāt, un atveda līdzi savus
pavadoņus. Rudens lietus lielījās, ka bez viņa pat sēnes
neaug un kopā ar bērniem demonstrēja, kā tad tās sēnes
aug pēc viņa lietus.
Pilēja, dunēja, rībēja, zibēja bērni pirkstu rotaļās,
dziesmās, dejās, latviešu tautasdziesmās un dzejoļu
inscinējumos. Grupas “ Bitītes” bērni spēlējās ar Lietus
mākonīti, no kura nolija lietutiņš, tēloja Piktos lietus
mākoņus, kas atnāca ar ūdens spaiņiem – tieši kā skotu
tautasdziesmā.
Grupas “ Mārītes” bērni nāca kā Pērkons, Migla un
Vētra, dimdot bungu skaņām. Lietus Sievas ar slotām
zemi berza gluži kā Raiņa dzejolī “ Lietus sieva”. Neizpalika Lietus smīdināšana, lai viņam lietus vairs nesanāk. Jo cik tad ilgi var līt. Saulītei arī ir jāspīd un jāvada
bērnu lietustērpu skate.
Lūk daži no grupas “Bitītes” bērnu tērpu nosaukumiem – “Mārīte uz varavīksnes” (Emma), “Drošsirdīgais
pīlēns” (Gustavs P.), “Feja, kas dzīvo mākoņos” (Sabīne
M.), “Kaķenīte ar rozā pēdiņām”(Marta B.)
Grupā “Mārītes” Teodors demonstrēja Makšķernieka
tērpu, kas bija ļoti pārdomāts un nokomplektēts. Šis
tērps piemērots ļoti ilgstošai makšķerēšanai lietus laikā.
Paula Š., tērpusies svārciņos no plastmasas maisiņiem
un drošā lietus vestē ar atstarojošiem elementiem, ieguva
nosaukumu “Romantika”. Margaritai Ļ. apmetnis krāšņi
apbiris ar krāsainām koku lapām, tā padarot to vēl dzīvespriecīgāku.
Bērnu sejās plauka smaidi. Katrs centās iesaistīties
jaukajās aktivitātēs un droši sevi parādīt lietus tērpu
parādē.
Noslēgumā Pavasara, Vasaras un Rudens lietutiņi
cienāja visus klātesošos ar savu lietusūdeni. Liels paldies
vecākiem, kuri atnāca, palīdzēja saviem bērniem saposties un varēja baudīt Lietus balli. Skolas dierektores
Ināras Grundānes vērtējums par šo pasākumu: “Skaists
un vizuāli baudāms pasākums”.
Launkalnes sākumssksolas pirmsskolas skolotāja
Lāsma Broze
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Jauno sezonu ieskandina ar
kr�sainu koncertu

Sirsn�gs paldies!
Mēs, bijušās Palsmanes pamatskolas skolotājas un
darbinieces, bijām dziļi aizkustinātas un pārsteigtas,
kad Labo darbu nedēļā pie mums atnāca sākumskolas
skolēni ar savām audzinātājām, atnesdami ļoti skaistus
apsveikumus un gardumiņus no skolēnu rudens gardumu
tirdziņa.
Jūsu labo darbu nedēļa turpinājās arī nākamajās
dienās, kad strādājot apkārtnes sakopšanas darbos, piedalījāties visas četras klasītes – 1.klase ar audzinātāju
Dainu palīdzēja Ainas tantei, 2. un 3.klase ar audzinātājām Santu un Daigu palīdzēja bērnudārza apkārtnes
kopšanā, 4.klase ar audzinātāju Aidu apkopa pasta
apkārtni. Vēl jūs piedalījāties pie kultūras nama bērnu
laukuma sakopšanā.
Mēs zinām, ka jūs apsveicāt arī citus gados vecos
palsmaniešus.
Paldies jums visiem, visiem, kas piedalījās šajā
akcijā – skolas direktorei Dacei Pērlei, visiem sākumskolas skolēniem, skolotājām Dainai Muižniecei, Daigai
Meinertei, Santai Indrēvicai, Aidai Vilkai, Initai Biķei.
Lai jums visiem krājas Labie darbi, jo tie sagādā
prieku daudziem cilvēkiem. Lai veicas!
Mīļu paldies sakām mēs, bijušās skolas darbinieces,
skolotājas.
Mūsu visu vārdā Līga Āre

Aizvadītajā sestdienā, 24. oktobrī,
izskanēja Smiltenes pilsētas Kultūras
centra kolektīvu koncerts “Ir jākrāso!”.
Koncertā piedalījās JDK “Dadži”, VPDK
“Ieviņa”, kori “Vidzemīte”, “Pakalni” un
“Mežābele”, Smiltenes Pūtēju orķestra
Flautu trio un Smiltenes Tautas teātris.
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
vadītāja Ilze Jēkabsone par pasākumu
saka: “Krāsains, emocijām un spilgtiem
priekšnesumiem bagāts – šie ir tikai daži
vārdi, kas raksturo 24.oktobra vakaru
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Kā
jau esmu teikusi, es patiešām lepojos ar
katru no kolektīvu dalībniekiem atsevišķi un visiem kopā – tieši viņi, mūsu
kolektīvi, ir tie, kas iekrāso Smiltenes
vārdu ne tikai Vidzemes un Latvijas,
bet noteikti arī Pasaules kartē! Paldies
visiem, kas šajos svētkos bija ar mums!”
Šāds koncerts notika otro reizi. Tajā vietējie kolektīvi atskatās uz aizvadīto sezonu, ieskandina jauno, kā arī
vienkārši priecājas par kopābūšanu.

Smiltenes novada bibliot�k�
Pasākumi:
• 25.11 plkst. 18:00 bibliotēkā “Praktiskā astroloģija – ikvienam”, tikšanās ar žurnālisti, žurnāla
redaktori Gunu Kārkliņu.

Izstādes:
• No 1. novembra Smiltenes Mākslas skolas absolventu darbu izstāde “Sapņi un īstenība”.
• Līdz 30. NOVEMBRIM Iras Ērmanes gleznu izstāde ”Sajūtu mirkļi” .

Piedāvājums:

♦♦♦♦♦

Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas
termiņa pagarināšana internetā: http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com
Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com

Smiltenes sporta
skol� b�s jauns
invent�rs
2015.gadā visām Latvijas sporta izglītības iestādēm
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” ietvaros tika piešķirti
finansiālie līdzekļi sporta inventāra iegādei. Šajā gadījumā tas attiecas arī uz Smiltenes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolu. Vadoties pēc audzēkņu skaita
skolā, tika noteikts finansiālo līdzekļu apjoms. Smiltenes sporta skolai tas sastādīja 1191 EUR. Lai varētu
realizēt šo projektu, vismaz tikpat daudz finansiālo
līdzekļu bija jāpiešķir arī pašvaldībai. No pašvaldības
puses šādi līdzekļi bija paredzēti jau iepriekš, plānojot
budžetu. Pēc visu iepirkuma procedūru veikšanas, tika
iegādāts sporta inventārs skolas audzēkņu treniņu procesa nodrošināšanai. Tā kā sportā, tāpat kā visās dzīves
jomās, nekas nestāv uz vietas, viss mainās – mainās
mācību treniņu līdzekļi, treniņu metodes un arī inventārs.
Tas notiek, lai uzlabotu sportistu sagatavotību. Sporta
inventāra iegādes mērķis ir papildināt jau esošo inventāru,
kā arī ieviest jaunu inovatīvu inventāru, kas veidos
interesantāku un saistošāku mācību treniņu darbu. Tā
kā sporta skolā šobrīd ir 487 audzēkņi, tad šis inventārs
būs ļoti noderīgs.
Ivars Joksts,
Smiltenes pilsētas BJSS direktors

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

T�risms

Lieli un mazi izgaismo nakti
p�rg�jien� “SPOC�NS JOC�NS”
31. oktobra vakarā pie Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra (TIC) pulcējās prāvs pulks lielu un
mazu smilteniešu, kas nodrošinājušies ar atstarotājiem
un lukturīšiem, gatavojās doties pretī tumsai nakts
pārgājienā “SPOCĪNS JOCĪNS”.
Pirms pārgājiena dalībniekus iepazīstināja ar veļu
laika tradīcijām – to, kā senie latvieši šajā laikā daudz
mīklas minējuši un prātu asinājuši. Netika slēptas gadsimtusenas zināšanas, kā noteiktā nedēļas laikā, uz jumta
čukura jāteniski sēdot, ar zirga sakām uz kakla, caur
sietiņu atmuguriski skatoties var ieraudzīt spokus un
mirušos nākam. Tāpat arī, kā nevēlamu spoku aizbaidīt
un kā pārgājiena laikā atrast draudzīgos spociņus, jociņus
ar senām latviešu mīklām, kas vēlāk būsjāatmin.
Pēc instruktāžas spoku medīšanas svīta, gaismām
zibot visos virzienos, devās cauri Smiltenei, lai jau drīz
ienirtu koku ēnā un, ejot pa šauriem meža ceļiem un
vēl neatklātām meža taciņām, baudītu meža neparasto
nakts noskaņu un zvaigžņotās debesis. Veicot šaurākos
posmus, dalībnieki izkārtojās garā, vizošas gaismas
joslā, kas līču loču vijās starp kokiem un pakalniem.
Pēc 7 pieveiktiem kilometriem, 20 atrastiem spokiem
un viena nepamanīta, Silvas dendroloģiskajā parkā
dalībniekiem nācās uzmeklēt atlikušos spokus ar mīklu
atminējumiem, lai drīz pēc tam, ugunskura gaismā

cienājoties arceptiem āboliem,desiņām un pašu sarūpētiem našķiem, varētu mīklas kopīgi atminēt.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs saka
lielu paldies visiem pasākuma dalībniekiem un īpašu
paldies pasākuma organizatorei Santai Paeglei no
“Sports S” par lielisko kopā pavadīto laiku!
Modris Apsītis
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
Tūrisma speciālists
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Sports

Skr�jiens apk�rt Z��ezeram –
Grundz�le svin dubultuzvaru

17. oktobrī Valkā notika skrējiens apkārt Zāģezeram.
Ar panākumiem tajā startēja Smiltenes novada skrējēji
un orientieristi.
Skrējiena pamatdistancē uzvarēja grundzālietis Artūrs
Pauliņš. Artūra rezultāts 9,5 km distancē 0:33:42. Uz
sportistu pulksteņiem gan rādījās ka šī ir bijusi 9,7 km
distance. Otrā vieta tikai sešas sekundes aiz Artūra vēl
vienam grundzālietim Matīsam Slikšjānim. Matīss izcīnīja uzvaru arī savā vecuma grupā V-16. Tuvāko sekotāju Artūram un Matīsam izdevās apsteigt par vairāk
nekā divām minūtēm. Šajā grupā ceturtā vieta Vudlandes
pārstāvim Kārlim Šteinbrikam. Panākumi arī Grundzāles
pamatskolas skolniekiem.
Tā 5000 m distancē 2. vietu izcīnīja Renārs Akmins.
Viņš otrais arī savā vecuma grupā V-15.
2008.-2009. gadā dzimušo bērnu grupā 0,8 km distancē uzvarēja Kitija Abula. Viņa pārspēja arī visus šīs
grupas zēnus. Uzvara arī Kitijas brālim Renāram Kļaviņam 2004.-2005. gadā dzimušo grupā 1,1 km distancē.
No pārējiem Smiltenes novada sportistiem panākums
savā V55 grupā Vairim Krauklim. Viņš pārstāv komandu
Vudlande. Tāpat veicās arī viņa komandas biedram Uldim

Ekoskolas rīkojas klimata labā!
Mēs pievienojamies!
Zeme ir mūsu mājas.
Lai man vienmēr, vienmēr būtu zeme zaļā!
Lai es laimīgs, laimīgs stāvu jūras malā!
Lai zied puķes, lai mirdz saule debesmalā,
Lai man nekad, nekad netrūkst ZEME ZAĻĀ!
/A. Urbacāne/

Kalniņam grupā V45. Šajā grupā piektais finišēja Aigars
Savickis.
Sievietēm labāko rezultātu no Smiltenes novada
uzrādīja vēl viena Vudlandes pārstāve Iveta Kazaine –
5 km distancē S30 grupā izcīnot 4. vietu.
Māris Stabiņš

Draudz�bas sp�le futbol�
Grundz�le – Blome

23. oktobrī ap pusdienlaiku Grundzāles pamatskolas
sporta laukumā notika draudzības spēle futbolā starp
Grundzāles pamatskolas un Blomes pamatskolas komandām. Spēles laiks 2x20 minūtes.
Blomes pamatskolas komandā spēlēja septītās klases
puiši. Savukārt Grundzālei spēlēja četri astotās klases
puiši un pa vienam spēlētajam no septītās un sestās
klases. Te gan jāpiebilst ka Blomes komandā spēlēja
pāris aktīvie futbolisti kas bieži redzēti mežā ar kompasu
rokās rogaininga distancē, bet Grundzālei viens futbola
lietpratējs kas jau vairākus gadus futbolu nomainījis ar
orientēšanās sportu.
Spēle sākās ar savstarpēju izlūkošanu un vienā no
šādiem izlūkgājieniem pa vārtu pārliktni trāpīja Grundzāles pamatskolas uzbrucējs Ronalds Orniks.
Šajā situācijā atmiņā tika atsaukts ticējums ka futbolā
zaudē tā komanda kura pirmā trāpa pa vārtu stabu. Nākošajā uzbrukumā Ronalds tēmekli bija pieregulējis un
bumba pēc trāpījuma pa vārtu pārliktni ielidoja vārtos.
Arī otros vārtus Ronalds guva tieši tādā stilā. Pēc tam
Blome rezultātu samazināja 1:2. Kad Grundzāles spēlētājs soda laukumā spēlēja ar roku pēc 9 m soda sitiena
Blome rezultātu izlīdzināja. Grundzālei vienā no nākošajiem uzbrukumiem izdevās izvirzīties vadībā 3:2.
Tas izdevās pēc Klāva Ozoliņa sitiena ar galvu. Blome
tomēr nepadevās un drīz jau rezultāts 3:3.
Pārtraukumā Grundzāle veic vārtsargu maiņu. Uz
laukuma no vārtiem dodas Renārs Akmins, bet vārtos
Klāvs Ozoliņš.

Ekoskolas r�kojas
klimata lab�!

Otrā puslaika sākumā realizējot 9 metru soda sitienu Renārs Eberhards vadībā izvirza Blomi 4:3. Šie
jau ir Renāra ceturtie vārti. Blomes līdzjutēji gavilē,
tomēr prieki ir īsi, jo savus trešos vārtus pēc bumbas
atsitiena pret vārtu pārliktni gūst Ronalds Orniks 4:4.
Tālāk Grundzālei vēl vienus vātus gūst Ronalds Orniks
un divus Renārs Akmins. Par labākajiem spēlētājiem tika
atzīti Ronalds Orniks Grundzāles komandā un Rendijs
Ozols Blomes komandā. Pēc spēles kopējs ugunskurs ar
desiņām un klinģeri. Kā arī sarunāta atbildes spēle Blomē
jau telpu futbolā.
Māris Stabiņš

Novadnieku kalend�rs
NOVEMBRIS

BĒRZIŅŠ MATĪSS (1865. g. 10. nov. - ?) – Latvijas Bankas Cēsu nodaļas pārvaldnieks. Dzimis Smiltenes
pagastā, Mācījies Smiltenes draudzes skolā.
CĀLE ELZA (1920. g. 15. novembrī – 2008. g. 18. janv.) – bērnudārza audzinātāja. Mācījusies Smiltenes
ģimnāzijā. 1995. gadā apbalvota ar Smiltenes Goda medaļu.
KRŪZE PĒTERIS (1885. g. 17. nov. - ?) – Smiltenes pilsētas vecākais. Dzimis Bilskas pagastā.
DZIRKALE ALISE (1900.g. 18. nov. – 1980. g. 20.aprīli ) – skolotāja. Dzimusi Smiltenes pagasta Pavāros.
Mācījusies Smiltenes tirdzniecības skolā, ģimnāzijā. Strādājusi Smiltenes ģimnāzijā. Apglabāta Smiltenes
ev. lut. baznīcas kapos.
PĒTERSONS JŪLIJS (1880. g. 19. nov. – 1945.g. 8. aug.) – dramaturgs. Mācījies Smiltenes draudzes skolā,
strādājis par aptiekāra mācekli Smiltenē.
ROZNIEKS PĒTERIS (1890. g. 22. nov. – 1989. g. 10. aprīlī) – 9. Rēzeknes kājnieka pulka seržants, Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieris. Apglabāts Smiltenē.
PRĒDELE AIDA (1950. g. 29. nov. – 2015. g. 19. jūlijs) – žurnāliste, mācītāja, Latvijas Republikas 5., 6.,
7. Saeimas deputāte. Beigusi Smiltenes vidusskolu (1969.)

No 2. novembra līdz 8. novembrim norit Ekoskolu
Rīcības dienas. Nedēļu ilga globāla mēroga akcija vides
aizsardzībā. Ik gadu visā pasaulē piedalās vairāk kā
desmit miljoni skolēnu.
Šī gada svarīgākais vides aizsardzības notikums –
ANO klimata pārmaiņu konference.
113 izglītības iestādes Latvijā sagatavojušas dažādas
aktivitātes – radošās darbnīcas, informējošus pasākumus
ar kurām pievērsīs uzmanību klimata pārmaiņām.
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolēni un pirmsskolēni šajā nedēļā lielu uzmanību velta, lai izzinātu
kas sagaida, ja turpināsim tāpat dzīvot kā līdz šim.
Skatāmies izzinošas filmas par klimata izmaiņām.
Zīmējam plakātus, lai rūpētos un saudzētu dabu.
Mācāmies samazināt atkritumus. Ikdienā biežāk pārvietotos ar kājām, brauktu ar riteni.
Piektdiena, 6. novembrī skolā Zaļā diena. Tradicionāli
ģērbjamies zaļi, radošajās darbnīcās veidojam nākotnes
transporta līdzekļus, iepazīstamies ar saviem izveidotajiem plakātiem.
Notiek akcija UZ SKOLU ar kājām!
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju padomāt un
pievērst uzmanību par – mūsu klimatu.
Vija Sokolova
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
ekoskolas koordinatore
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Pas�kumi Smiltenes pils�tas
Kult�ras centr� 2015. gada
NOVEMBR� UN DECEMBR�
Novembris:

17. novembrī plkst. 18.00 TLMS “Smiltene” Sirds Siltuma darbnīcas
pasākums. Ieeja bez maksas.
18. novembrī plkst.18.00 svinīgais Valsts svētku pasākums “Audiet mani
karogā sarkanbaltisarkanā” un Smiltenes novada apbalvojumu pasniegšana.
Piedalās vokālā grupa “LatvianVoices”. Ieeja bez maksas.
21. novembrī teatrāli muzikāls uzvedums tango ritmos “Zemes dēls ar
zvaigžņu dvēseli”. Piedalās: jauktais koris “Vidzemīte”, solisti Elviss Apsītis
un Kristīne Priede, Smiltenes mūzikas skolas pedagogi (Zaiga Petrovska, Inga
Strazdiņa, Inga Sīmane, Pēteris Vilks, Daniels Groza), Dzejnieka Friča Bārdas
prototips, Dzejnieka Mūza, dejotāji (Laine Beķere, Signe Rudko, Linda
Birziņa, Artūrs Lillais, Gatis Golonovs, Rihards Neimanis) no Jelgavas, režisors
Agris Māsēns, horeogrāfe Baiba Ķestere, idejas autore Baiba Žēbina.
25. novembrī plkst. 18.00 Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem “Svētkus
meklējot”. Biļetes iepriekšpārdošanā: 2,50 Eur
27.-28. novembrī Smiltenes novada teātru skate.

Decembris:

5. decembrī Labdarības koncerts un pilsētas egles iedegšanas pasākums.
12.decembrī DK “Dadži” un “Dadzīši” Ziemassvētku koncerts.
13. decembrī plkst. 12.00 eiritmiska izrāde bērniem “Kristāla lode”.
19. decembrī jauktā kora “Vidzemīte” Ziemassvētku koncerts.
20. decembrī Ziemassvētku pasākums senioriem.
21. decembrī Ziemassvētku pasākums Smiltenes pilsētas bērniem, kas neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes.
26. decembrī Ievas Adāvičas jubilejas koncerts.
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana Baznīcas laukumā un svētku balle
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

Iedegs pils�tas egli
5. decembrī Smiltenes pilsētas centrā notiks Ziemassvētku
egles iedegšana. Tajā mazos smilteniešu gaida dažādas rotaļas
un aktivitātes, kā arī tikšanās ar Ziemassvētku vecīti. Pasākuma
dalībnieki varēs cienāties ar īpaši Ziemassvētku dzērienu, kā
arī ar citiem gardumiem. Pēc egles iedegšanas uz radošām
darbnīcām aicinās Smiltenes Jauniešu dome.
Pirms tam Smiltenes Kultūras centrā, līdzīgi kā pagājušajā
gadā, norisināsies labdarības koncerts. Ieeja pasākumā par
ziedojumiem.
Sīkāku informācija par pasākumu būs pieejama Smiltenes
novada domes interneta vietnē www.smiltene.lv, Smiltenes
pilsētas KC sociālo tīklu profilos, kā arī vietējos medijos.

16.novembrī plkst.18.00 Bilskas pamatskolas zālē
svinīgs pasākums “Svētki manai Tēvzemei!”
Koncerta piedalās:
• Bilskas jauniešu deju kolektīvs “Piesitiens”
• Bilskas jauktais ansamblis “Sabalsis”
• Bilskas pamatskolas skolēni
Dziedāsim kopā ar kapelu “Vecie turnavieši”!
Ieeja par brīvu

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija LAPA”.
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

