Smiltenes novada pašvald�bas informat�vais izdevums

Piedalies Lielaj� Talk�
Smiltenes novad�!

Lielā Talka – tā ir diena, kad mēs varam vienoties kopīgā darbā, lai paveiktu kādu labu darbu ar
kopīgiem spēkiem, tā ir diena, kad, talkojot kopā,
varam izsapņot to, kādu mēs vēlamies redzēt savu
vidi un ieplānot darbus nākamajām talkām.
Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju
piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā, kas šogad
notiks 2016.gada 23.aprīlī, un vākt ne tikai atkritumus,
bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot
žogus, soliņus, tiltiņus. Talkas dienā ir iespēja organizēt
arī savu talku, par kuru lūdzam informēt Smiltenes novada
domes saimnieciskās darbības nodaļu pa tālruni 64707867,
kuru ir iespējams reģistrēt mājas lapā www.talkas.lv.
Talkošanas iespējas Smiltenes novadā:
Smiltenes pilsētā – pulcēšanās plkst. 9.30 pie hokeja
laukuma atpūtas kompleksā Teperis, Ierīkosim vietu
apstādījumiem un stādīsim apstādījumus Vecajā parkā,
attīrīsim, izzāģēsim Vidusezera nogāzi tehnikuma pusē
no kritušiem, sausiem kokiem un atkritumiem, kā arī
kasīsim lapas Tepera ezera stāvlaukuma apkārtnē un
Vecajā parkā.
Talciniekiem pie Tepera ezera gaidāmi daudzi pārsteigumi. Plašāka informācija par talkošanu Vecajā parkā
– mājas lapā www.smiltene.lv.
Grundzāles pagastā – pulcēšanās plkst. 9.00 pie
Kultūras nama, turpināsies tīrīšanas darbi gar Palsas upes
dabas taku, sakopsim jaunizveidoto piemiņas vietu, kā arī
lasīsim atkritumus gar ceļa malām. Visi talcinieki tiks
pabaroti ar garšīgu putru.
Launkalnes pagastā – pulcēšanās plkst. 10.00 pie
Launkalnes pagasta pārvaldes un 10.00 Silvā pie Austrumvidzemes mežsaimniecības ēkas, tiks veikti dažādi pagasta sakopšanas darbi.
Bilskas pagastā – pulcēšanās 10.00 pie ezermalas
ar dažādiem darbarīkiem, kur tiks kopta labiekārtotā
ezermala, un vēl tiks lasīti arī atkritumi gar ceļa malām.

Blomes pagastā – Blomes pagasta pārvaldes vadītājs
aicina pagasta un ciema iedzīvotājus vienoties kopējā
darbā un sakopt “Jeberlejas” estrādi, un labiekārtot
Centra dīķa pludmali. Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes
ēkas plkst. 9.00. Noslēgumā baudīsim talkas zupu.
Variņu pagastā – Variņos pulcēšanas plkst. 9.00
pie Kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas
upes krastos un citviet pagasta centrā.
Apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā – līdz
Lielās Talkas dienai atjaunos Purvīša pieminekļa pamatni, kā arī sakārtos pieminekļa apkārtni.
Palsmanes pagastā – pulcēšanās plkst. 9.00 pie
kultūras nama. Palsmanē tiks kopta teritorija aiz autoostas un Mīlestības skvērs.
Uz tikšanos Lielās Talkas dienā!
Agija Kukaine,
Lielās Talkas koordinatore Smiltenes novadā
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Sakopt�bas ned��as
Smiltenes novad�

Šogad Smiltenes novada teritorijā spodrības
periods noteikts laikā no 2016. gada 15.aprīļa līdz
2016.gada 24.aprīlim. Tāpēc, kā katru gadu, aicinām
Smiltenes novada teritorijā esošās iestādes, komercsabiedrības, dzīvojamo māju un citu īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus atbalstīt pašvaldības
ierosinājumu un izsludinātā spodrības perioda laikā
sakopt to īpašumā (apsaimniekošanā, nomā) esošās
teritorijas un ēku fasādes.
Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr.19/11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” 21.7. punkts
nosaka, ka Smiltenes novada pašvaldības noteikto talku
un spodrības mēnešu laikā atļauts dedzināt ugunskuros
zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai,
videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem
iemītniekiem.
Tāpat pašvaldība iesaka ikvienu teritoriju sakopšanu
veikt dabai draudzīgā un sabiedrībai drošā veidā – lapas,
veco zāli, sīkus zarus ir iespējams kompostēt un pēc tam
iegūt derīgu mēslojumu. Tāpat zāles, zaru, lapu izvešanu
var pieteikt SIA “Smiltenes NKUP”, tas gan būs maksas
pakalpojums – 10 EUR (1m3 maiss). Sīkākai informācijai SIA “Smiltenes NKUP tel.64707062.
Zaļos atkritumus (lapas, zāle, sīkie zari) par maksu
iespējams nodot arī EKO laukumā Smiltenē, Limbažu
ielā 8. Samaksa par nodoto 1m3 10,50 EUR.
Rīkosimies atbildīgi pret vidi, kurā dzīvojam, un
kopsim to visa gada garumā!

Saimnieciskās darbības nodaļa
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 30.martā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti
87 lēmumi:
1. Iecelt Smiltenes vidusskolas direktores amatā Ilzi Verginu, amata pienākumus
uzsākot veikt no 2016.gada 1.augusta.
2. Noteikt Smiltenes vidusskolu par 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” ietvaros atbalstāmo izglītības iestādi.
3. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 28.oktobrī (lēmums Nr.15, 14.§.3.) apstiprināto
pašvaldības nekustamā īpašuma “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā,
otro izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Atcelt Smiltenes novada
domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.12, 7.§.11.8. par nekustamā īpašuma “Brantu
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu un 2015.gada 26.augusta
lēmumu Nr.13, 19.§.1.1.
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu patapinājumā sabiedriskā labuma organizācijai
5. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestam
projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada
Lizdoles ezeram” pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un
līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot
tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma
saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” par kopējo summu 677,99 EUR
(seši simti septiņdesmit septiņi eiro un 99 centi).
6. Apstiprināt SIA “Reģionālie projekti” (reģ. Nr. 40003404474) izstrādāto detālplānojuma Drandu ielā 5c (kadastra Nr. 9415 005 0617), Smiltenē redakciju.
7. Apstiprināt pārskatu par saņemtajiem priekšlikumiem Nolikuma Nr.4/16 “Par
prioritāro objektu atlases kārtību Smiltenes novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
precizēšanai.
8. Apstiprināt Smiltenes novada mājokļu politiku 2016. – 2021.gadam.
9. Noteikt Smiltenes novada teritorijā spodrības mēnesi laikā no 2016. gada 15.aprīļa
līdz 2016.gada 24.aprīlim.
10. Īstenot projektu “Būvprojekta izstrāde “Trases ceļa būve”” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par kopējo summu 15439,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti
trīsdesmit deviņi euro un 60 centi).
11. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu trijiem gadiem
12. Pieņemt zināšanai SIA “Smiltenes NKUP” 2015.gada pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
12.1. Bilances kopsumma 10035028,00 euro;
12.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 50843,00 euro.
13. Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai – SIA “Smiltenes NKUP”, veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšanas un būvniecības darbus, ar mērķi normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt dzīvokļus īres piedāvājumam.
14. Slēgt vienošanos ar VAS “Latvijas valsts meži” par sadarbību projekta
“Austrumvidzemes reģiona biroja pievedceļa un laukuma asfaltbetona seguma atjaunošanai” realizēšanai.
15. Par izmaiņām Smiltenes novada bibliotēkas amatu vienību sarakstā
16. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu
un apstiprināt to šādā sastāvā:
16.1. Grupas vadītāja – Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu
komitejas priekšsēdētāja;
16.2. Grupas locekļi:
16.2.1. Attīstības nodaļas vadītājs;
16.2.2. Finanšu nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece;
16.2.3. Smiltenes novada domes sociālā dienesta vadītāja ;
16.2.4. Smiltenes novada domes sociālā dienesta darbiniece ;
16.2.5. Bērnu un ģimenes atbalsta centra direktore;
16.2.6. Invalīdu biedrības “Atbalsts ” vadītāja ;
16.2.7. SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” valdes locekle;
16.2.8. Nodarbinātības valsts aģentūras Smiltenes filiāles pārstāvis;
16.2.9. Izglītības pārvaldes vadītāja;
16.2.10. Bāriņtiesas priekšsēdētāja
17. Izīrēt J.T. dzīvojamās telpas – Skolas ielā 2, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, (kopējā platība 54,50 m2, 2-istabu ar malkas apkuri) uz vienu gadu ar tiesībām
īres līgumu pagarināt.
18. Izīrēt D.E. dzīvojamās telpas – “Tīles dzīv.4”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads, (kopējā platība 44,50 m2, 2-istabu dzīvoklis ar malkas apkuri) uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
19. Pagarināt 2015.gada 17. aprīlī ar G.N. noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
20. Pagarināt 2015.gada 20. aprīlī ar V.A. noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
21. Pagarināt 2015.gada 8. aprīlī ar N.T. noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
22. Reģistrēt E.S. kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
23. Reģistrēt Ē.M. kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
24. Piekrist dzīvokļa īpašuma Ezera iela 8-5, Launkalnē, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.
25. Uzsākt nekustamā īpašuma “Vecmiķeļi” (pēc nosaukuma maiņas “Miķelīši”),
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 011 0109, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 011 0109, atsavināšanas procedūru.

26. Likvidēt telpu grupu adreses:
Nr.
Ēkas adrese
p.k.

Adreses
kods

Ēkas kadastra
apzīmējums

Likvidējamās
telpu grupu
adreses

1.

Rīgas iela 51,
Vidzeme, Brantu pag.,
Smiltenes nov. LV-4729

103780803

94480030167001 Nr. 1-2

2.

“Baltači”, Smiltenes pag.,
Smiltenes nov. LV-4729

102895714

94800040109001 Nr.1-2

3.

“Bērzaine”, Smiltenes pag.,
102945611
Smiltenes nov., LV-4729

94800050085001

4.

Āboltiņi”, Smiltenes pag.,
Smiltenes nov., LV4729

102896812

94800030205001 Nr.1-2

5.

“Žūkuri”, Smiltenes pag.,
Smiltenes nov., LV-4729

102897293

94800030195001 Nr.1-2

Nr.11

27. Mainīt nekustamajam īpašumam “Vecmiķeļi”, kadastra numurs 9444 011 0109,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 011 0109,
nosaukumu no “Vecmiķeļi” uz “Miķelīši”, Bilskas pagasts, Smitenes novads.
28. Mainīt nekustamajam īpašumam “Pagasta padome (Mežmalas)”, Launkalnes
pagastā, kadastra numurs 9470 002 0129 un tās sastāvā esošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9470 002 0129 nosaukumu no “Pagasta padome (Mežmalas)”
uz “Dimanti”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
29. Piešķirt uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 9446 001 0037, jaunbūvei
dzīvojamai mājai-birojam adresi – “Bārdiņas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
30. Piešķirt uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 9474 006 0029, jaunbūvei
pirts ēkai adresi – “Gobāji”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
31. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 026, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-26,
Smiltene, Smiltenes novads.
32. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9415 008 0407 006, piešķirt nosaukumu Mētras iela 2A k-18,
Smiltene, Smiltenes novads.
33. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9415 008 0407 014, piešķirt nosaukumu Mētras iela 2B,
Smiltene, Smiltenes novads.
34. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9415 008 0407 016, piešķirt nosaukumu Mētras iela 2A k-20,
Smiltene, Smiltenes novads.
35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 046, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-46,
Smiltene, Smiltenes novads.
36. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 047, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-47,
Smiltene, Smiltenes novads.
37. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Vilciņi 2”, kadastra numurs
9480 003 0043, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0044 2.8 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Vilciņi 2” uz “Avenes”, Smiltenes pagasts, Smiltenes
novads.
38. Atļaut sadalīt Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 6, kadastra
numurs 9415 008 0403, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 008 0403 divās
daļās.
39. Noteikt, ka Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 6 zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9415 008 0403 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts.
40. Atļaut sadalīt Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Rozas”, kadastra numurs
9448 005 0047, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 005 0047 trīs daļās.
41. Atļaut sadalīt Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Zadi 1”, kadastra numurs
9448 003 0029, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0029 divās daļās.
42. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Pūpolkalns”, kadastra numurs
9490 007 0015, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0016 divās daļās.
43. Atļaut sadalīt Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Kalnvējiņi”, kadastra
numurs 9458 002 0126, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 002 0126 divās
daļās.
44. Iznomāt M.S. zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 008 1414, 0.6 ha platībā mazdārziņam (platība var tikt precizēta).
45. Iznomāt I.P. zemes vienības Bērzu iela 3, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 006 1017, 229 m2 platībā mazdārziņam.
46. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.K. par zemes vienību “Kamolkaln”, Variņu
pagastā, kadastra apzīmējums 9490 004 0111 1.9 ha platībā.
47. Iznomāt M.I. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 010 0205, 528 m2 platībā mazdārziņam.
48. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Dz.P. par nekustamā īpašuma
“Norieši”, Bilskas pagastā ½ domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0123 – 1.8914 ha un 9444 010 0124 – 5.6 ha.
49. Iznomāt D.K. zemes vienību “Bez adreses”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0053, 0.17 ha platībā mazdārziņam.
50. Lauzt 2013.gada 8.jūlija līgumu Nr.38 ar SIA “Glanci 1”. Iznomāt SIA “Glance 1”
zemes vienību “Vecmiķeļi”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 011 0109,
17.4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
51. Iznomāt M.K. zemes vienību “Krīvi 2”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums
9444 010 0377, 0.25 ha platībā lauksaimniecībai.
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52. Iznomāt A.K. zemes vienību “Ozoliņi 1”, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums
9446 003 0106, 2.1401 ha platībā lauksaimniecībai.
53. Iznomāt ZS “Kalējiņi 1” zemes vienību “Bez adreses (Bērzzemnieki)”, Bilskas
pagastā, (pēc nosaukuma maiņas “Āpsīši”) kadastra apzīmējums 9444 006 0076,
19.0 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
54. Iznomāt Sarmim Zauskam zemes vienību “Dzelzbetona poligons”, kadastra
apzīmējums 9480 003 0171, 1.7417 ha platībā, lietošanas mērķis: rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve 0.7417 ha (kods 1001) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība 1.0 ha (kods 0101).
55. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0267
0.2330 ha platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
56. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Lejiņas”, Launkalnes pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0211 0.3102 ha
platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
57. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Ielejas”, Launkalnes pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0223 0.2765 ha
platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
58. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Lejas Noras”, Launkalnes pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0228
0.2645 ha platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
59. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0233
0.2783 ha platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
60. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Ķirši”, Launkalnes pagastā,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265 0.2164 ha
platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Nomnieka
noskaidrošanai rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
61. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Ķirškalni”, Launkalnes
pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266 0.2466 ha
platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Nomnieka
noskaidrošanai rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
62. Iznomāt ar apbūves tiesībām nekustamo īpašumu “Kalna Purenes”, Launkalnes
pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0268 0.1841 ha
platībā. Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Nomnieka
noskaidrošanai rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
63. Iznomāt ZS “Briedīši” lauksaimnieciskai izmantošanai zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu:
63.1. 9444 008 0090 “Baroni” 12.3222 ha, t.sk.LIZ 10.3 ha:
63.2. 9444 010 0290 “Vilciņi” 4.5940 ha, t.sk.LIZ 4.4940 ha;
63.3. 9444 011 0092 “Vārniņas” 6.2 ha, t.sk.LIZ 5.9 ha;
63.4. 9444 011 0129 “Odiņi” 2.3 ha, t.sk.LIZ 2.1 ha;
63.5. 9444 011 0150 “Mākonīši” 15.0 ha, t.sk.LIZ 15.0 ha;
63.6. 9444 011 0154 “Valdziņi” 2.6 ha, t.sk.LIZ 2.6 ha.

64. Iznomāt ZS “Prauli” lauksaimnieciskai izmantošanai zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu:
64.1. daļu no 9444 006 0105 “Gaigalas” 30.0 ha, t.sk.LIZ 30.0 ha:
64.2. 9444 007 0108 “Kārkliņi” 3.6 ha, t.sk.LIZ 3.5 ha;
64.3. 9444 007 0148 “Vītoli” 9.3 ha, t.sk.LIZ 8.3 ha;
64.4. 9444 007 0238 “Cielavas” 1.7 ha, t.sk.LIZ 1.5 ha;
65. Iznomāt Rūdolfam Mačulim lauksaimnieciskai izmantošanai zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9444 009 0068 “Dzilnas” 9.6 ha, t.sk.LIZ 9.2 ha.
66. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 006 0106, 1.8763 ha platībā, t.sk.LIZ 1.5 ha, nomas tiesību izsoli
(pēc nosaukuma maiņas “Ķauķi”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
67. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 006 0116, 2.5 ha platībā, t.sk.LIZ 2.5 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Sniedzes”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
68. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0203, 7.1 ha platībā, t.sk.LIZ 6.9 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Bitītes”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
69. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0240, 3.1 ha platībā, t.sk.LIZ 3.1 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Žubītes”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
70. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0255, 2.3 ha platībā, t.sk.LIZ 2.2 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Līviņi”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
71. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0262, 7.8 ha platībā, t.sk.LIZ 7.8 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Bārbeles”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
72. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 008 0086, 1.8 ha platībā, t.sk. LIZ 1.8 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Krūmiņi”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
73. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 008 0121, 2.1 ha platībā, t.sk. LIZ 2.0 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Sīļi”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
74. Rīkot nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 009 0060, 3.6 ha platībā, t.sk. LIZ 3.6 ha, nomas tiesību izsoli (pēc
nosaukuma maiņas “Teteri”). Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
75. Veikt grozījumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru 2014. gada 1.jūlijā noslēgtajā
neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. SND-S-TN/2-14 (NVA reģistrācijas Nr.1.-4/7)
un pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim (ieskaitot).
76. Pieņemti 11 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
77. piedzīt no I.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 68,85 (sešdesmit
astoņi euro 85 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Sagatavoja
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

Pašvald�b�

Apstiprin�ts projekts “Zivju resursu
Izmai�as
pavairošana Smiltenes novada
maršrutu t�kl�
Bilskas un Blomes ezer�”
Smiltenes novad�

Zivju fonda padome 2012. gada 22.marta sēdē pieņēma lēmumu daļēji apstiprināt Smiltenes novada domes
iesniegto projektu “Zivju resursu pavairošana Smiltenes
novada Bilskas un Blomes ezerā”. Projekta mērķis ir
palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada
Bilskas un Blomes ezerā, un radīt pamatu licenzētās
makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma
attīstību.

Smiltenes novadā ezeri ir svarīgi aktīvā tūrisma
attīstībā. Zivju resursu apjomi un to daudzveidība novada
ezeros gadu gaitā ir samazinājusies gan zivju daudzveidības, gan daudzuma izteiksmē. 2015.gadā Bilskas
un Blomes ezeram tika izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (pieejami www.smiltene.lv, sadaļā
projekti). Abi ezeri pieder pie eitrofa tipa ezeriem, kam
raksturīga samērā augsta potenciālā zivju produktivitāte.
Izstrādājot noteikumus abos ezeros, tika veiktas kontrolzvejas. Blomes ezerā kopumā zivju krājumu pamatmasu
veido plauži, pliči, ruduļi, raudas, līņi un asari. Savukārt
pēc kontrolzvejas Bilskas ezerā secināts, ka zivju krājumu
pamatmasu veido plauži, līņi, raudas, asari un līdakas.
Noteiktumos pie iespējamās ezeru zivsaimnieciskās
izmantošanas, norādīta zivju krājumu mākslīgā papildināšana, uz kā pamatojoties, pašvaldība sagatavoja pieteikumu par zivju resursu palielināšanu Bilskas un
Blomes ezerā. Projekta ietvaros plānots Bilskas ezerā
zivju resursus papildināt ar 800 zandartu mazuļiem un
Blomes ezerā ar 400 līdaku mazuļiem. Zivju resursu
pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai

nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana
un atjaunošana Bilskas un Blomes ezerā radīs pamatu
licenzētās makšķerēšanas ieviešanai un veicinās aktīvā
tūrisma attīstību Smiltenes novadā.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Zivju
fonda līdzekļus. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
421,77 EUR (četri simti divdesmit viens eiro 77 centi).
Zivju fonda līdzfinansējums ir 322,21 EUR (trīs simti
divdesmit divi eiro 21 cents) un pašvaldības līdzfinansējums ir 99,56 EUR (deviņdesmit deviņi eiro un 56
centi).
Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada oktobrim.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Atsaucoties Launkalnes sākumskolas lūgumam, no
2016.gada 1.aprīļa veiktas izmaiņas maršrutā Nr.5422
Smiltene – Launkalne – Pamatskola, Nr.5423 Smiltene –
Mežciems – Launkalne – Smiltene un Nr.5424 Smiltene –
Launkalne – Ķieģeļceplis – Smiltene.
Lai bērni varētu ātrāk nokļūt Launkalnes sākumskolā,
maršruta Nr.5422 Smiltene – Launkalne – Pamatskola
autobusa, kas no pieturvietas Pamatskola Smiltenē izbrauc
plkst.7.43, reisa izpildes laiks tiks samazināts par 20
minūtēm, pieturvietā Launkalnes skola apstājoties jau
plkst.8.35. Autobusa braukšanas laiks tiks samazināts,
jo no 1.aprīļa tas vairs neuzņem un neizlaiž pasažierus
pieturvietā Ķieģeļceplis, līdz ar to ir izmaiņas autobusa
kursēšanas grafikā nākamajās pieturvietās.
Maršruta Nr.5423 Smiltene – Mežciems – Launkalne –
Smiltene un Nr.5424 Smiltene – Launkalne – Ķieģeļceplis
– Smiltene autobusi novirzīti vispirms līdz pieturvietai
Ķieģeļceplis un pēc tam – līdz Launkalnes skolai.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot
sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes
par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek
mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Zane Plone,
Valsts SIA Autotransporta direkcijas
Komunikācijas speciāliste
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2016. gada 15. apr�lis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/16

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 27. janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 1.§.)

Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.² panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un saņemšanas kārtību
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņi) pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kā arī pieņemto
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kartību.
2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmusi Smiltenes novada Bāriņtiesa.
3. Pašvaldības noteiktās palīdzības izmaksu organizē
pašvaldības iestāde – Smiltenes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem bārenim ir pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

II. Dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas,
piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība
5. Lai saņemtu šajos noteikumos paredzēto dzīvokļa
pabalstu, bārenis Sociālajā dienestā iesniedz:
5.1. iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
5.2. lēmuma kopiju par bērna ārpusģimenes aprūpi
(uzrādot oriģinālu);
5.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot
oriģinālu);
6. Sociālais dienests ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā
izskata šo noteikumu 2.1. punktā minētos dokumentus
un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas
šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības.
7. Dzīvokļa pabalstam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības, tiek noteikti šādi mēneša normatīvi:
7.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām – EUR
0,40 (0 euro, 40 centi) par 1 kw.m, bet nepārsniedzot
30 kv.m;
7.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – EUR 0,80
(0 euro, 80 centi) par 1 kw.m bet nepārsniedzot 30 kv.m;
7.3. siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim –
bet nepārsniedzot 1 m3
7.4. elektroenerģija – līdz 50 kWh,
7.5. ūdens un kanalizācija – līdz 2 m³;
7.6. gāze – līdz 3 m³;
7.7. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – līdz 1 m³.
8. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē bārenis, dzīvo arī
citas personas, tad bārenis ir tiesīgs saņemt dzīvokļa
pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā
dzīvojamajā telpā esošo personu skaitu.

III. Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība
9. Dzīvokļa pabalsta izmaksu bārenim veic katru mēnesi,
pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Bārenim ir pienākums līdz katra mēneša
25. datumam Sociālajā dienestā iesniegt izdevumus par
dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un
karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais

ūdens, dabasgāze, kanalizācijas un asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav
ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, apliecinošus dokumentus.
10. Ja bārenis šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos
dokumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par
attiecīgo mēnesi neizmaksā.
11. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša pirmo
datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta
piešķiršanu.
12. Dzīvokļa pabalstu izmaksā pēc dokumentu (pakalpojuma sniedzēja rēķinu) saņemšanas Sociālajā dienestā
ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā. Bārenim ir
pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja
tiek mainīta dzīvesvieta .
13. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka
bārenis neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām
dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

14. Ja bārenis patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās telpas
lietošanu saistītus izdevumus, Sociālajam dienestam ir
tiesības pieprasīt no bāreņa maksājumus apliecinošus
dokumentus.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Smiltenes novada pašvaldības domē Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.
16. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes novada domes vēstis”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
I.Ādamsons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības”)

Īss projekta satura izklāsts

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pants dod pašvaldībām
tiesības ar domes saistošiem noteikumiem noteikt kārtību kādā maksāt dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad sasniegta
pilngadība, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Saistošie noteikumi dos iespēju
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pašam izvēlēties sev
mājokli citā pašvaldībā un saņemt pabalstu.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pants.
Paredzēt Smiltenes novada pašvaldībai pieņemt un izmaksāt un noteikt dzīvokļa
pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu

Uz 01.01.2016. novadā ir 4 (četri) bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.
2016.gadā pilngadību sasniegs vēl 3 (trīs) bērni. Plānotais, maksimālais piešķiramais dzīvokļa pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
ir 60.00 EUR mēnesī, tas nozīmē, ka kopējā izmaksājamā summa varētu sastādīt
420.00 EUR mēnesī. Gadā pabalsta izmaksai nepieciešami 4200 EUR.
Līdzekļidzīvokļa pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības,
tiks iekļauti Smiltenes novada domes sociālā dienesta 2016.gada budžetā.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām
procedūrām

Iestāde, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Smiltenes
novada pašvaldības Sociālais dienests (Smiltenes novada Domē un pagastu
pārvaldēs). Smiltenes novada domes sociālais dienests veic saistošo noteikumu
piemērošanu.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
arSaistošo noteikumu
projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta 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 projekta publicēšanas pašvaldībasmājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc
to saņemšanas.
Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Pašvald�b�

Nekustamo �pašumu noda�a inform�

No 2015.gada jūnija nekustamo īpašumu nodaļā
strādā speciālists, kas nodarbojas ar nomas zemju
sakārtošanu Smiltenes novadā. Ir sagatavoti 103 zemes
nomas līgumi, tai skaitā 29 iedzīvotāji nav ieradušies
uz parakstīšanu, kaut gan pašvaldība ir paziņojusi par
nomas līguma sagatavošanu. Smiltenes novada dome
2016.gada 27.janvārī ir pieņēmusi noteikumus Nr.1/16
“Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības zemes
nomu”, kurā noteikts, ka nomas līgums noslēdzams
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja mēneša

laikā personas neierodas parakstīt nomas līgumus, dome
pieņem lēmumu par iznomāšanas lēmuma atcelšanu un
iekļaujzemes vienību brīvajās iznomājamās zemēs.
Noteikumu 11.punkts nosaka, ka brīvo iznomājamo
zemes vienību saraksts ir pieejams Nekustamo īpašumu
nodaļā un publicēts pašvaldības interneta mājas lapā
www.smiltene.lv. Veidojot sarakstu, Nekustamo īpašumu
nodaļa ir konstatējusi situāciju, ka dabā pašvaldības
zemes vienība ilgstoši ir apstrādāta, bet zemes nomas
līgums nav noslēgts. Tādēļ Nekustamo īpašumu nodaļa

aicina iedzīvotājus, kuri izmanto pašvaldības zemi
un nav noslēguši zemes nomas līgumu, ierasties
Nekustamo īpašumu nodaļā, Dārza ielā 11, Smiltenē
(ieeja no ēkas sāna) 2.stāvā, līdz 2016.gada 6.maijam,
lai sakārtotu līgumiskās attiecības ar Smiltenes novada
domi. Pēc iepriekš minētā termiņa, iebildumi netiks
ņemti vērā.
Alda Zunde,
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
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2016. gada 15. apr�lis

Iespaidu �emod�na atv�ršanas
sv�tki: 2.s�rija – Bulg�rija

(Grundz�les pamatskolas Erasmus+
projekta “Sp�les – tilts starp trim paaudz�m”
�sa laika m�c�bu viz�te Bulg�rij�)

Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore Grundzāles pamatskolā

Izsludina pirm�s k�rtas projektu
iesniegumu pie�emšanu
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”
izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2016.
gada 20.aprīlis – 2016.gada 20.maijs
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās
attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana –
paredzētais finansējums – 175 000 EUR
Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo
attīstīšana – paredzētais finansējums – 140 000 EUR
Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais
finansējums – 35 000 EUR
Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais finansējums –
135 000 EUR
Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais
finansējums – 135 000 EUR
Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais
finansējums – 54 000 EUR

PĀRKĀPUMA VEIDS

No VP

KOPĀ

SNPP sa�emt� un
re�istr�t� inform�cija
2016.gada mart�
Patrulējot

Visas skolas bija sagatavojušas savas prezentācijas
par katrā partnerskolā realizēto aktivitāti “Puppets” jeb
“Viss par un ap lellēm” – Francijai un Itālijai bija daudz
ko stāstīt par gadsimtiem senajām leļļu teātra tradīcijām,
visi stāstīja par to, kā katrā skolā šuva, darināja, līmēja
un dažādos veidos kopā ar vecvecākiem tika pie jaukām
roku lellītēm.
5.aina. Kultūras iespaidi. 8.martu svin arī Bulgārijā
un saņemt rozi no paša mēra rokas ir patīkami jebkurai.
Apmeklējot Gabrovas pilsētu, uzzinājām par šī reģiona
cilvēku rakstura iezīmi skopumu, par kuru radīts ne
mazums anekdošu (viņi nogriež kaķim asti, lai taupītu
siltumu, jo kaķis ar asti iziet pa durvīm 3 sekundēs,
bet bez astes – vienā; viņi ir izgudrojuši alus kausu ar
dubultu dibenu; vistām visu laiku dedzina gaismu, lai
dētu vairāk olu)
Nākamā sērija sekos maija vidū pēc atgriešanās no
Francijas.

No iedz.

1.aina. termometra stabiņš 7.martā rāda +15 grādi,
zied ķirši, magnolijas, zāle zaļāka par zaļu, putni čivina,
brīnišķīgās dobēs sastādītas atraitnītes. Pavasaris ir jau
klāt!
2.aina. Pie partnerskolas mūs sagaida ar īpašu Kukeri
tradīciju: saģērbušies krāšņos tautu tērpos un ar greznām
maskām uz galvas mūs sagaida ar rituālu deju par pavasara sēju un ļauno garu atvairīšanu: skaļi, iespaidīgi
un dziļi tautas apziņā balstīti. Protams, ar sālsmaizi, uz
kuras ir iecepts projekta logo.
3.aina. N.Vaptsarov vidusskolājaušams stingrs režīms,
kur arī skolotājiem ir skolas formas, kur skolotājus uzrunā ar kungs vai kundze, klases ir labi aprīkotas.
4.aina. Projekta aktivitātes. Šajā reizē visas skolas
dalījās ar saviem pirmajiem secinājumiem par vecvecāku
un mazbērnu saikni, un visu kopīga doma ir: jo mazāks
bērns, jo vecvecāki jūtas spējīgāki palīdzēt pasaules
izzināšanā; jo lielāks bērns aug, jo vairāk kontakts
samazinās, jo arvien grūtāk ir atrast kopīgas nodarbes;
vecvecāki labprāt piedalītos skolas aktivitātēs, bet diemžēl tikai vārdos, jo, pienākot nākšanas reizei uz skolu,
bieži atrodas dažādi iemesli, lai to nedarītu. Bērni atzīst,
ka vecvecāku un vecāku iesaistīšanās skolas dzīvē izmaina viņu attieksmi un uzvedību, un motivāciju.

VISA REĢISTRĒTĀ
INFORMĀCIJA

39

78

8

125

Personas alkohola reibuma
stāvoklī sabiedriskā vietā

1

2

3

3

3

Nepilngadīgo pārkāpumi
Ģimenes konﬂikti

3

Aizdomīgas personas

1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki

5

Naktsmiera traucēšana,
trokšņošana

4

Dabisko vajadzību
nokārtošana publiskās vietās

1

4
1
7

2

4
1

1

Zādzības

1

1

2

5

Huligāniski konﬂikti

2

1

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta,
kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības
(SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:

Ceļu satiksmes pārkāpumi

2

11

13

3

3

Biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs
Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana pasākumos

1

1

Personas nogādātas
dzīvesvietā

12

12

Personas nogādātas
atskurbšanai ĪAI

2

2

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm

4

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas
lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv
Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos
eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta
ārējā datu nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā
dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot
pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta
dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
Tālrunis – 29219477, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

Palīdzība NMP dienestam
Pazudušas personas

1

1

1

5

Smēķēšanas ierobežojumu
neievērošana

1

3

Gulēšana publiskās vietās

7

2

1

10

Citi notikumi, pārkāpumi

12

22

2

36

Alkohola lietošana
sabiedriskās vietās

9

4

9

Informāciju sagatavoja:
SNPP priekšnieks N.Liepa

Apstiprin�ts pašvald�bas grants ce�u
sak�rtošanas priorit�rais saraksts
Smiltenes novada dome 30.martā apstiprināja grozījumus nolikumā Nr.4/16 “Par
prioritāro objektu atlases kārtību Smiltenes novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kas radušies apspriešanas procesā ar vietējiem uzņēmējiem, kā arī apstiprināja
Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma būvniecības un
pārbūves prioritāro sarakstu.
Lai varētu sagatavot projekta pieteikumu pasākumam “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” un varētu uzsākt grants ceļu rekonstrukcijas

projektu īstenošanu, Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu prioritārais saraksts tiks
iekļauts Smiltenes novada attīstības programmā, kā arī tiks veikta iepirkuma procedūra
tehnisko projektu sagatavošanai.
Ar nolikumu, Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu sakārtošanas prioritāro
sarakstu un ceļu sakārtošanas prioritāšu karti iespējams iepazīties mājas lapā
www.smiltene.lv.
Sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs A.Lapiņš
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Veiksm�gi aiztur
maluzvejnieku
Apes novad�

2016. gada 15. apr�lis

Zemes nomas ties�bu izsole

Smiltenes novada dome 2016. gada 5.maijā Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, rīko zemes
nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kas sastāv
no neapbūvētiem zemes gabaliem, kuru atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):
Nr.
p.k.

Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Izsoles
laiks

Platība
(ha)

t.sk.
LIZ

Nomas līguma
termiņš (līdz)

1.

“Ķauķi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 006 0106

10:00

1.8763

1.5

30.11.2020.

2.

“Sniedzes”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 006 0116

10:30

2.5

2.5

30.11.2020.

3.

“Bitītes”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0203

11:00

7.1

6.9

30.11.2020.

4.

“Žubītes”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0240

11:30

3.1

3.1

30.11.2020.

5.

“Līviņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0255

13:00

2.3

2.2

30.11.2020.

6.

“Bārbeles”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0262

13:30

7.8

7.8

30.11.2020.

7.

“Krūmiņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 008 0086

14:00

1.8

1.8

30.11.2020.

8.

“Sīļi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 008 0121

14:30

2.1

2.0

30.11.2020.

9.

“Teteri”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 009 0060

15:00

3.6

3.6

30.11.2020.

Katra zemes gabala izsoles sākumcena un izsoles minimālais solis ir noteikti sekojoši:

Š.g. 5.aprīlī Smiltenes novada Pašvaldības policija
(SNPP) saņēma informāciju, ka Apes novada Gaujienas
pagastā esošajā Zvārtavas upītē, kas savieno Zvārtavas
ezeru un Gauju, iespējams, notiek nelikumīga zveja ar
tīklu. SNPP darbinieki kopā ar DAP amatpersonām
izplānoja un veiksmīgi veica operatīvos pasākumus, lai
vainīgā persona tiktu aizturēta.
6.aprīlī pulksten 8:10 pārkāpuma vietā – netālu
no Zvārtavas upītes ietekas Gaujā, aizdomās par
nelikumīgu zveju Pašvaldības policijas darbinieki
aizturēja Gaujienas pagastā dzīvojošo (dzim. 1950.
gadā) vīrieti. Aizturētais vīrietis uz nelikumīgo zveju
bija ieradies, atbraucot ar mopēdu un līdzi paņemot suni.
Pārkāpējs tika aizturēts uzreiz pēc tīkla izņemšanas no
upes un tā ievietošanas līdzi paņemtajā mugursomā.
Nelikumīgo zvejas tīklu 10 metru garumā vīrietis bija
ievietojis visā Zvārtavas upes iztekas platumā, tādejādi
faktiski liedzot zivīm nokļūt līdz Zvārtavas ezera
ūdeņiem.
Pārkāpējam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 panta ceturtās daļas – “Par zvejas noteikumu pārkāpšanu”. Par izdarīto pārkāpumu fiziskām
personām paredzēta administratīvā atbildība: “(...) naudas
sods no 280 līdz 700 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tajā skaitā
pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos
līdzekļus ar aprīkojumu.”
Administratīvā lieta nosūtīta lēmuma pieņemšanai
Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei.
SNPP atgādina, ka pirms došanās makšķerēt vai
zvejot uz kādu no ūdenstilpnēm personai jānoskaidro
konkrētās ūdenstilpnes īpašnieks (valdītājs).
Pašvaldības policija pateicas personai, kura nebija
vienaldzīga par nelikumīgās zvejas faktu un sniedza
ziņas par iepriekš minēto pārkāpumu!
SNPP arī turpmāk pārbaudīs Smiltenes un Apes
novadu ūdenstilpes, rīkojot reidus un organizējot
pārbaudes zivju resursu aizsardzības jomā.
Vienlaikus SNPP aicina makšķerniekus unarī iedzīvotājus piedalīties kopīgā zivju resursu un citu dabas
vērtību aizsardzībā, nebūt vienaldzīgiem par notiekošo
mūsu novados un ziņojot par iespējamām nelikumībām
zvanot uz SNPP tālruni: 28659933 vai 110, jo tikai
sadarbojoties un esot aktīviem, mēs varēsim paveikt
daudz!
Normunds Liepa,
Smiltenes novada
Pašvaldības policijas priekšnieks

Nr.
p.k.

Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Izsoles sākumcena
euro bez PVN

Izsoles
minimālais solis

1.

“Ķauķi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 006 0106

37.53

5.00

2.

“Sniedzes”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 006 0116

50.00

5.00

3.

“Bitītes”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0203

142.00

5.00

4.

“Žubītes”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0240

62.00

5.00

5.

“Līviņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0255

46.00

5.00

6.

“Bārbeles”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0262

156.00

5.00

7.

“Krūmiņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 008 0086

36.00

5.00

8.

“Sīļi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 008 0121

42.00

5.00

9.

“Teteri”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 009 0060

72.00

5.00

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes
novadā, pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Pils ielā 2,
Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz
2016.gada 3.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

Pazi�ojums par det�lpl�nojuma
“Drandu iela 5C” apstiprin�šanu
Smiltenes novada dome 30.03.2016. pieņēma lēmumu (protokols Nr.5, 6.§) “Par detālplānojuma projekta
Drandu iela 5C, Smiltenē apstiprināšanu”. Ar detālplānojumu iespējams iepazīties interneta vietnē www.smiltene.lv/
detalplanojumi_novads un Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā apmeklētāju pieņemšanas
laikā. Attēlā Detālplānojuma Savrupmāju dzīvojamās apbūves risinājums.

Sarmīte Daudziete, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu vadītāja
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2016. gada 15. apr�lis

Iedz�vot�ju aptaujas
par pašvald�bas darbu
2015.gad� rezult�ti
No 2016.gada 8.līdz 29.februārim Smiltenes novada
iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt iedzīvotāju aptauju par
pašvaldības darbu 2015.gadā. Aptauja respondentiem bija
pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Kopumā
aptauju aizpildīja 157 Smiltenes novada iedzīvotāji.
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 57
vīrieši un 100 sievietes. Visaktīvāk aptauju aizpildījuši
iedzīvotāji 36-45g. – 39 personas (25,5%), 3 respondenti
vecumā līdz 17 gadiem (1,9%), no 18 līdz 25 gadiem 16
personas (10,2%), 26-35.g – 35 respondenti (22,3%),
31 respondents (19,7%) vecumā no 46 līdz 55 gadiem –
20 respondenti (12,7%) 56-65g. un 13 personas (8,3%)
vecumā no 66 gadiem.
Izdalot pēc nodarbošanās, 3 no respondentiem (1,9%)
ir skolēni, 5 studenti (3,2%), 13 uzņēmēji (8,3%), 4 mājsaimnieces (2,6%), 3 bezdarbnieki (1,9%), 18 pensionāri
(11,5%), 52 privātu uzņēmumu darbinieki (3,3%), 9 pašnodarbinātas personas (5,8%), 45 valsts un pašvaldību
iestāžu darbinieki (28,8%) un 6 citu nozaru pārstāvji
(3,8%).

Kā pašvaldības labāk paveiktos darbus 2015.gadā,
57 iedzīvotāji min Tepera hidrotehnisko būvju rekonstrukciju un promenādes sakārtošanu, 27 respondenti
norāda uz rotaļu laukumu Abulas ielā, 19 priecājas
par pilsētas centra noformējumu svētkos un jaunajiem
apstādījumiem, savukārt 10 respondenti par veiksmīgu
uzskata uzsākto skolu reorganizāciju.
Par pašvaldības sliktāk paveiktajiem darbiem 2015.
gadā 22 iedzīvotāji uzskata neatrisināto peldbaseina
izbūvi,14 respondenti par neveiksmīgu uzskata skolu
reformu, savukārt 7 iedzīvotāji norāda zivju mazuļu
ielaišanu Tepera ezerā.
77 respondenti (49%) pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetenci vērtē kā drīzāk apmierinošas, 14
respondenti (8,9%) kā pilnīgi apmierinošas, 33 respondenti (21,%) kā drīzāk neapmierinošas, 6 respondenti
(3,8%) kā pilnīgi neapmierinošas, taču 27 respondentiem (17,2%) nav viedokļa par darbinieku zināšanām un
kompetenci.

Lielākā daļa jeb 92 iedzīvotāji (58,6%) pārstāv
Smiltenes pilsētu, 16 iedzīvotāji (10,2%) Smiltenes pagastu, 11 respondenti (7%) Grundzāles pagastu, 10 no
Palsmanes pagasta (6,4%), 6 no Variņu pagasta (3,8%)
un pa 5 iedzīvotājiem (3,2%) no Bilskas, Blomes un
Launkalnes pagastiem, 4 Rīgā dzīvojošie (2,5%) un 3
Brantu pagasta iedzīvotāji (1,9%).

Spriežot par pašvaldības darbinieku attieksmi pret
iedzīvotājiem, vairums respondentu (73 jeb 46,5%) attieksmi vērtē kā drīzāk apmierinošu, 22 respondenti
(14%) kā pilnīgi apmierinošu, 33 respondenti (21%)
kā drīzāk neapmierinošu, 19 respondenti (12,1%) kā
pilnīgi neapmierinošu, savukārt 10 respondentiem (6,4%)
nav viedokļa.

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju
(108 jeb 68,8%) ir drīzāk apmierināti ar Smiltenes novada pašvaldības darbu 2015.gadā, 13 jeb 8,3% iedzīvotāju ir pilnīgi apmierināti ar pašvaldības darbu, savukārt 30 iedzīvotāji jeb 19,1% ir drīzāk neapmierināti
un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 3
iedzīvotājiem jeb 1,9% nav viedokļa par pašvaldības
darbu iepriekšējā gadā.

Vērtējot termiņus, kādos iespējams nokārtot lietas
pašvaldībā, 12 respondenti (7,6%) ir pilnīgi apmierināti
ar termiņiem, 75 jeb 47,8% drīzāk apmierināti, 22 jeb
14% drīzāk neapmierināti, 13 jeb 8,3% pilnīgi neapmierināti, bet 35 respondentiem jeb 22,3% nav viedokļa.

Vērtējot Smiltenes novada pašvaldības darbu 2015.
gadā, 6 respondenti jeb 3,8% to vērtē ļoti pozitīvi, 53
respondenti jeb 33,8% pozitīvi, 72 jeb 45,9% apmierinoši, 17 jeb 10,8% negatīvi un 4 respondenti jeb 2,5%
ļoti negatīvi. Savukārt 5 respondentiem jeb 3,2% nav
viedokļa par pašvaldības darbu.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 5,1% jeb
8 respondenti informāciju no pašvaldības saņem pilnīgi
pietiekamā daudzumā, 73 respondenti jeb 46,5% pietiekamā daudzumā, 71 jeb 45,2 nepietiekamā daudzumā
un 7 respondentiem (4,5%) nav viedokļa.
Norādot trīs savus iecienītākos informācijas avotus
par pašvaldības darbu, lielākā daļa iedzīvotāju (76 jeb
48,4%) norāda Smiltenes novada pašvaldības mājas
lapu, liela daļa iedzīvotāju (74 jeb 47,1) informāciju
iegūst no laikraksta “Ziemeļlatvija” un portāla www.
ziemellatvija.lv, un no informatīvā izdevuma “Smiltenes
Novada Domes Vēstis” – 68 jeb 43,3%, no STV studijas
Smiltenes novada ziņu pārraides 41 respondents jeb
26,1%, no sociālajiem tīkliem (Draugiem.lv, Twitter,
Facebook, Instagram) 38 respondenti jeb 24,2%. Daļa
respondentu (14 jeb 8,9%) informāciju iegūst no portāla
www.smiltene.pilseta24.lv, 5 respondenti (3,2%) no
Radio Tev un 5 respondenti (3,2%) no pagasta mājas
lapas www.palsmane.lv. 12 respondenti (7,6) informāciju
iegūst no citiem avotiem – afišām un citiem cilvēkiem.
Uzskaitot svarīgākos darbus, kas Smiltenes novada
pašvaldībai jāpaveic 2016.gadā, 40 aptaujātie iedzīvotāji
norāda Smiltenes pilsētas ielu (Raiņa u.c.) sakārtošanu,
29 iedzīvotāji min peldbaseina izbūvi, 16 respondenti
uzskata, ka 2016.gadā jāpabeidz Daugavas ielas māja,
14 iedzīvotāji vēlas redzēt objektīvu skolu reformas
pabeigšanu, 13 respondenti norāda uz nepieciešamību
sakārtot lauku ceļus, savukārt 12 respondenti uzskata, ka
jāuzlabo apgaismojums pilsētā.

Dzimtsarakstu
noda�a inform�
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā
kopā reģistrēti 19 jaundzimušie un 17 miršanas
gadījumi.
Martā reģistrētas 8 meitenes un 11 zēni. Matīss,
Roberts un Aleksis – Bilskas pagastā, Vincents
Oskars – Blomes pagastā, Amanda un Annika –
Brantu pagastā, Ernests – Grundzāles pagastā,
Emīls Sandis, Ričards, Rūta Nikola un Veronika –
Launkalnes pagastā, divas meitenes vārdā Adele
un Katrīna (februārī) – Palsmanes pagastā, Estere,
Krista, Valters, Martins un Valts – Smiltenes
pilsētā.
Visvairāk māmiņām dzimuši pirmie bērniņi –
8, otrie – 7, trešie – 2 un piektie – 2. Vecākiem
sastāvot laulībā dzimuši 9 bērni, 8 bērniem atzīta
paternitāte, 1 bērns – bez ziņām par tēvu.
No martā reģistrētajām 17 mirušajām personām 3 ir vīrieši, 14 sievietes. Visvairāk miruši
Smiltenes pilsētas (7), Smiltenes pagasta (3),
Grundzāles pagasta (3) iedzīvotāji.Kā arī viens
iedzīvotājs Launkalnes, Palsmanes, Virešu un
Zvārtavas pagastā.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

�stenos projektu
melior�cijas sist�mu
infrastrukt�ras
uzlabošanai
Projekta “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana” realizācijas ietvaros sagatavots tehniskais
projekts, to izstrādāja SIA “JOE”.
Pēc projekta izstrādes ir uzsākta dokumentācijas
sagatavošana, lai varētu izsludināt iepirkumu par būvdarbiem projekta ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas
uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas
sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta rezultātā paredzēts uzlabotun atjaunot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
13 km garumā lauksaimniecības un meža zemēs Blomes,
Palsmanes un Variņu pagastos.
Projekta plānotās kopējās izmaksas 284 180,60 EUR
(divi simti astoņdesmit četri tūkstoši vienssimts astoņdesmit eiro, 60 eiro centi) no tām ELFLA (Eiropas
lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansējums –
211 374,00 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs
simti septiņdesmit četri eiro) un Smiltenes novada
domes līdzfinansējums 72 806,60 EUR (septiņdesmit
divi tūkstoši astoņi simti seši eiro, sešdesmit eiro centi).
Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2017.

Ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem pilnā garumā
varat iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā
www.smiltene.lv, sadaļā “Smiltenes novada dome” >
“Attīstības plānošana” > “Iedzīvotāju aptaujas”.
Smiltenes novada pašvaldība pateicas par iesniegtajām
atbildēm!

Aptaujas rezultātus apkopoja:
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja S.Daudziete
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Izgl�t�ba

M�zikas un
ritma sv�tki

Ar smaidu sejā, jautrām skolēnu čalām pienācis 11.
marta rīts Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā. Klāt ilgi
gaidītais jautrākais, atraktīvākais, labākais pasākums
skolā. Skolēnu prieks acīs, nemiers sirdi interesantie tērpi
liecina par to, ka ir Ritmikas diena skolā.
Šo dienu iesāka jaukais, priecīgaisskolotāju priekšnesums ar krāsainajām bumbām.
Pirmklasnieki kopā ar tīģerēnu izdejoja un izvingroja
apgūtos soļus. Dodot prieku par šo pasākumu ikvienam
klātesošam. Šī bija viņu debija un tā izdevās.
2.-6. Klašu kolektīvi sacentās par lielo balvu
BOULINGA apmeklējumu visai klasei. Ar skaistiem
priekšnesumiem vecākus, skolotājus, skolas biedrus
priecēja ikviens klases kolektīvs. Katrai klasei bija pārdomāta un interesanta uzstāšanās.
Uzvarēja:
2.-3. klašu grupā 3.a klase (audzinātāja Elga Krilova)
4.-6. klašu grupā 5.c klase (audzinātāja Eva Uldriķe)
Nobeigumā tradicionālā kopīgā vingrošana visiem
skolēniem, kuru vadīja skolas medmāsiņa Ginta kopā
ar popgrupu OKEY.
Šajā pasākumā visi klases skolēni, katrs var izteikt
savu ideju, lai klases priekšnesums izdotos.
Šī diena ir piepildīta ar prieku, labu noskaņojumu,
dodot mūsu ekoskolai pozitīvu vērtējumu skolas vidē.
Vija Sokolova,
skolotāja, ekoskolas koordinatore

T�risma
aktualit�tes
Smiltenes novad�

Tūrisma uzņēmēju info-diena
17. martā Launkalnes pagasta atpūtas bāzē “Silmači”
norisinājās tūrisma informācijas diena Smiltenes novada
tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem.
Pasākumu rīkoja Smiltenes novada TIC ar mērķi iepazīstināt klātesošos ar paveikto tūrisma jomā aizvadītajā
gadā, par plānoto šajā gadā un par iespējām piesaistīt
finansējumu lauku tūrisma attīstībai.
Ieriteņo vasarā 2016!
14. maijā ar jau tradicionālo velobraucienu “Ieriteņo
vasarā” tiks atklāta aktīvā tūrisma sezona Smiltenes
novadā.Velobrauciens šogad vedīs no Smiltenes uz
Launkalni, kā ierasts vijoties pa maziem un aizraujošiem
lauku un meža ceļiem. Plašāka informācija par pasākumu
drīzumā sekos.
Akcija Atvērtās dienas laukos
14. maijā, reizē ar tūrisma sezonas atklāšanu, visā
Latvijā norisināsies Lauku ceļotāja akcija “Atvērtās
dienas laukos”, kad ar īpašām akcijām un piedāvājumiem
savos tūrisma objektos un saimniecībās gaidīs daudzas
saimniecības visā Latvijā. Starp tām ir arī vairāki mūsu
novada tūrisma objekti – Smiltenes Sidra darītava,
netradicionālo dzīvnieku audzētava ‘’Ezerlejas’’, Valda
Paegļa un Gundegas Strazdiņas bišu drava un lauku māja
“Lejas Varicēni”.
Ar visiem akcijas dalībniekiem ir iespējams iepazīties
Lauku ceļotāja mājaslapā www.celotajs.lv.
Modris Apsītis,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
Vadītāja vietnieks

• Sākās pavasara darbi dārzā un sētā, un katram
gribas uzpost savu apkārtni pēc ziemas miera, tāpēc
SIA Smiltenes NKUP vēlas palīdzēt Jums!
Mēs piedāvājam apmēram kubikmetru lielu maisu
zaļajiem atkritumiem – Jūs atnākat pie mums, Pils
ielā 3a, samaksājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un
saņemat maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā noliekat pie savas sētas. Piezvaniet, ka
maiss pilns un mēs savāksim.
Maksa ir par maisa izmantošanu un atkritumu
aizvešanu, bet maiss nepaliek Jums īpašumā!
Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojājumiem
un piepildīts tikai ar zaļajiem atkritumiem.
Zvaniet Elīnai, 29161694, ja vēl, kas jautājams!
• Lai gan Lielā talka ir 23.aprīlī, mūsu uzņēmuma
darbinieki, jau tradicionāli, “talkos” 22.aprīlī, sakopjot savus objektus.
• Jau iepriekš rakstījām, noslēdzies SIA Smiltenes
NKUP iepirkums projektam “Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3.kārta,
projektēšana un autoruzraudzība.” SIA Firma L4
ir uzvarētājs un projekta ietvaros veic uzmērījumus,
tas skar Drandu, Līvu, Ceriņu, Raiņa, Cēsu – Līkā

ielas, kā arī Stadionu, Līgo ielu un Ābeļu, Lazdu,
Kalēju, Augsto, Priežu, Zaķu, Cērtenes, Krasta, Mazo
Jauno un Valmieras ielas. Lūdzam šo ielu iedzīvotājus būt saprotošiem un pretimnākošiem atļaut veikt
mērījumus privātīpašumos, lai SIA Firma L4 varētu
precīzi veikt savu darbu, jo no tā ir atkarīga tālāk
projekta gaita.
• Ir noslēdzies iepirkums Celmu smalcināšanas iekārtas iegāde un piegāde SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām””, par uzvarētāju atzītsAS Ferrus, reģ.nr.
40003444852. Līgumcenas summa EUR 6730.00,
bez PVN. 2016.gada 8.aprīlī ir piedāvājuma iesniegšanas pēdējais datums iepirkumam “Radio vadāmās
pļaujmašīnas iegāde un piegāde SIA “Smiltenes
NKUP” vajadzībām”.
• Vairāki iedzīvotāji lūguši, lai avīzē ievietojam apkures izmaksas. Apkures izmaksas SIA Smiltenes
NKUP apsaimniekojamām mājām, vidēji pilsētā un
2015./2016.gada apkures sezonās skatāmas arī mūsu
mājas lapā un kasē pie ziņojumu dēļa.
SIA “Smiltenes NKUP”

Maksa par apkuri SIA Smiltenes NKUP
apsaimniekotaj�s m�j�s
2
(cena
par
m
ar PVN 12%)
(cena par m2 ar PVN 12%)

2015.gads

2016.gads

OKTOBRIS
cena

NOVEMBRIS DECEMBRIS
cena
cena

ar PVN

ar PVN

ar PVN

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS

cena
ar PVN

cena

cena

ar PVN

ar PVN

Abulas 8
Audēju 1
Audēju 2
Dakteru 16
Dakteru 24
Dakteru 26
Dārza 23
Daugavas 2
Daugavas 3
Gaujas 4
Gaujas 6
Gaujas 8
Kalna 2
Limbažu 3
Limbažu 5/1
Limbažu 5/2
Peldu 18
Pils 3b
Pils 4
Rīgas 3/1
Smilšu 4
Smilšu 4a
vid.

0,62
0,79
0,67
0,57
0,94
0,82
0,61
0,75
0,76
0,70
0,73
0,78
0,88
0,77
0,83
0,92
1,05
0,77
0,77
0,65
0,64
0,64
0,76

1,00
0,93
0,85
0,74
1,10
0,99
0,94
1,02
0,91
0,93
1,02
1,30
1,15
0,98
1,07
1,23
1,38
1,11
1,15
0,90
0,91
0,84
1,02

1,02
1,03
0,96
0,77
1,12
1,17
0,97
1,13
1,03
0,98
1,07
1,28
1,18
1,10
1,17
1,18
1,24
1,15
1,22
0,98
0,97
1,02
1,08

1,80
1,84
1,84
1,50
1,90
2,03
1,91
1,87
1,87
1,55
2,15
1,96
1,93
1,83
1,91
1,95
1,94
1,92
0,96
1,70
1,66
1,68
1,81

1,20
1,24
1,33
1,05
1,39
1,52
1,40
1,18
1,32
1,13
1,36
1,40
1,32
1,30
1,39
1,46
1,52
1,32
1,33
1,21
1,22
1,16
1,31

1,2
1,22
1,2
0,99
1,35
1,41
1,33
1,15
1,27
1,02
1,44
1,3
1,31
1,18
1,38
1,43
1,45
1,25
1,28
1,15
1,2
1,12
1,26

Renovētās mājas
Abulas 6
Dārza 26
Kalna 8
Limbažu 10
Rīgas 3/2
Rīgas 8
Rīgas 10
Pils 7
vid.

0,45
0,55
0,41
0,52
0,49
0,51
0,48
0,44
0,48

0,57
0,68
0,51
0,60
0,63
0,63
0,65
0,62
0,61

0,62
0,66
0,57
0,66
0,64
0,60
0,72
0,68
0,64

1,11
1,16
1,03
1,23
1,21
1,15
1,24
1,27
1,18

0,79
0,86
0,68
0,78
0,78
0,74
0,83
0,81
0,78

0,74
0,79
0,69
0,75
0,73
0,72
0,46
0,82
0,71

vid.t

5,56

3,55

2,36

-9,16

0,71

0,43

SIA “Smiltenes NKUP”
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Nomas ties�bu izsole
“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.10:00
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,2466 ha platībā ar adresi
“Ķirškalni”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0275.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 172,62 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes
novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.10:30
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.2765 ha platībā ar adresi
“Ielejas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0223.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 193.55 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes
novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.11:00
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.2645 ha platībā ar adresi
“Lejas Noras”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0228.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 185.15 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.11:30
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.2783 ha platībā ar adresi
“Kalna Noras”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0233.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 194.81 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes
novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.13:00
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.2330 ha platībā ar adresi
“Lejas Purenes”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0276.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 163.10 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.13:30
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.1841 ha platībā ar adresi
“Kalna Purenes”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0277.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 128.87 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes
novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.14:00
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.3102 ha platībā ar adresi
“Lejiņas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0211.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 217.14 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.14:30
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0.2164 ha platībā ar adresi
“Ķirši”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0265.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 151.48 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Nomniekam ir jāizpilda sekojošs nosacījums – 1 (viena) gada laikā no nekustamā
īpašuma nomas līguma noslēgšanas dienas Smiltenes novada Būvvaldē jāiesniedz
būvprojekts minimālā sastāvā, 3 (trīs) gadu laikā no nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanas dienas jābūt uzsāktai būvobjekta būvniecībai.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes
novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.15:00
Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam
– neapbūvētam zemes gabalam ar adresi “Lūkupe”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,
kadastra numurs 9474 004 0260, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0260 2.09 ha un 9474 004 0483 0.7 ha platībā.
Zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām uz 5 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 15,00 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis – lauksaimniecība (kods 0101).
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un
no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”
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Karjeras k�pnes s�kas skol�

Mūsdienu mainīgajā pasaulē, plānojot savu personīgo
dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast – ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko
VAJAG sabiedrībai. Tāpēc ikvienam par savu nākotnes
karjeru ir jāsāk domāt jau sēžot skolas solā. Atbalsta
sniegšana karjeras izvēlē ir viens no skolas uzdevumiem,
palīdzot jauniešiem pašattīstīties, izpētīt dažādas karjeras
iespējas, plānot un vadīt savu karjeru. Jaunākajās klasēs
lielu atbalstu karjeras izglītībā sniedz vecāki, viesojoties
klasēs un stāstot par savām profesijām. Pamatizglītībā
dažādas nozares un to profesijas tiek iepazītas, apmeklējot
ražošanas uzņēmumus aprīlī valsts mērogā organizētajās
ekskursijās – AS Latvenergo elektrostacijās, metroloģijas
laboratorijās, energoefektivitātes centrā, ZAAO, CSDD
nodaļās, AirBaltic, dažādos informāciju tehnoloģiju
uzņēmumos. Ikviens skolēns pamatskolā izpēta savas
stiprās un vājās puses un intereses, kā arī atrod atbilstošas
profesijas un skolas, kur šīs profesijas apgūstamas, bet
vidējās izglītības posmā liela uzmanība tiek pievērsta
augstākās izglītības dažādām pakāpēm, ekskursiju maršrutā noteikti iekļaujot ikgadējo izstādi “Skola”.
Katru gadu Latvijā norisinās tradicionālā Ēnu nedēļa,
kuras laikā skolēni var apmeklēt kādu darbavietu un
vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior
Achievement – YoungEnterprise Latvija (JA-YE Latvija)
reģistrēta preču zīme.
Smiltenes ģimnāzijā Ēnu nedēļa sākās ar Karjeras
dienu, kas šogad pēc skolēnu ierosinājuma norisinājās
interaktīvo darbnīcu veidā. Darbnīcās piedalījās gan
Smiltenes ģimnāzijas, gan Smiltenes Centra vidusskolas
skolēni.
Visgaršīgākajā jeb Rīgas Tehniskās universitātes
Būvniecības fakultātes darbnīcā “Vafeļu inženieris” visi
interesenti sacentās augstākā vafeļu un šokolādes torņa
būvniecībā. “Tornis”pašiem būvniekiem pēc tam bija
arī jāapēd. RTU Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes
fakultātes studentu vadībā tikai gatavoti spoguļi. Skolēni,
kuriem interesē svešvalodas un bizness, izspēlēja Silīcija
ielejas (pasaules augsto tehnoloģiju biznesa Meka) intervijas norisi, ko sagatavoja RTU Rīgas Biznesa koledža.
Latvijas Universitātes Studentu servisa pārstāvja darbnīcā “Tava jaunā dzīve!” ikvienam apmeklētājam kļuva

skaidrs, ar ko atšķiras mācības skolā no studijām augstskolā. LU Ekonomikas un vadības fakultātes darbnīcā
“Alternatīvā enerģija” varēja izmēģināt savus spēkus
biznesa imitācijas spēlē, pērkot un pārdodot vēja ģeneratorus, kā arī pārdodot saražoto elektroenerģiju. LU
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte uz karjeras dienām ieradās ar trim darbnīcām, kurās eksperimentējot,
varēja iepazīt ģeogrāfa, ģeologa un vides speciālista
profesijas, kā arī uzzināt par studijām šajā fakultātē.
Ar izaugsmes iespējām informācijas tehnoloģiju jomā
jauniešus iepazīstināja Smiltenes ģimnāzijas absolventi
Austris Cīrulnieks (Gada students 2015), Jānis Bebrītis
un Gints Murāns, kuri stāstīja arī par to, kā atvieglot savu
ikdienas dzīvi, piemēram, uzticot mājās puķes aplaistīt
robotam. Vidzemes Augstskolas piedāvātajā darbnīcā
interesenti varēja iepazīties ar reģionālās augstskolas
studiju piedāvājumu. Pēc Rīgas Stradiņa universitātes
medicīnas studenta brīnumzemes apmeklējuma daudzi
saprata, ka medicīnas studijas ir ļoti grūtas, darbnīcu
vadīja SĢ absolvente Ance Lazdiņa. Alberta koledžas
pārstāvis SĢ absolvents Jānis Kauškalis savā darbnīcā
piedāvāja ienirt virtuālajā realitātē un pavizināties pa
amerikāņu kalniņiem, maz bija tādu, kas spēja nostāvēt
kājās. SĢ absolvents Kristaps Eglītis jauniešiem stāstīja
par skarbo realitāti, ar kuru jāsaskaras ikvienam, kas
vēlas uzsākt savu biznesu, kā arī īpaši aicināja novērtēt
skolā apgūstamās zināšanas, kas biznesa jomā ir svarīgas.
Pārstāvētas bija arī radošās nozares – par modes pasauli,
kura ir visai skarba, stāstīja SĢ absolventes Melānija
Vilka un Everita Kondratjeva, bet mītu par to, ka grafiskā
dizainera profesija sastāv no “rakšanās” internetā un
bildīšu kopēšanas pilnībā apgāza Jānis Līdums.
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka šādas darbnīcas ir
interesantākas nekā iepriekš pierastās augstskolu prezentācijas, ka šādi ir iespējams iepazīt profesiju no
praktiskās puses, gan arī uzklausīt profesionāļa viedokli
un uzzināt konkrētas profesijas pozitīvas un arī ēnas
puses. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties apmeklēt trīs
darbnīcas iepriekš piesakoties, tāpēc ikviens pārliecinājās
par savu piemērotību vai nepiemērotību konkrētajai
darbības jomai.
Paldies visām augstskolām un absolventiem, kas atsaucās aicinājumam.

Ēnu nedēļas trešdienā vairāki desmiti vidusskolēnu
izmantoja iespēju un pieteicās ēnot dažādu profesiju
pārstāvjus visā Latvijā. Piesakoties ēnošanai, bija jāizmanto latviešu valodā iegūtās prasmes un jāuzraksta
laba motivācijas vēstule. Vispopulārākās vidusskolēnu
izvēlētās profesijas bija fizioterapeits, programmētājs un
sporta skolotājs.
Pavasaris ir īstais laiks runāt par karjeras plānošanu,
jo aprīlī lielākajā daļā augstskolu tiek rīkotas atvērto
durvju dienas, studentu ēnošanas pasākumi “Studenta
kurpēs”, kā arī izglītojoši konkursi, piemēram, “Robotu
kauss”, kura mērķis ir popularizēt skolēnu interesi par
inženiertehniskajām profesijām. Smiltenes ģimnāzijas
pārstāvji robotikas konkursos sekmīgi piedalās jau otro
gadu. Šogad Lego EV3 līnijsekotāju robotu grupā 8.a
klases skolnieks Kaspars Pakulis ieguva 4.vietu, bet
radošo darbu konkursā 12.klases skolnieki Kristaps
Rīders un Kaspars Prauliņš ar savu siltuma regulēšanas
sistēmu ieguva 1.vietu.
Inga Savicka, Smiltenes ģimnāzijas skolotāja,
karjeras atbalsta pasākumu koordinatore

Iem�c�ties ne tikai saskat�t skaisto, bet ar� rad�t skaisto!

Jau otro gadu pēc kārtas bērnudārzā “Pīlādzītis” notika Mākslas dienas, kas risinājās nedēļas garumā – no
7. līdz 11. martam un tajās piedalījās visi bērni – no
vismazākajiem līdz vislielākajiem.
Lai uzzinātu, kā bērni izjuta Mākslas dienu gaisotni,
iejutāmies žurnālista lomā un devāmies intervēt sešgadīgus un septiņgadīgus bērnudārza audzēkņus.
Kā pirmo uzrunājām Mareku Kaļicki (6 gadi) no
“Mārīšu” grupas: “Māksla ir tad, kad jāprot darbi darīt.”
Inguna Slapjuma (I.S.): “Ko tev patika darīt
vislabāk?”
Mareks Kaļickis: “Man patika taisīt putnu būrīti
– tur bija jāloka un tad kociņš jāver cauri. Es arī taisīju
krāsainu putnu – tur bija smalki jāsasmalcina krītiņi
un tad audzinātāja ar gludekli gludināja pāri. Mākoņus
taisījām no tā ar ko šuj un ar dziju. Man arī patika dzert
kokteili un patika dziesma, kas skanēja kafejnīcā. Laikam
tas ir viss.”
Tālāk devāmies ciemos pie “Pelēnu” grupas bērniem,
kur, ieraugot rozā mikrofonu, intervijai labprāt pieteicās
Grieta Vilšķērste (6 gadi): “Māksla ir tad, kad kaut ko
taisi un izliec, lai citi cilvēki redz. Kad uztaisa kaut ko
skaistu, tad tā ir māksla.”
I.S.: “Pastāsti, ko tu darīji Mākslas dienās?”
Grieta Vilškērste: “Es taisīju puķu gleznu. Visgrūtāk
bija strādāt rūpīgi. Bija pašiem arī jāuztaisa puķu trafarets.
Grūti bija taisīt pašu gleznas maliņu. Tā ir no salvetēm.
Tās puķes ir tulpes, narcises, pumpuriņi, ir arī rozītes.”
I.S.: “Kā tu domā, ko tu varētu iepriecināt ar savu
gatavoto gleznu?”
G. V.: “Mammu!” (šķelmīgi pasmaida)
I.S.: “Jūs apskatījāt arī citu grupiņu darbus, kurš tev
patika?”
G.V.: “Man patika tie māla, nu tie plakanie pie jūras
“Zilonēnu” izstādē.”
Tad uzkāpām bērnudārza otrajā stāvā, lai satiktu
“Zaķēnu” grupas bērnus.

Uz interviju pieteicās Una – Raiva Bērziņa (6 gadi):
”Sākumā mēs visu uzzīmējām uz baltas lapas. Pēc tam to
pašu, tikai uz auduma- vispirms ar švammēm un tad ar
flomasteriem.”
I.S.: “Kas tie par flomasteriem?”
U.-R.B.: “Tie ir īpašie flomasteri!”
I.S.: “Nu tie ir īsti mākslas darbi! Aizmirsu tev
pajautāt, kas ir māksla?”
U.-R.B.: “Māksla – tas ir tā kā zīmēt un arī tā kā
gleznot!”
I.S.: “Ko vēl interesantu darījāt?”
U.-R.B.: “Mēs bijām kafejnīcā, tur mēs ēdām končas
un cepumus (rudzu grauzdiņmaizītes ar sēklām – I.S.)
un dzērām zemeņu kokteili. Es izdzēru 3 glāzes.”
Visi šie bērni rudenī sēdīsies skolas solā un bērnudārzā iegūtās zināšanas un prasmes mākslas pasaulē
varēs likt lietā. Lai veicās!
Kad visi skaistie un labie darbiņi bija paveikti, varēja
doties tos apskatīt!
Mazie “Cālīši” uzbūra zaļu pļaviņu, kurā saplauka
pirmie pavasara ziedi, bet saulīte – tik interesanta –
no bērnu plaukstu nospiedumiem. “Taurenīši” pavasari
sveica ar pūpolzariem un uz tiem skatoties nāca prātā
dzejoļa rindas – ... ai, pūpolīt muļķīt,
vai saulīti kažokā gaidīsi?
“Rūķu” grupiņas bērni izveidoja kaklarotas – krelles
un nokrāsoja tās savā mīļākajā krāsā. Kaklarotu izstāde,
kas tika veltīta māmiņām, bija apskatāma pašgatavotu
sveču gaismā. “Lācēnu” grupas bērni savus darbus
veltīja Lieldienām, proti, no papīra šķīvīšiem bija tapuši
Lieldienu zaķi, ap kuriem pulcējās krāšņas olas. Savukārt
“Zaķēnu” grupas bērni apgleznoja linu audumu ar ziediem,
ar burtiņiem, ar dažādiem ornamentiem. “Zilonēni” jau
domāja par silto vasaru un uzbūra jūrmalu ar smiltīm un
jūru, kurā šūpojās riekstu čaulas laivas, kā arī veidoja
māla glezniņas ar vasaras nospiedumiem. “Vāverēni”
veidoja īpašus ziedus no dzijas un visiem kopā sanāca

krāšņs pušķis. Arī “Pelēnu” grupiņas bērni skaisto atklāja caur krāsainām puķēm, kas bija uzziedējušas gan
glezniņās, gan uzplaukušas puķu podiņos. Pie “Mārīšu”
grupiņas bija atnācis īsts pavasaris ar pašu darinātiem
kokiem, kuros salaidušies gan pirmie strazdi, gan tādi
īpaši putni, tik koši un raibi kā pati bērnība. Katram
putnam arī sava putnu mājiņa – būrītis. Arī pie “Kaķēnu”
grupas bija atlidojuši īpaši lieli pirmie strazdi, kuri
priecājās par pavasara zilajām debesīm. Pie “Bitīšu”
grupiņas varēja vērot krāšņas varavīksnes, kuru gaismā
gozējās tikko plaukuši tulpju ziedi, bet zemi klāja smaidīgi, apgleznoti akmentiņi. Viņu kaimiņi “Ezēni” bija
uzplaucējuši pirmos pavasara pulkstenīšus un gatavojuši
paši savas flīzītes, kā materiālu izmantojot papīru, olu
čaumalas un krāsainas salvetes. Rezultātā sanākušas īpaši
interesantas glezniņas. Čakli pastrādāja arī Mētras ielas
iemītnieki “Vardītes”, kas bija ciemojušies zemūdens
valstībā un veidojuši savu akvāriju ar krāsainām zivtiņām
un īpašiem ūdensaugiem. Bet kaimiņiem “Lapsēniem”
jau gan bija prātā Lieldienas, par ko liecināja dziju zaķēni
un pavasaris ar sarkaniem tulpju ziediem, kuru tapšanā
bija izmantots tāds bērnudārzā pazīstams instruments –
dakšiņa. Nu re, bijām iekļuvuši īstā mākslas pasaulē!
Inguna Slapjuma,
pirmsskolas skolotāja bērnudārzā “Pīlādzītis”
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Melioratoru Em�lu V��eli atceroties

Mums, Latvijas melioratoru biedrības (LMB) Valkas
meliorācijas veterāniem, bija liels pārsteigums uzzinot,
ka pagājušā gada nogalē, nesasniedzot savu 90 gadu
jubileju (22.februārī), beidzies Valkas rajona meliorācijas veterāna – Emīla Vīķeļa dzīves ceļš.
Mēs, LMB Valkas rajona meliorācijas veterāni, gribam atcerēties cilvēku, kurš uzskatīja, ka dzīvē viss ir
jānopelna pašam, ka viss panākams ar godīgu sirdi, darbu
un mīlestību. Un ir dzīves varoņdarbs – to pašu darīt ik
dienu, visu mūžu, gan varbūt riskējot ar savu veselību,
dzīvību un atdodot savu sirdi, laiku, ērtības, komfortu.
Parasti par šiem ikdienas varoņdarbiem reti kāds uzzina
un lepojas. Biežāk vajadzētu pamanīt, cik vērts ir godīgi
nostrādāts mūžs, ik dienas dodot vairāk., nekā prasa,
vairāk nekā to gaida, jo uz šādiem radošiem cilvēkiem
pastāv Latvija. Mēs lepojamies ar viņiem!
Iepriekš teikto varētu attiecināt uz mūžībā aizgājušo
Valkas rajona meliorācijas veterānu Emīlu Vīķeli.
Pa rudens lapu un lietus lāšu ceļu mūžībā aizgājušais
Valkas rajona meliorācijas veterāns, ilggadējais Latvijas
melioratoru biedrības biedrs, ļoti strādīgs, sirsnīgs, mīļš
cilvēks – Emīls Vīķelis, kam viss mūžs ir saistīts ar
Valkas rajonu.
Dzimis 1926.gada 22.februārī Smiltenes pagasta
“Pelnančos”, kur vecākiem piederēja 30 ha liela zemes
platība un skaista dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Septiņu gadu vecumā viņš uzsāka ganu gaitas un iestājās
dzīves augstskolā kārtot eksāmenus pacietībā un izturībā. Vēlāk, strādādams tīrumos un pļavās blakus tēvam,
saauga ar darbu kā ar tuvu draugu. Emīls bija arī neparasti zinātkārs, drošs un uzņēmīgs. Grāmatu pasaule
un skola drīz vien cieši sasaistīja viņa sirdi un prātu,
jo vairāk uzzināja, jo neremdināmākas kļuva alkas pēc
tālākas izglītības.
Emīla skolas gadi sākās Bērzaines pamatskolā, bet
vēlāk – trīsdesmitajos gados – Smiltenes ģimnāzijā.
Mācībās veicās. Veiksme uzmundrināja un bruģēja ceļu
ilgotai rītdienai – melioratora darbam.
Emīlam bija vēl māsa un brālis, kuri kopīgi ar
vecākiem 1949.gadā tika deportēti uz Sibīriju – Toms,
kas apgabalu. Emīlam no izsūtīšanas izdevās izvairīties.
Zeme un ēkas tika nacionalizētas un tās bijušie īpašnieki,
atgriežoties no Sibīrijas, tās nevarēja atgūt un izmantot.
Ēkas tika nojauktas meliorācijas objektā. Neviens nekādu
kompensāciju nesaņēma, jo tās bija kā pagasta īpašums.

Kā paskaidroja Emīls – tas, kas notika, 1940./1941.
Un 1949.gadā – tā bija plaša apmēra mazo Baltijas tautu
– latviešu, lietuviešu un igauņu tautu iznīcināšana. Šī
tautu sāpe un posts plosīja viņa sirdi. Viņa acīs bija
apdzisusi mums tik pazīstamā gaišā dzirksts.
Arī Emīla kundze Lillija bija komunistiskā režīma
represētā. Viņas vecāku ģimene bija pārcēlusies uz
Ļeņingradas apgabala Tosņenskijas rajonu, kur 1937./38.
gadā tika nošauti kā padomju varas ienaidnieki. Lai kā
Emīla sieva centās uzzināt savu vecāku kapu vietu, viņai
tas neizdevās. No vietējiem iedzīvotājiem viņa uzzinājusi,
ka vietējie latvieši nošauti kādā nomaļā vietā Ļevašovas
īpašo uzdevumu mežā, masu kapos, pie Ļeņingradas
(Sanktpēterburgas), kur visi aprakti kopējā bedrē. Arī
Lillija pāragri mirusi ar nervu kaiti.
Emīlu pavisam jaunu iesauca vācu armijā, kur
viņš latviešu leģionāru sastāvā cīnījās par Latvijas
neatkarību.
Pēc Rīgas lauksaimniecības tehnikuma hidromeliorācijas fakultātes absolvēšanas, 1952.gadā, sākās viņa
melioratora darba gaitas Gaujas meliorācijas sistēmas
pārvaldē (MSP) par Valkas iecirkņa priekšnieku, kurš
rūpējās ne tikai par valsts nozīmes meliorācijas būvju
saglabāšanu un uzturēšanu, bet arī par viensaimniecības
un koplietošanas būvju ierīkošanas tehnisko uzraudzību
un to ekspluatāciju.
***
Turpinājums sekos nākamajā “Smiltenes Novada
Domes Vēstis” numurā.
Latvijas Melioratoru biedrības
Valkas rajona melioratoru vārdā Vilis Poga

Sports

Valsts sporta medic�nas centra
viz�te Smiltenes sporta skol�

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs)
ārstniecības personas dosies uz Smiltenes pilsētas bērnu
un jaunatnes sporta skolu, lai sportistiem un bērniem
ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i.
padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi.
2016.gada 30.martā vizītes laikā Centra pārstāvji
iepazinās ar Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktoru Ivaru Jokstu un direktora vietnieci Lieni
Brūveli. Sporta skolā tika apspriesta līdzšinējā pieredze
un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā.
Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti
risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk sporta skolā tika apskatītas telpas, kur Centra
ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes.
Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas,
ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas ir kā paraugs
pārējām pilsētām, kur Centra ārstniecības personāls
veic savu darbu ārpus Centra telpām”, uzsver Sporta
medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.
Informācijas avots:
http://www.vsmc.gov.lv

Smiltenes novada bibliot�k�

• 11.04. plkst. 18:00 SAVI (Smiltenes apvidus vecāku iniciatīvas grupas 3. tikšanās)
• 18.04. – 24.04. BIBLIOTĒKU NEDĒĻA LATVIJĀ
• 20.04. no 18: 00 līdz 23:00 Bibliotēkas nakts pasākumi ( sekojiet informācijai)
• 21.04. Bērnu apkalpošanas nodaļā “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!”
Kas ir grāmata, audiogrāmata, e-grāmata? Kā tās lasa? Jauno grāmatu apskats.

Izstādes:
• Līdz 30.04. “Mežģīņu mākoņos” – Knipelēšanas meistares Astras Grīnvaldes darbu izstāde
• No 1.04. “Mūsu krāsu prieks” – mākslinieku Ligitas Mazītes (eļļa) un Andra Jērcēna (akvarelis) gleznu izstāde
• No 18.04. “Sirds šūpojas baltajos mākoņos” – dzejnieces Birutas Žurovskas 85 gadu jubilejai veltīta
piemiņas izstāde (gleznas no privātkolekcijas).

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)

• 21.04. “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!” Kas ir grāmata, audiogrāmata, e-grāmata?
Kā tās lasa? Jauno grāmatu apskats.
• 18. – 24.04. “Par visu, kas mūs vieno. Paldies!”. Bibliotēku nedēļas ietvaros pateiksimies sadarbības
partneriem.

Grundz�les
kult�ras nama
45 gadu jubileja
12.martā Grundzāles kultūras namā pulcējās neierasti
daudz ļaužu, lai svinētu kultūras nama ēkas 45 gadu jubileju.
Pasākums tika organizēts, atsaucot atmiņā laikus, kad jaunajā
klubā pavasaris tika sumināts ar 8.marta – Starptautiskās
sieviešu dienas svinībām. Arī šoreiz centāmies sajust to laiku
vēsmas, sarīkojumu nodēvējot par “Tulpju balli”.
Tieši pirms 45 gadiem – 1971.gada 22.janvārī – tālaika
vietējās kultūras druvas kopēji stājās svinīgajam gājienam
no vecā kluba uz jauno. Iepriekšējā kluba ēka arī šodien
ir gaiša un apdzīvota – tajā top “Kārumu fabrikas” gardā
produkcija, pazīstama ne vien Latvijā, bet arī tālu aiz tās
robežām. Uzņēmumu vada Grundzāles pagasta iedzimtais
Vilnis Rēpelis.
Ņemot vērā, ka 70-to gadu sākumā Grundzāles pagastā
iedzīvotāju bija vismaz divas reizes vairāk kā šobrīd,
jāuzsver, ka mūsu dienās amatiermākslas kolektīvu rosība ir
tikpat dzīva kā sendienās. 2015.gadā kolektīvos piedalījās 72
amatiermākslinieki.
Īpašs bija brīdis, kad pie podestiem stājās kultūras nama
aizgājušo gadu vadītājas Ērika Trifanova, Indra Sadovņikova,
Aija Freimane, Aida Dundare, Anita Rullīte, kā arī šā brīža
vadītāja Inga Ruka.
Katrai bija savs stāsts, kuriozs, piedzīvojums, ko atcerēties
no darba gaitām šajā namā. Sirsnīgus brīžus skatītāji varēja
izbaudīt, vērojot senus video ierakstus, ko savā arhīvā bija
saglabājis grundzālietis Ainārs Bušs.
Atgriežoties “Popielas” laikos, koncerta noslēgumā bija
iespēja vērot Latvijas 70-to gadu zvaigžņu kvartetu, kas
uzstājies arī uz Grundzāles kultūras nama skatuves, – Noru
Bumbieri, Viktoru Lapčenoku, Margaritu Vilcāni un Ojāru
Grīnbergu ar dziesmu “Teic, kur zeme tā”. Kā nākamais
mākslinieks tika pieteikts Žoržs Siksna. Gaidītā “Popielas”
aktiera vietā iznāca pats mākslinieks visā savā godībā, pierādot, ka joprojām ir viens no Latvijas skanīgākās balss
īpašniekiem un klarnetes spēles virtuoziem. Ž.Siksnas
izpildījumā klausījāmies populārākās dziesmas no viņa
repertuāra.
Vakara saviesīgajā daļā līdz pat rīta gaismai ar atbildīgu
un izcilu sniegumu ballētājus priecēja grupa “Galaktika”.
Gatavojoties “Tulpju ballei”, rasts ne mazums materiālu
par kultūras nama pagātni, taču nevar uzskatīt, ka nama
vēstures lappuses ir pilnībā pierakstītas. Laika gaitā ir zuduši
albumi, kuri, savulaik rūpīgi līmēti un aprakstīti, nesuši
grundzāliešu kultūras dzīves stāstu nākamajām paaudzēm.
Tādēļ vēl arvien Grundzāles kultūras namā tiek gaidīti
atsaucīgi ļaudis, kas piedalījušies pagasta kultūras dzīves
veidošanā un ir gatavi dalīties ar fotogrāfijām un stāstiem par
aizgājušajiem gadiem pašdarbībā.
Vēlos pateikt milzīgu paldies cilvēkiem, kas atsaucās
un piedalījās Grundzāles kultūras nama jubilejas vakara
organizēšanā! Esmu no sirds pateicīga visiem, kuri nesavtīgi
dalījās gan mutiskā, gan vizuālā informācijā par Grundzāles
kultūras nama vēsturi. Lai paldies katram, kurš bija gatavs
iesaistīties svētku gatavošanā tikai par Paldies, apzinādamies,
ka iegulda mūsu visu kopējā bagātībā, ko par vēsturi dēvēs
mūsu bērni un mazbērni.
Inga Ruka,
Grundzāles kultūras nama vadītāja

Novadnieku
kalend�rs
APRĪLIS

KRENBERGS (KROENBERG) VIKTORS
(1881. g. 6. apr. – 1950. g. 4. febr.) – veterinārārsts
pulkvedis – leitnants. Bijis iecirkņa veterinārārsts
Smiltenē.
KARLSONS NIKOLAJS ALBERTS JĀNIS
(1896. g. 14. apr. – 1981. g. 2. jūl.) – pulkvedis –
leitnants. Dzīvojis Smiltenē pie vecākiem (no 1918.
g. jūn.).
ŽUROVSKA BIRUTA (1931. g. 25. apr. – 2009. g.
18. marts) – dzejniece, gleznotāja.
PIRRO ARNOLDS (1881. g. 25. apr. – 1949. g. 16.
apr.) – fotogrāfs Smiltenē.
PUTNIŅA MAIGA (1911. g. 28. aprīlī – 2001. g.) –
valodniece, dzejniece, skolotāja. Strādājusi par
skolotāju Smiltenes vidusskolā.
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28.aprīlis
plkst. 19.00

Pas�kumi Smiltenes pils�tas
Kult�ras centr�
Aprīlī

22.aprīlī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē grupas
“OPUS PRO” 30 gadu jubilejas koncerts “Rozā lietus”. BIĻETES –
IZPĀRDOTAS!
28.aprīlī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē “Pannas
Teātra” izrāde “Bruņota un bīstama” ar Zani Daudziņu. Biļetes “Biļešu
Paradīzes” un Smiltenes KC kasē: 8,00 EUR, 10,00 EUR, 12,00 EUR
29.aprīlī plkst.19.00 Starptautiskajai Dejas dienai veltīts koncerts “Deja kā
pasaule. Pasaule kā deja”. Ieeja: 3,00 EUR

Maijā

4.maijā plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Edgara Lipora monoizrāde “Karavīrs”. Ieeja bez maksas
5.maijā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Liepājas
jaunā teātra izrāde bērniem “Īkstīte” pēc Ērika Vilsona pasaku lugas motīviem. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 2,00 EUR.
7.maijā Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē Mātes dienai veltīts
koncerts
15.maijā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē “Sun
Dome” modernās deju grupas “Valge puu” dejas uzvedums “Sākums”. Autors,
režisors un horeogrāfs Indrek Varik.
19.maijā plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Lilijas Liporas deju
iestudējums “Ēnas”.
21.maijā Vasaras sezonas atklāšanas koncerts “Vasara sauc!” Jāņukalnā,
Ghetto Games un nakts balle kopā ar grupām “Stradivari” un “Z-scars”.
26.maijā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā izrāde pēc Tijas
Bangas lugas motīviem “7 vecmeitas”. Lomās: Olga Dreģe, Velta Straume,
Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Dace Makovska, Ginta Krievkalna vai Liene Šomase, Maija Romaško un vienīgais vīrietis rožu
dārzā – Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm Gints Žilinskis vai
Ēriks Avotiņš. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” un Smiltenes
pilsētas KC kasēs: 8,00 EUR, 10,00 EUR, 12,00 EUR.

Kult�ras pas�kumi Smiltenes novad�

4.maijs Blomes tautas nams, Blome, Blomes pagasts: 19.00 PĒDĒJO REIZI!
Blomes amatierteātra izrāde “Austras grāmata” (A.Jurgena), režisore: G.Skadiņa.
Ieejas maksa: 2,00 eur
7.maijs Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts:
19.00 Bilskas pagasta pašdarbnieku atskaites koncerts.
22.00 Balle ar grupu “Eža jūtas”. Ieejas maksa: 3,00eur
Launkalnes tautas nams, Launkalne, Launkalnes pagasts: 19.00 šova “Dziedošās
ģimenes uzvarētāju ”Tihovsku ģimenes koncerts. Ieejas maksa: 3,00eur
Palsmanes kultūras nams, Palsmane, Palsmanes pagasts: 17.00 Sieviešu klubiņa
“Spēkavots” 10 gadu jubilejai veltīts pasākums. Ieejas maksa: ziedojums.
11.maijs Palsmanes kultūras nams, Palsmane, Palsmanes pagasts: 13.00 cirka
izrāde “OKI-DOKI”. Ieejas maksa: 1,50 eur
13.maijs Blomes tautas nams, Blome, Blomes pagasts:19.00 Blomes amatierteātra izrāde “Pie puķēm, kur ģimenei pulcēties” (P.Putniņš), režisore: G.Skadiņa.
Ieeja: bez maksas.
20.maijs Klubā “Vidzemīte”, Brantu pagasts: 19.00 Amatiermākslas kolektīvu
koncerts “Ieskandinot Vasarsvētkus”. Ieeja: bez maksas.
21.maijs Palsmanes kultūras nams, Palsmane, Palsmanes pagasts: 19.00 Daces
Purvlīces jubilejas koncerts. Ieejas maksa: ziedojums Palsmanes amatierteātrim.
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

