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Mūsu novadā ir daudz 
skaistu, ar radošu izdomu 
veidotu un sakoptu pagalmu, 
lauku sētu, lauku saimniecību 
un ražošanas objektu, kurus 
skaistus dara košas puķudo-
bes, interesanti veidoti ko-
šumkrūmu stādījumi, taciņas 
un kopti zālieni. Tā visa cen-
trā ir šo māju un uzņēmumu 
saimnieki, kuri ar lielu mī-
lestību un darbu labiekārto 
un uzpoš savus īpašumus, 
veiksmīgi savienojot skaisto 
ar praktisko un katrā dārzā 
ieliekot savu stāstu. Katra 
saimnieka ieguldītais darbs 
savas teritorijas iekopšanā ir 
nenovērtējams. Skaisti iekop-
tie dārzi un pagalmi, ziedošās 
puķudobes un priekšdārzi ir 
vistiešākā mūsu novada vizīt-
karte, kas priecē gan vietējos 
iedzīvotājus, gan ikvienu pil-
sētas vai pagasta viesi.  Par 
skaistām un labām lietām ir 
jāstāsta, tās jārāda, tāpēc, or-
ganizējot konkursu „Smilte-
nes novada sakoptākais īpa-
šums 2017”,  pašvaldība vēlas  
godināt tos, kuri mūsu vidi, 
kurā mēs dzīvojam, strādājam 
un atpūšamies, veido  skaistā-
ku un košāku.

Konkursa „Smiltenes 
novada sakoptākais īpašums 
2017” laureātu godināšana 
notika Smiltenes pilsētas svēt-
ku ietvaros. Goda plāksni 
„Sakoptākā ģimenes māja 
pilsētas un ciema teritori-
jā Smiltenes novadā 2017” 
saņēma Feldhūnu ģimene 
par īpašumu Saltupi 186, 
Launkalnes pagasts. Ģi-
menes mājai ir gaumīgi ierī-
kots pagalms ar vienotā stilā, 
saimnieka būvētām ēkām un 
dažādām mazām arhitektūras 
formām, kā, piemēram, mal-

Konkursa „Smiltenes novada 
sakoptākie īpašumi 2017” laureāti 

kas novietne, metāla dekoratīva 
arka, kas ved uz dārzu. Tāpat 
acis priecēja saimnieku koptā 
piegulošā meža teritorija, kur 
uzstādītas mājvietas putniem. 
Šajā īpašumā ļoti veiksmīgi ir 
savienots skaistais ar praktisko.

Šogad nominācijā „Sakop-
tākā viensēta pagasta teritori-
jā”  komisija par uzvarētajiem 
atzina divus īpašumus. Goda 
plāksni  „Sakoptākā viensē-
ta Smiltenes novadā 2017” 
saņēma Zālīšu ģimene par 
īpašumu „Helēnas”, Laun-
kalnes pagasts, un Krūmiņu 
ģimenei par īpašumu „Kram-
pīši”, Palsmanes pagasts. Ļoti 
atšķirīgi un ļoti skaisti īpašumi, 
katrs ar savu raksturu. Plašā, 
ļoti koptā un ainaviskajā vietā 
atrodas „Helēnas”, ko veiksmīgi 
papildina kopts zāliens, uzstādi-
nāts dīķis un laukakmeņu tilts. 
Īpašums „Krampīši” ir bagāts ar 
skaisti izveidotām apstādījumu 
kompozīcijām un māksliniecis-
ki radītu mājas norādi. Gaumīgi 
atjaunotā un eleganti iekārtotā 
dzīvojamā māja ir tikusi pār-
vesta no Latgales, kurā agrāk 
dzīvojis saimnieces tēvs. Ener-
ģiskā un viesmīlīgā „Krampī-
šu” saimniece radīja sajūtu, ka 
īpašumā gribas atgriezties vēl 
un vēl. Jāteic, ka saimniecei ir 
vēl ļoti daudz ideju padomā, ko 
viņa vēlas realizēt savā lauku 
īpašumā.

Goda plāksni „Sakop-
tākais uzņēmums Smiltenes 
novadā 2017” saņēma A/S 
„Smiltenes piens”. Uzņēmu-
ma teritorijā, kas atrodas pašā  
pilsētas centrā, kur tikai dažos 
kvadrātmetros ir iespēja iekopt 
apstādījumus un zālienu, var re-
dzēt rūpīgi veidotus stādījumus, 

Smiltenes novada dome in-
formē, ka no šā gada 7. augusta ir 
uzsākti būvdarbi objektā „Gaujas 
ielas posma no Krāsotāju ielas līdz 
Atmodas ielai pārbūve Smiltenē”.

Pārbūves darbu laikā satiksme 
pa Gaujas ielu transportlīdzekļiem 
tiks organizēta pārmaiņus pa vienu 
braukšanas joslu, satiksmi regulējot 
ar priekšrocības zīmēm un/vai luk-
soforiem. Gājējiem būvdarbu laikā 
pārvietošanās būs nodrošināta tikai 
pa vienu brauktuves pusi.

Patstāvīgi tiks slēgta transport-
līdzekļu satiksme Gaujas ielas krus-
tojumos ar Krāsotāju, Mūrnieku un 
Marijas ielu. Būvdarbu gaitā perio-
diski tiks slēgta satiksme Raiņa ielas 
un Baznīcas laukuma krustojumā.

Pārbūves darbu laikā tiks no-
drošināta piekļuve būvdarbu zonā 
esošajiem īpašumiem un uzņēmu-
miem. Situācijās, kad darbi tiks 
veikti konkrētā īpašuma vai uzņē-
muma nobrauktuvē, īpašnieki tiks 
informēti personīgi.

Lūdzam visus satiksmes da-

Uzsākti būvdarbi 
Gaujas ielas posmā.

Smiltenē uzsākti būvdarbi 
Gaujas ielas posmā 

no Krāsotāju ielas līdz 
Atmodas ielai

Smiltenes novada pārtikas 
mājražotājiem, uzņēmējiem, amat-
niekiem un rokdarbniekiem ir 
iespēja pieteikties ar savu produk-
ciju dalībai ikgadējā rudens gada-
tirgū šā gada 24. septembrī Apē. 
Dalība notiek Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu projekta  „Pārrobežu 
sadarbības veicināšana vietējiem 
pārtikas produktu ražotājiem un 
amatniekiem pierobežā” (COOP 
Local) ietvaros. 

Par iespēju piedalīties gadatirgū 
projekta ietvaros interesēties, zvanot 
pa tālruni: 64707575 vai rakstot e-
pastu projekta aktivitāšu vadītājam 
Modrim Apsītim – modris.apsi-
tis@smiltene.lv. Pieteikšanās līdz 
4. septembrim.

Projekta mērķis ir atdzīvināt un 
stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, 
īstenojot virkni dažādu pasākumu, 

Vietējie mājražotāji tiek 
aicināti piedalīties 

Apes gadatirgū 
24. septembrī

lībniekus respektēt uzstādītās ceļa 
zīmes. Atvainojamies par sagādāta-
jām neērtībām būvdarbu veikšanas 
laikā.

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

Ar satiksmes organizācijas shē-
mu var iepazīties www.smiltene.lv. 

Ilze Sausā,
Saimnieciskās darbības nodaļas 

vadītāja

kas veicinās sadarbības un biznesa 
attiecību veidošanu starp Igaunijas 
un Latvijas uzņēmējiem. Projektā 
paredzētie pasākumi ietver gan pie-
redzes apmaiņas braucienus, gan 
kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas 
un seminārus, gan kopīgas izstādes, 
gadatirgus, u.c. 

Projekts tiks ieviests laika pe-
riodā no 2017. gada marta līdz 2019. 
augustam.

Projektu „COOP Local” līdzfi -
nansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programma.  Smiltenes 
novada pašvaldības kopējais projekta 
budžets ir EUR 61 104,00, t.sk. prog-
rammas fi nansējums ir 85% jeb EUR 
51 938,40 un pašvaldības līdzfi nan-
sējums ir 15% jeb EUR 9165,60.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Konkursa laureāti.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
1100 euro, samaksāšanas, slēgt pir-
kuma līgumu ar G.T. par nekustamā 
īpašuma Peldu iela 23A, Smiltenē, 
kadastra numurs 9415 002 0217, 
pirkšanu.

Atsavināt, pārdodot atklātā 16. 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu „Birztalas”, Grundzā-
les pagastā, Smiltenes novadā (ka-
dastra numurs 9458 009 0036), kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9458 009 0036  
1,52 ha platībā, dzīvojamā mājas, 
divām palīgēkām un divām nedzīvo-
jamām ēkām. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Birztalas”, Grundzāles pa-
gastā, Smiltenes novadā pirmās izso-
les sākuma cenu 38500 euro (trīsdes-
mit astoņi tūkstoši pieci simti euro).

Mainīt adreses Bilskas, Blomes, Grundzāles, Launkalnes un Variņu pagastos:20. 

Adreses 
kods Vecā adrese Ielas nosaukums

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Ēkas kadastra 
apzīmējums Jaunā adrese

104157665 „Dārziņi”, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov., LV-4707

Dzirnavu iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov.

94460060199
94460060199001 
94460060199002 
94460060199003

Mainīt adresi uz Dzirnavu iela 2C, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.

104157704 „Jaunbrīvnieki”, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov., LV-4707

Dzirnavu iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov.

94460060228 94460060228001 
94460060228002

Mainīt adresi uz Dzirnavu iela 3A, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.

104157657 „Brīvnieki”, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov., LV-4707

Dzirnavu iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov.

94460060242  Maina adresi uz Dzirnavu iela 3, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes nov..

105841431
„SLTP 3505 Blome”, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes nov., 
LV-4707

Dzirnavu iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov.

94460060377 94460060377001 Mainīt adresi uz Dzirnavu iela 2A, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.

105840358 „Ezerkrasti”, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov., LV-4707

Dzirnavu iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov.

94460060385 94460060385001 Mainīt adresi uz Dzirnavu iela 2E, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.

105826492 „Pils”, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov., LV-4707

Dzirnavu iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov. 94460060264 94460060264001 

94460060264002
Mainīt adresi uz Dzirnavu iela 1, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.

Cēsu iela, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov.

104157632
„Bodnieki”, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov., 
LV-4707

Cēsu iela, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov.

94460060236 94460060236001 
94460060236002

Mainīt adresi uz 
Cēsu iela 11, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov.

Uzvaras iela, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes 
nov.

101202093 „Kalēji”, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov., LV-4707

Cēsu iela, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov. 94460060014

94460060014001 
94460060014002 
94460060014003 
94460060014004

Mainīt adresi uz Cēsu iela 2, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes nov.

104157794 „Palejas”, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov., LV-4707

Cēsu iela, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov. 94460060043

94460060043001 
94460060043002 
94460060043003 
94460060043004 
94460060043005 
94460060043006 
94460060043007 
94460060043008

Mainīt adresi uz Cēsu iela 4, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes nov.

104157825
„Vecpagastmāja”, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes nov., 
LV-4707 (telpu grupas 1-4)

Cēsu iela, Blome, Blomes 
pag., Smiltenes nov. 94460060268

94460060268001 
94460060268002 
94460060268003 
94460060268004 
94460060268005 
94460060268007

Mainīt adresi uz Cēsu iela 1D, 
Blome, Blomes pag., Smiltenes 
nov. Telpu grupām piešķirt adreses: 
94460060268001001 adrese Cēsu 
iela 1D-1, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov.; 94460060268001002 
adrese Cēsu iela 1D-2, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes nov.; 
94460060268001003 adrese Cēsu 
iela 1D-3, Blome, Blomes pag., 
Smiltenes nov.; 94460060268001004 
adrese Cēsu iela 1D-4, Blome, 
Blomes pag., Smiltenes nov.

103223782
„Vecvederes”, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes nov., 
LV-4713

Skolas iela, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes 
nov.

94580080035

94580080035001 
(dzīvojamā māja) 
94580080035002 
94580080035003 
94580080035005 
94580080035006 
94580080035007 
94580080035008 
94580080035009 
94580080035010 
94580080035011 
(dzīvojamā māja)

Mainīt adresi ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94580080035001, 
94580080035002 un 
94580080035003 adresi uz Skolas 
iela 3A, Grundzāle, Grundzāles pag., 
Smiltenes nov. Mainīt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 94580080035 
un uz tās esošajām ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94580080035005, 
94580080035006, 94580080035007, 
94580080035008, 94580080035009, 
94580080035010 un 94580080035011 
adresi uz Skolas iela 3, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes nov.

105811616
„Jaunvederes”, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes nov., 
LV-4713

Skolas iela, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes 
nov.

94580080232
94580080232002 
94580080232003 
94580080232004

Mainīt adresi uz Skolas iela 5A, 
Grundzāles, Grundzāles pag., 
Smiltenes nov. 

103223838
„Vidusraibači”, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes nov., 
LV-4713

Gaujas iela, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes 
nov.

94580080049

94580080049001 
94580080049002 
94580080049003 
94580080049004 
94580080049005

Mainīt adresi uz Gaujas iela 1, 
Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes 
nov. 

104819274
„Krāces”, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes nov., 
LV-4713

Avotu iela, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes 
nov.

94580080112 94580080112001 
94580080112002

Mainīt adresi uz  Avotu iela 1A, 
Grundzāle, Grundzāles pag., 
Smiltenes nov. 

Š.g. jūlija mēnesī notika divas 
domes sēdes. 

12. jūlija domes ārkārtas sēdē 
tika nolemts apstiprināt par kon-
kursa „Smiltenes novada sakoptā-
kais īpašums 2017” uzvarētājiem 
īpašumus: nominācijā „Sakoptākā 
ģimenes māja pilsētas un ciema te-
ritorijā” Saltupi 186, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads; nominācijā 
„Sakoptākā viensēta pagasta teritori-
jā” – „Helēnas”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads un „Krampīši”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads; nominācijā „Sakoptākais uz-
ņēmums” A/S SMILTENES PIENS; 
nominācijā „Vides elements vai 
„Odziņa” – „Mazspreņi”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads. Piešķirt 
Pateicības balvas īpašumiem: Vaļņu 
iela 4A, Smiltene, Peldu iela 4, Smil-
tene, „Zelmeņi”, Bilskas pagasts, A/S 
„Latvijas Valsts meži”, Austrumvi-
dzemes mežsaimniecība, Silva 18, 
Launkalnes pagasts, A/S „Latvijas 
Valsts meži”, LVM Sēklas un stādi, 
Smiltenes kokaudzētava, Launkal-
nes pagasts, „Jaunzemi”, Grundzāles 
pagasts, Palsmanes internātpamat-
skola, Palsmane, Palsmanes pagasts, 
Silva 1 daudzdzīvokļu māja, Silva, 
Launkalnes pagasts.

2017. gada 26. jūlijā notika 
kārtējā domes sēdē, kurā tika pie-
ņemti šādi lēmumi:

Ievēlēt deputāti Aiju 1. 
CUNSKU par Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieci.

Izvirzīt kā Smiltenes no-2. 
vada pašvaldības pārstāvi darbam 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīs-
tības padomē Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētāju Gintu Kukaini.

Atbrīvot no Smiltenes no-3. 
vada domes Sporta attīstības pado-
mes Aigaru Veldri. Iecelt Smiltenes 
novada domes Sporta attīstības pa-
domē Aiju Cunsku. 

Atbrīvot no Smiltenes no-4. 
vada domes Administratīvās komi-
sijas locekļa amata komisijas locekli 
Normundu Liepu. Iecelt par Smilte-
nes novada domes Administratīvās 
komisijas locekli Zigetu Vīķeli.

Atbrīvot no Smiltenes no-5. 
vada domes Licencēšanas komisijas 
locekļa amata Ivaru Ādamsonu. Ie-
celt Smiltenes novada domes Licen-
cēšanas komisijā Jāni Sīklēnu.

Atbrīvot no Smiltenes no-6. 
vada domes Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu izska-
tīšanas komisijas locekļa amata Nor-
mundu Liepu. Iecelt par Smiltenes 
novada domes Publisku izklaides 
un svētku pasākumu iesniegumu iz-
skatīšanas komisijas locekli Aigaru 
Veldri.

Atbrīvot no Smiltenes no-7. 
vada domes Interešu izglītības jau-
tājumu un programmu izvērtēšanas 
un mērķdotācijas sadales komisijas 
priekšsēdētāja amata Aigaru Veldri 
un komisijas locekli Inesi Raisku-
mu. Iecelt par Smiltenes novada do-
mes Interešu izglītības jautājumu un 
programmu izvērtēšanas un mērķ-
dotācijas sadales komisijas priekš-
sēdētāju Aiju Cunsku un komisijas 
locekli Ināru Grundāni.

Atbrīvot no Smiltenes no-8. 
vada domes Komisijas darījumu 
tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaim-
niecības zemi Smiltenes novadā lo-
cekļa amata Ivaru Ādamsonu. Iecelt 

Smiltenes novada domes Komisijā 
darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar 
lauksaimniecības zemi Smiltenes 
novadā Edgaru Avotiņu.

Apstiprināt Smiltenes no-9. 
vada domes Būvniecības konsul-
tatīvo padomi šādā sastāvā: priekš-
sēdētājs – Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, 
locekļi: Smiltenes novada domes 
izpilddirektors Kārlis Lapiņš, Smil-
tenes novada domes Būvvaldes va-
dītāja Liene Brolīte, Smiltenes nova-
da domes Būvvaldes būvinspektore 
Ingrīda Ērgle, Smiltenes novada 
domes Saimnieciskās darbības no-
daļas vadītāja Ilze Sausā, Smiltenes 
novada domes Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš, 
Smiltenes novada domes Nekusta-
mā īpašuma nodaļas vadītāja Alda 
Zunde, Palsmanes pagasta pārvaldes 
vadītāja Tigna Podniece.

Atbrīvot no Smiltenes no-10. 
vada domes Publisko iepirkumu ko-
misijas locekļa un komisijas priekš-
sēdētāja amata Ivaru Ādamsonu. 
Iecelt par Smiltenes novada domes 
Publisko iepirkumu komisijas lo-
cekli Jāni Pērli. Iecelt par Smiltenes 
novada domes Publisko iepirkumu 
komisijas priekšsēdētāju Sanitu 
Mickeviču.

Izslēgt no darba grupas 11. 
Smiltenes novada izglītības attīstības 
plāna 2015. – 2020. gadam aktuali-
zēšanas izstrādāšanai Ivaru Jokstu.

Iecelt darba grupā Smilte-12. 
nes novada izglītības attīstības plāna 
2015. – 2020. gadam aktualizēšanas 
izstrādāšanai sekojošus locekļus: 
Aiju Cunsku – Kultūras, izglītības 
un sporta jautājumu pastāvīgās ko-
mitejas priekšsēdētāju, Andi Rozīti 
– Smiltenes novada domes deputātu, 
Rudīti Grabovsku – Smiltenes tehni-
kuma direktora vietnieci.

Nodot nomā rūpnieciskās 13. 
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
Lizdoles ezerā 2017. gadā un iedalīt 
zvejas limitu 2017. gadam – vienu 
zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdes-
mit) metru tīklu garumam: Ingaram 
Grēnam, Ingai Elmanei, Sindijai 
Grēnai, Mārcim Grēnam, Mārim 
Bendikam.

Sagatavot un iesniegt 14. 
Satiksmes ministrijai iesniegumu 
valsts budžeta programmas „Valsts 
autoceļu fonds” par tranzītielas – At-
modas un Dārza ielas seguma atjau-
nošana Smiltenē, par kopējo summu 
157774,00 euro (viens simts piecdes-
mit septiņi tūkstoši septiņi simti sep-
tiņdesmit četri euro). Ja Satiksmes 
ministrija atbalsta Atmodas un Dārza 
ielas seguma atjaunošanu Smiltenē 
par kopējo Projekta īstenošanai ne-
pieciešamo summu 157774,00 euro 
(viens simts piecdesmit septiņi tūk-
stoši septiņi simti septiņdesmit četri 
euro), no kuras 70% jeb 110441,80 
(viens simts desmit tūkstoši četri 
simti četrdesmit viens euro 80 cen-
ti) ir valsts budžeta programmas fi -
nansējums, Smiltenes novada dome 
garantē līdzfi nansējumu Projekta 
ieviešanai 30% apmērā no atjauno-
šanas izmaksām jeb 47332,20 euro 
(četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti 
trīsdesmit divi euro 20 centi).

Par nekustamā īpašuma 15. 
Peldu iela 23A, Smiltenē, Smiltenes 
novadā atsavināšanu. Pēc atsavinā-
šanas cenas 1100 euro, t.sk. zeme 

Apstiprināt dzīvokļa īpa-17. 
šuma Jaunā iela 4-1, kas atrodas 
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
nosacīto cenu 830 euro (astoņi simti 
trīsdesmit euro). Atsavināt I.G. dzī-
vokļa īpašumu Jaunā iela 4-1, kas 
sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 
42,6 m2, kopīpašuma domājamās 
daļas 4240/11680 no daudzdzīvokļu 
mājas, zemes (kadastra apzīmējums 
9444 010 0302) un vienas palīgēkas, 
kas atrodas Mēros, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā ar kadastra Nr. 
9444 900 0078.

Par nekustamā īpašuma 18. 
Gaujas iela 12, Smiltenē, Smiltenes 
novadā atsavināšanu. Pēc atsavinā-
šanas cenas 950 euro, t.sk. zeme 950 
euro, samaksāšanas, slēgt pirkuma 
līgumu ar A.L. par nekustamā īpa-

šuma Gaujas iela 12, Smiltenē, ka-
dastra numurs 9415 008 1104, 1/3 
domājamās daļas pirkšanu.

Piekrist nekustamā īpa-19. 
šuma „Ceļš Launkalne – Rauziņa”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā (reģistrēts Launkalnes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 
0056 6678, kadastra numurs 9470 010 
0297), kas sastāv no divām zemes vie-
nībām ar kadastra apzīmējumu 9470 
010 0289  1,07 ha un 9470 010 0290  
0,03 ha platībā, pirkumam no I.Z.  un 
iegādāties to pašvaldības īpašumā par 
pirkuma cenu 529,00 euro (pieci simti 
divdesmit deviņi euro) ar turpmākās 
izmantošanas mērķi likuma „Par paš-
valdībām 15. panta pirmās daļas 2. 
punktā  noteikto pašvaldības autono-
mās funkcijas īstenošanai.
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Turpinājums 4. lpp.

103223774
„Lejasvederes”, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes nov., 
LV-4713

Skolas iela, Grundzāle, 
Grundzāles pag., Smiltenes 
nov.

94580080002

94580080002001 
94580080002002 
94580080002003 
94580080002005 
94580080002007 
94580080002008 
94580080002009 
94580080002010 
94580080002011 
94580080002012 
94580080002013 
94580080002015

Mainīt adresi ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94580080002005 un 
94580080002015 adresi uz Skolas 
iela 7, Grundzāle, Grundzāles pag., 
Smiltenes nov. Mainīt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 94580080002 
un uz tās esošajām ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94580080002001, 
94580080002002, 94580080002003, 
94580080002007, 94580080002008, 
94580080002009, 94580080002010, 
94580080002011, 94580080002012 
un 94580080002013 adresi uz Skolas 
iela 9, Grundzāle, Grundzāles pag., 
Smiltenes nov.

103667772 „Ezerlīči”, Bilska, Bilskas pag., 
Smiltenes nov., V-4706

Zvaigžņu iela, Bilska, 
Bilskas pag., Smiltenes 
nov.

94440040213
94440040213001 
94440040213002 
94440040213003

Mainīt adresi uz Zvaigžņu iela 2, 
Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov. 

104857160 „Vārpas”, Bilska, Bilskas pag., 
Smiltenes nov., LV-4706

Jaunā iela, Bilska, Bilskas 
pag., Smiltenes nov. 94440040342 94440040342001 Mainīt adresi uz Jaunā iela 3, Bilska, 

Bilskas pag., Smiltenes nov. 

103668202 „Birznieki”, Mēri, Bilskas pag., 
Smiltenes nov., LV-4706

Jaunā iela, Mēri, Bilskas 
pag., Smiltenes nov. 94440100186

94440100186001 
94440100186002 
94440100186003

Mainīt adresi uz Jaunā ielā 2A, Mēri, 
Bilskas pag., Smiltenes nov. 

103668171
„Avoti”, Mēri, Bilskas pag., 
Smiltenes nov., 
LV-4706 (telpu grupas 1-3)

Jaunā iela, Mēri, Bilskas 
pag., Smiltenes nov. 94440100260 94440100260001

Mainīt adresi uz Jaunā iela 2, 
Mēri, Bilskas pag., Smiltenes nov.  
Telpu grupām piešķirt adreses: 
94440100260001001 adrese 
Jaunā iela 2-1, Mēri, Bilskas pag., 
Smiltenes nov.; 94440100260001002 
adrese Jaunā iela 2-2, Mēri, 
Bilskas pag., Smiltenes nov.; 
94440100260001003 adrese 
Jaunā iela 2-3, Mēri, Bilskas pag., 
Smiltenes nov.

104050975
„Īvāni”, Launkalne, Launkalnes 
pag., Smiltenes nov., 
LV-4718

Līvu iela, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes 
nov.

94700100073 94700100073001 
94700100073002

Mainīt adresi uz Līvu iela 3, 
Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov. 

105808031

„Launkalnes pamatskola”, 
Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., 
LV-4718

Līvu iela, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes 
nov.

94700100153

94700100153001 
94700100153002 
94700100153003 
94700100153004

Mainīt adresi uz Līvu iela 5, 
Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov. 

Atcelt Smiltenes novada domes 2017. gada 31. 21. 
maija lēmumu Nr. 6, 12.§.3.2. „Par adreses „Strautiņi 1”, 
Palsmanes pagastā piešķiršanu”. Piešķirt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0064 un uz tās esošajai 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0064 001 adresi – 
„Zaļumi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt nekustamajam īpašumam 22. „Gaismas dār-
zi”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0299, 
nosaukumu no „Gaismas dārzi” uz „Kalna Zadiņi” Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā.

Mainīt nekustamajam īpašumam 23. „Dimanti”, 
Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 004 0017, nosau-
kumu no „Dimanti” uz „Lazdas”, Blomes pagastā, Smil-
tenes novadā.

Iznomāt A.J. zemes vienības Ezera iela 6, Smil-24. 
tenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301, daļu 600 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2022. gada 31. decembrim.

104217774
„Pilskalni”, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes nov., 
LV-4718

Ezera iela, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes 
nov.

94700100101 94700100101001
Mainīt adresi uz Ezera iela 2A, 
Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov. 

104216596 „Ceriņi”, Launkalne, Launkalnes 
pag., Smiltenes nov., LV-4718

Ezera iela, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes 
nov.

94700100143 94700100143001
Mainīt adresi uz Ezera iela 1A, 
Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov. 

104217188
„Kalnāres”, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes nov., 
LV-4718

Ezera iela, Launkalne, 
Launkalnes pag., Smiltenes 
nov.

94700100066 94700100066001 
94700100066002

Mainīt adresi uz Ezera iela 1, 
Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov. 

104106143 „Jaunvijas”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030005

94900030005001 
94900030005002 
94900030005003

Mainīt adresi uz Oktobra iela 27, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106176 „Kraujas”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030031 94900030031001 

94900030031002
Mainīt adresi uz Oktobra iela 25, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106248 „Paltes”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030038 94900030038001 

94900030038002
Mainīt adresi uz Oktobra iela 23, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106303 „Sprīdīši”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030023 94900030023001 

94900030023002
Mainīt adresi uz Oktobra iela 21, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106096 „Dobuļi”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030035 94900030035001 

94900030035002
Mainīt adresi uz Oktobra iela 19, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

105761655 „Ābeles”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030032

94900030032001 
94900030032002 
94900030032003

Mainīt adresi uz Oktobra iela 17, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106135 „Ezīši”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030064

94900030064001 
94900030064002 
94900030064003

Mainīt adresi uz Oktobra iela 9A, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106071
„Avoti”, Variņi, Variņu pag., 
Smiltenes nov., 
LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030198

94900030198001 
94900030198002 
94900030198003 
94900030198004

Mainīt adresi uz Oktobra iela 2, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

105950206 „Lejasvariņi”, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov., LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030086 94900030086002 Mainīt adresi uz Oktobra iela 3B, 

Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

105950431
„SLTP 3556 Variņi”, Variņi, 
Variņu pag., Smiltenes nov., 
LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030278 94900030278001 Mainīt adresi uz Oktobra iela 2A, 

Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

105950448
„SLTP 3691 Pinnītes”, Variņi, 
Variņu pag., Smiltenes nov., 
LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030279 94900030279001 

94900030279002
Mainīt adresi uz Oktobra iela 20, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

105950608
„Variņu pamatskola”, Variņi, 
Variņu pag., Smiltenes nov., 
LV-4726

Oktobra iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030274

94900030274001 
94900030274002 
94900030274003

Mainīt adresi uz Oktobra iela 15, 
Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106272 „Salaskalēji”, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov., LV-4726

Līvānu iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030116 94900030116001 

94900030116002
Mainīt adresi uz Līvānu iela 9, Variņi, 
Variņu pag., Smiltenes nov. 

104106184
„Lazdukalni”, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov., 
LV-4726

Parka iela, Variņi, Variņu 
pag., Smiltenes nov. 94900030127

94900030127001 
94900030127002 
94900030127003 
94900030127004

Mainīt adresi uz Parka iela 7, Variņi, 
Variņu pag., Smiltenes nov. 

Iznomāt M.L. zemes vienību 25. „Patvari 1”, Vari-
ņu pagastā, kadastra apzīmējums 9490 002 0058, 4,33 ha 

platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Iznomāt G.R. zemes vienību 26. „Zarvāļapses”, 

Blomes pagasts, kadastra apzīmējums 9446 003 0207, 
0,6251 ha platībā ēkas uzturēšanai līdz 2027. gada 31. 
decembrim.

Pārtraukt 2013. gada 20. decembra Lauku ap-27. 
vidus zemes nomas līgumu Nr. 97. Slēgt lauku apvidus 
zemes nomas līgumu ar K.K. par nekustamā īpašuma 
„Noriņas”, Bilskas pagastā zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9444 002 0136 – 19,54 ha platībā.

Pārtraukt 2014. gada 26. septembra Lauku apvi-28. 
dus zemes nomas līgumu Nr. 62/2014. Slēgt lauku apvi-
dus zemes nomas līgumu ar K.K. par nekustamā īpašuma 
„Noras”, Bilskas pagastā zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9444 003 0157 – 13,0 ha platībā.

Pārtraukt zemes nomas tiesības R.G. par zemes vienību 29. „Ilgas 63”, 
Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 005 0313  0,12 ha platībā.

Pārtraukt zemes nomas tiesības A.M. par zemes vienību 30. „Cēsu iela  
3a”, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1114  0,0216 ha platībā.

Veikt grozījumus 2009. gada 2. novembrī ar SIA 31. „Metāldekors” 
noslēgtajā neapdzīvojamo telpu nomas Līgumā un pagarināt nomas līguma 
termiņu līdz 2027. gada 14. jūlijam (ieskaitot). 

Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma 32. „Radžupes”, ka-
dastra numurs 9474 004 0057, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumiem 9474 004 0058  1,9 ha; 9474 004 0059  1,7 ha un 9474 004 0306  
0.6 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Radžupes” uz „Meža Radžupes”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.

Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma 33. „Vārpas”, kadastra 
numurs 9446 006 0047, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 
001 0035 3,8 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Vārpas” uz „Meža Oši”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads.

Atļaut no Brantu pagasta nekustamā īpašuma 34. „Melderi”, kadastra 
numurs 9448 003 0168, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
9448 003 0169  2,9908 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Melderi” uz 
„Salas”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.

Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkas ar ka-35. 
dastra apzīmējumu 9446 003 0207 001 un kura atrodas uz zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0207, piešķirt nosaukumu „Zarvāļapses”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads. 

Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas 36. 
ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0501 001, kura atrodas uz zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0501, piešķirt nosaukumu Valmieras 
iela 11A k-1, Smiltene, Smiltenes novads. 

Slēgt ar I.I. līgumu par ceļa servitūta (tiesību uz braucamo ceļu) 37. 
izmantošanu pār īpašumu „Siļķīte”, Blomes pagastā. Servitūta ceļa garums 
88 m, platums 3,5 m – kopējā servitūta platība 308 m2.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nolejas”, Grundzāles pa-38. 
gasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 010 
0052. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr.1, kadastra apzīmējums 9458 
010 0129), kas projektēta 0,5 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Nolejas”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,5 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9458 010 0130), kas projektēta 0,7 ha platī-
bā, piešķirt nosaukumu „Āboliņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 0,7 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).  Zemes vienība paredzēta pievienot īpašumam „Āboliņi”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pils iela 9, Smiltene, Smiltenes 39. 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 001 0904. Zemes vienībai 
(projektā apzīmēta ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9415 001 0015), kas pro-
jektēta 0,8485 ha platībā, saglabāt nosaukumu Pils iela 9, Smiltene, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 0,8485 ha platībā noteikt dalīto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība fi zisko un ju-
ridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – kods 0302 
un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – kods 1001. Zemes vienībai 
(projektā apzīmēta ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9415 001 0016), kas pro-
jektēta 0,2270 ha platībā piešķirt nosaukumu Pils iela 12, Smiltene, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 0,2270 ha platībā, noteikt dalīto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas – kods 
0501 un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu ze-
mes nodalījuma joslā – kods 1101.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.40. 
Apstiprināt uzņēmējdarbības ideju konkursa „Esi uzņēmējs Smil-41. 

tenes novadā!” 2017. gada konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par līdz-
fi nansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem: Projekts 
„Sulu birzs!”, iesniedzējs Ervins Labanovskis, piešķirt līdzfi nansējumu 
3000,00 euro apmērā; projekts „GoProst on Sup”, iesniedzējs Edgars Jan-
sons, piešķirt līdzfi nansējumu 3000,00 euro apmērā; projekts „Palsmanes 
pagasta Smiltenes novada zemnieku saimniecības „Veccepļi” atpazīstamības 
veicināšana un modernizācija”, iesniedzējs Modris Zvirbulis, piešķirt līdz-
fi nansējumu 731,00 euro apmērā; projekts „Konvekcijas krāsns un raudzē-
tavas iegāde konditorejai”, iesniedzēja Daiga Knostenberga, piešķirt daļēju 
fi nansējumu 2269,00 euro apmērā. 

Atzīt par nenotikušu 2017. gada 29. marta (lēmums Nr. 4, 23.§.1.1.) 42. 
apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma „Brantu skola”, Brantu pagastā, 
Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalīb-
nieks. Atkārtoti otrajā izsolē atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu 
soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Brantu 
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9448 004 0133), 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 
2,94 ha platībā, skolas ēkas (kadastra apzīmējums 9458 004 0133 001) un 
trim palīgēkām. Turpmākās izmantošanas mērķis – kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšana. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Brantu skola”, Brantu pagas-
tā, Smiltenes novadā otrās izsoles sākuma cenu 40 240,00 euro (četrdesmit 
tūkstoši divi simti četrdesmit eiro un 00 centi), nosakot, ka nekustamais īpa-
šums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot piecu gadu laikā no pirkuma 
līguma noslēgšanas dienas.

Atļaut atsavināt transportlīdzekli VW Transporter (valsts reģistrā-43. 
cijas Nr. FF-6241) virsbūves Nr. WV2ZZZ70ZSH109323, izlaiduma gads 
1995.) par brīvu cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 800,00 euro (astoņi 
simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN.

Atļaut atsavināt transportlīdzekli Ford Focus (valsts reģistrāci-44. 
jas Nr. HL-6245, virsbūves Nr. WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 
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kas papildināti ar viengadīgajām 
puķēm novada raksturīgajās krāsās. 
Īpašu teritoriju padara uzņēmuma 
izgaismotā norāde, kas novietota uz 
atjaunota sviesta kubula.

Goda plāksni  „Vides elements 
vai „Odziņa Smiltenes novadā 
2017” saņēma Seņku ģimene par  
īpašumu „Mazspreņi”, Smiltenes 
pagasts. Saimnieki ir atjaunojuši ie-
vērojamu daudzumu seno lauksaim-
niecības darbarīku un gaumīgi tos 
izvietojuši ģimenes mājas pagalmā, 
papildinot tos ar apstādījumiem. Ja 
kādam seni lauksaimniecības darba-
rīki, priekšmeti liekas krāmi un ne-
lietojumi, tad šiem saimniekiem tie 
noteikti ir dārgumi. Viņu aizrautība 
un  seno lauksaimniecības darbarīku 
atjaunotā kolekcija patiesi pārstei-
dza konkursa komisiju.

Pateicības rakstus par pieda-
līšanos konkursā un veicināšanas 
balvas saņēma visi konkursa dalīb-
nieki. Paldies vēlreiz vēlamies teikt 
smilteniešiem Astrīdai Kondričai 
un Vidagai Gaigalai ar ģimenēm, 
Neilandu ģimenei no Bilskas pagas-
ta, Āboliņu ģimenei no Grundzāles 
pagasta, A/S „Latvijas Valsts meži” 
Austrumvidzemes mežsaimniecībai, 
A/S „Latvijas Valsts meži” Smilte-
nes kokaudzētavai, Palsmanes in-
ternātpamatskolai un daudzdzīvokļu 
mājas Silva 1, Launkalnes pagasts, 
apstādījumu veidotājām. 

Konkurss tiek organizēts jau 
vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt 
un veicināt Smiltenes novada iedzī-
votājus un uzņēmējus radīt pievilcī-
gu novada ainavisko telpu, popula-
rizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo 
vidi un novērtēt iedzīvotāju un uzņē-
mēju veikumu. 

Īpašumu dalībai konkursā varē-
ja pieteikt pats īpašnieks vai tā pār-
stāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba 
kolēģi un citi novada iedzīvotāji, to-
mēr jāatzīst, ka iedzīvotāji bija diez-
gan kūtri. Kopumā tika pieteikti 17 
īpašumi no visiem Smiltenes novada 
pagastiem un pilsētas. Laika posmā 
no 26. jūnija līdz 27. jūnijam tika 
izvērtēti 13 īpašumi, kuru īpašnieki 
piekrita dalībai konkursā. 

Smiltenes novada domes Teri-
torijas apsaimniekošanas speciāliste 
un konkursa komisijas locekle Agija 
Kukaine: „Apskatot visus konkur-

sam pieteiktos dalībniekus, raisīja 
ļoti patriotiskas sajūtas,  jo  daudzos 
īpašumos karoga mastā mūs sagai-
dīja plīvojošs Latvijas valsts karogs.  
Katrs īpašums bija īpašs –  varēja 
sajust saimnieku lielo mīlestību pret 
darbu pagalmā, sētā, uzņēmumā, 
kaut dārza veidošana lielākoties ir 
papildus darbs pamatdarbam. Patī-
kami bija apzināties, ka mūsu Smil-
tenes novads ir tik bagāts ar sakop-
tiem īpašumiem un aizrautīgiem to 
veidotājiem.”

Konkursam pieteikto īpašumu 
izvērtēšanu veica Smiltenes novada 
domes apstiprināta komisija piecu 
locekļu sastāvā. Konkursam pie-
teiktos īpašumus vērtēja vairākās 
nominācijās: sakoptākā ģimenes 
māja pilsētas un ciema teritorijā, sa-
koptākā viensēta pagasta teritorijā, 
sakoptākais priekšdārzs, sakoptākā 
daudzdzīvokļu māja un vides ele-
ments vai „odziņa”. Katrā nominā-
cijā pieteiktos pretendentus vērtēja 
pēc vairākiem kritērijiem, kā, pie-
mēram, pirmais kopiespaids par īpa-
šumu, piebraucamā ceļa, ielas malas 
un pieguļošās teritorijas sakoptība, 
dekoratīvo stādījumu kompozīcija 
un kopšanas kvalitāte u.c.

Visi konkursa uzvarētāji kā pa-
teicību par ieguldīto darbu saņēma 
goda plāksnes, kā arī veikala „Mā-
jai, Dārzam, Atpūtai” un  AS „Lat-
vijas Valsts meži” kokaudzētavas 
dāvanu kartes turpmākai attīstībai, 
savukārt SIA „ZAAO” sakoptāko 
ģimenes māju un sakoptāko lauku 
sētas īpašniekiem pasniedza īpašu 
apliecinājumu, dāvājot bez maksas 
atkritumu izvešanu uz sešiem mē-
nešiem. Paldies AS „Latvijas Valsts 
meži” un SIA „ZAAO” par atbalstu 
Smiltenes novada sakoptāko īpašu-
mu sumināšanā.

Pateicamies visiem par atsau-
cību,  ka ļāvāt savā izlolotā īpašu-
mā ieskatīties un to parādīt arī ci-
tiem, par jūsu uzņēmību, par  lielo 
darba mīlestību pret visu skaisto. 
Ar savu darbu jūs vairojat un 
kuplināt skaistumu mūsu novadā, 
mūsu laukos, mūsu pilsētā, jo ti-
kai kopā mēs veidojam Smiltenes 
novada ziedošo tēlu!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto autors: A  Melderis

2003.) par brīvu cenu, nosakot au-
tomašīnas brīvu cenu 1600,00 euro 
(viens tūkstotis seši simti euro un 00 
centi) ieskaitot PVN.

Atļaut atsavināt transport-45. 
līdzekli PEUGEOT 307 (valsts re-
ģistrācijas Nr. EJ-7075, virsbūves 
Nr. WFNXXGCDN3U82440, izlai-
duma gads 2001.) par brīvu cenu, 
nosakot automašīnas brīvu cenu 
1360,00 euro (viens tūkstotis trīs 
simti sešdesmit euro un 00 centi) ie-
skaitot PVN.

Organizēt nomas objekta 46. 
piedāvājumu atlasi un apstiprināt 
nomas objekta atlases kritērijus 

Izīrēt R.K. dzīvojamās tel-47. 
pas: „Smaidas” dz.15, Palsmanes 
pagastā, Smiltenes novadā,  (kopējā 
platība 66,3 m2, 3 istabu dzīvoklis 
ar centrālapkuri)  uz vienu gadu  ar 
tiesībām īres līgumu  pagarināt. 

Pagarināt 2017. gada 1. 48. 
jūlijā noslēgto īres līgumu ar   R.B.  
līdz 30.06.2018. 

Reģistrēt S.P. Dzīvojamo 49. 
telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā 

Turpinājums no 1. lpp.

kārtībā kā personu, kurai nepiecie-
šama palīdzība dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

Pagarināt ar SIA „ZAAO” 50. 
2009. gada 31. jūlijā noslēgtā līgu-
ma par pakalpojumu sniegšanu – sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu poli-
gonā „Daibe”, darbības termiņu līdz 
2028. gada 30. jūnijam un slēgt vie-
nošanos par grozījumiem līgumā.

Noteikt, ka  kandidāti 51. 
Smiltenes  novada vēlēšanu komi-
sijai piesakāmi  no 07.08.2017. līdz 
11.08.2017.

Piešķirt Smiltenes nova-52. 
da domes priekšsēdētājam Gintam 
Kukainim ikgadējo atvaļinājumu 
6 (sešas) darba dienas laikā no 
2017. gada 31. jūlija līdz 7. augus-
tam par nostrādāto laika periodu no 
22.02.2017. līdz 01.07.2017., un ap-
maksāto papildatvaļinājumu 4 (čet-
ras) darba dienas laikā no 2017. gada 
8. augusta līdz 2017. gada 11. au-
gustam par nostrādāto laika posmu 
no 02.07.2016. līdz 01.07.2017.

Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Lai labiekārtotu Grundzāles brīv-
dabas estrādes teritoriju, Smiltenes 
novada domes Grundzāles pagasta 
pārvalde iesniedza biedrībā „Lauku 
partnerība Ziemeļgauja” atklāta pro-
jektu iesniegumu konkursā Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas" pro-
jektu  Nr. 16-09-AL12-A019.2201-
000009 „Grundzāles estrādei piegulo-
šās teritorijas labiekārtošana”. Biedrī-
ba „Lauku partnerība Ziemeļgauja” 
un Lauku atbalsta dienests izvērtēja 
un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis – sakārtot estrā-
des apkārtnes teritoriju, radot drošu, 
ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Par projekta būvdarbu izpildi 

Turpinās projekta „Grundzāles estrādei 
piegulošās teritorijas labiekārtošana” realizācija

kas pielāgota cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, u.c.

Šobrīd no plānotajiem darbiem ir 
pabeigta bērnu rotaļu zona, uzstādītas 
šūpoles un izveidota ugunskura vieta.

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas 
biedrības „Grundzāle 2010” biedri 
teritorijas apzaļumošanas talkā atbil-
stoši labiekārtojuma  projektam stādīs 
pašu iegādātus stādus. Talkā būs ie-
spējams piedalīties ikvienam intere-
sentam.

Projektu plānots realizēt līdz 
2017. gada 2. oktobrim.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstī-
bai (ELFLA) pieejams Eiropas Komi-
sijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-
2014-2020/index_lv.htm

Alda Zvejniece, 
Grundzāles pagasta pārvaldes 

vadītāja

noslēgts līgums ar SIA „JC Ware-
house”. Projekta plānotās izmaksas ir 
30242,51 euro, no tām ELFLA fonda 
publiskais fi nansējums 27000,00 euro 
un 3242,51 euro ir pašvaldības līdzfi -
nansējums. Darbus estrādes teritorijā 
plānots pabeigt līdz šā gada 18. au-
gustam.

Projekta rezultātā tiks uzstādīti 
stacionāri skatītāju soli, iekārtota bēr-
nu rotaļu zona, ugunskura vieta, uz-
stādītas šūpoles, velosipēdu turētājs 
un atkritumu urnas, izbūvēta tualete, 

Gaida  projektu pieteikumus 
„Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas” rīcībās

Abulas lauku part-
nerība 2017. gada 7. 
jūlijā izsludināja ELF-
LA fonda  LEADER 
pasākuma 4. projektu pieņemšanas 
kārtu. Līdz 7. septembrim tiek gai-
dīti projektu pieteikumi aktivitātes  
„Vietas potenciāla  attīstības inicia-
tīvas” šādās rīcībās: 

2.2. Kultūrvēsturiskā  mantoju-
ma saglabāšana. Atbalsts paredzēts 
kultūrvēsturisku vietu labiekārtoša-
nai. Viena projekta maksimāli attie-
cināmo izmaksu summa 10 000,00 

euro, kopējais atbalsta 
apmērs rīcībai 30 000, 00 
euro.

2.4. Tērpu iegāde 
amatierkolektīviem un sporta ko-
lektīviem. Viena projekta maksi-
mālā attiecināmā izmaksu summa 
5000,00 euro, kopējais atbalsta ap-
mērs 32231,58  euro.

2.5. Apmācību organizēšana. 
Viena projekta maksimālā attie-
cināmā izmaksu summa 1000,00 
euro, kopējais atbalsta apmērs 
4 100,00 euro. Atbalsts paredzēts 

biedrībām apmācību organizēšanai 
iedzīvotājiem. 

Sīkāka informācija www.abu-
las.lv vai www.lad.gov.lv. 

Individuālas konsultācijas par 
iespējām 4. kārtā,  kā arī par pro-
jektu pieteikumu un pievienojamo 
dokumentu sagatavošanu ir iespē-
ja gūt gan telefoniski, gan klātienē 
birojā Blomē, Cēsu ielā 9, iepriekš 
zvant 28368431.

Sveta Rozīte,
Abulas lauku partnerības 

administratīvā vadītāja 

2017. gada 22. jūnijā pabeigti 
fonda „Saules kalns” fasādes at-
jaunošanas darbi Galdnieku ielā 
10b, Smiltenē. Būvdarbus veica 
SIA „EVENTO”.  Projekta  mērķis 
bija novērst fasādes noārdīšanos 
un radīt gan fonda klientiem,  gan 
Smiltenes  novada iedzīvotājiem 
estētisku vidi.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Eiropas Lauk-
saimniecības fonda Lauku attīs-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Noslēgušies fonda „Saules kalns” fasādes 
atjaunošanas darbi Galdnieku ielā 10b, Smiltenē

tībai „Latvijas Lauku attīstības 
programmas  2014. – 2020. gadam 
apakšpasākumā  „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju”” 
līdzekļus.

Projekta „Kopā būt  „Sau-

leskalnā”” (Nr. 16-09-AL10-
A019.2201-000003) kopējas iz-
maksas ir 10861,73 euro, no kurām 
Lauku atbalsta dienests līdzfi nansē 
9775,56 euro un pašvaldības fi nan-
sējums 1000,00 euro.

Fonda „Saules kalns”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pabeigti būvdarbi projektā 
„Strantes vējdzirnavu restaurācija”

2017. gada 15. jūlijā pabeigti 
būvdarbi projektā „Strantes vējdzir-
navu restaurācija”,   „Dzirnaviņās”, 
Brantu pagastā. Būvdarbus veica 
SIA „OD Būve”.  Projekta  mērķis 
bija nomainīt jumta segumu, logus, 
bojātās grīdas 4. un 5. stāvā, kā arī 
radīt gan biedrības biedriem,  gan 
Smiltenes  novada iedzīvotājiem es-
tētisku vidi.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Eiropas Lauk-
saimniecības fonda Lauku attīstībai 

„Latvijas Lauku attīstības program-
mas  2014. – 2020. gadam apakš 
pasākumā  „Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”” līdzekļus.

Projekta „Strantes vējdzirna-
vu restaurācija” (Nr. 16-09-AL10-
A019.2202-000001) kopējas izmak-

sas ir 9920,06 euro, no kurām Lauku 
atbalsta dienests līdzfi nansē 8928,05 
euro un mednieku biedrības „Vidze-
me” fi nansējums 992,01 euro.

Renārs Apīnis,
mednieku biedrības „Vidzeme”

valdes priekšsēdētājs 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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2017. gada jūlija mēnesī re-
ģistrēti 12 jaundzimušie, dzimtsa-
rakstu nodaļā noslēgtas 13 laulības,  
pa 1 laulībai noslēgta Smiltenes 
evaņģēliski luteriskā baznīcā un  
Palsmanes evaņģēliski luteriskā 
baznīcā, reģistrēti 12 miršanas re-
ģistri. 

No 12 jaundzimušajiem 9 ir 

Dzimtsarakstu nodaļas  informācija

Smiltenes novada dome pirmo 
reizi izsludināja uzņēmējdarbības 
konkursu „Esi uzņēmējs Smiltenes 
novadā!”. Konkursa mērķis ir sniegt 
atbalstu Smiltenes novada uzņēmu-
mu un fi zisko personu projektiem, 
kas tiek realizēti Smiltenes novadā 
un kuru rezultātā tiek radīti jauni pro-
dukti un pakalpojumi vai tiek radītas 
jaunas darbavietas. Pavisam kopā 
tika iesniegti astoņi pieteikumi. Kon-
kursa pieteikumus izvērtēja vērtēša-
nas komisija, kuras sastāvā bija gan 
Smiltenes novada domes deputāts un 
speciālisti, gan uzņēmējs un Finanšu 
institūcijas „Altum” pārstāvis. Kā 
konsultants tikai pieaicināts Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģentūras 
Valmieras biznesa inkubatora pārstā-
vis.

Konkurss norisinājās trīs kārtās, 
kur pirmajā un otrajā kārtā projekta 
pieteikums tika vērtēts pēc adminis-
tratīviem, fi nanšu un kvalitātes kritē-
rijiem, bet trešajā kārtā pretendenti 
prezentēja savas biznesa idejas vēr-
tēšanas komisijai. 

Izvērtējot projektus, konkursa 
komisija pieņēma lēmumu atbalstīt 
šādus projektus:

„1. Sulu birzs!”, kura mērķis 
ir izveidot pirmo Eiropā un iespē-
jams pasaulē „Sulu koku parku”, 
kurš varētu būt gan apskates objekts 
tūristiem, gan arī mežs, no kura tiek 
iegūtas sulas realizēšanai Latvijas un 
pasaules tirgos. Līdzfi nansējums tiek 
piešķirts 3000,00 euro apmērā.

„2. GoProst on Sup”, kura 
mērķis ir veicināt gan aktīvās atpūtas 
iespējas uz ūdeņiem ar SUP dēļiem, 
gan arī piedāvāt aktīvās atpūtas in-
ventāra nomu. Līdzfi nansējums tiek 
piešķirts 3000,00 euro apmērā

Noslēdzies uzņēmējdarbības 
ideju konkurss „Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā!”
„3. Palsmanes pagasta Smil-

tenes novada zemnieku saimniecības 
„Veccepļi” atpazīstamības veicināša-
na un modernizācija”, kura mērķis ir 
papildināt savu produkciju ar dažā-
dām jaunām sulām, sukādēm un žā-
vējumiem, kā arī veicināt savu atpa-
zīstamību, izveidojot savu mājaslapu 
internetā un izveidot etiķetes gan 
sulai, gan sukādēm. Līdzfi nansējums 
tiek piešķirts 731,00 euro apmērā.

„4. Konvekcijas krāsns un 
raudzētavas iegāde konditorejai”, 
kuras mērķis ir palielināt produkcijas 
apgrozījumu, kā arī nodrošināt dar-
ba vietu vai prakses vietu Smiltenes 
tehnikuma audzēkņiem vai arī vasa-
rās nodrošināt darbu skolēniem, kas 
vēlas papildus praktizēties tieši kon-
ditorejas izstrādājumu ražošanā. Tiek 
piešķirts daļējs fi nansējumu 2269,00 
euro apmērā.

Smiltenes novada dome izsa-
ka lielu pateicību visiem konkursa 
pretendentiem, kuri iesniedza savas 
projekta idejas, no kurām visas ir ļoti 
vērtīgas. Paldies arī konkursa komi-
sijai par ieguldīto laiku un darbu pie-
teikumu vērtēšanā. Aicinām visus ie-
dzīvotājus, kuriem ir iecere vai ideja 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot 
līdzi pašvaldības informācijai nova-
da mājaslapā  www.smiltene.lv un 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Smiltenes novada domes vēstis”, lai 
laikus sagatavotu un iesniegtu pietei-
kumu nākamā gada uzņēmējdarbības 
ideju konkursam. 

Vēlam visiem konkursa dalīb-
niekiem īstenot savas idejas un sas-
niegt nospraustos mērķus!

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Smiltenes novada dome atkārto-
ti pārdod par brīvu cenu pašvaldības 
kustamo mantu:

vieglo pasažieru trans-– 
portlīdzekli VW Transporter, 
valsts reģistrācijas Nr. FF-6241, 
1995. izlaiduma gads. Atsavināmā 
transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas 
cena ir noteikta – 800,00 euro (asto-
ņi simti euro un 00 centi) ieskaitot 
PVN. Maksājumi par objektu veica-
mi 100% euro.

vieglo pasažieru trans-– 
portlīdzekli Ford Focus, valsts 
reģistrācijas Nr. HL-6245, 2003. iz-
laiduma gads. Atsavināmā transport-
līdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir 
noteikta – 1600,00 euro (viens tūk-
stotis seši simti euro un 00 centi) ie-
skaitot PVN. Maksājumi par objektu 
veicami 100% euro.

vieglo pasažieru trans-– 
portlīdzekli PEUGEOT 307, valsts 
reģistrācijas Nr. EJ-7075, 2001. iz-
laiduma gads. Atsavināmā transport-

līdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir 
noteikta – 1360,00 euro (viens tūk-
stotis trīs simti sešdesmit euro un 00 
centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par 
objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās man-
tas sīkāku raksturojumu, apskates 
vietu un laiku var sazināties ar Smil-
tenes novada domes Saimnieciskās 
darbības nodaļas darbiniekiem (mob.
tel. nr. 29194723, tel. 64707867, e-
pasts:ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties 
automašīnas, ir jāpiesakās Smiltenes 
novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, Valsts un pašval-
dības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 
18:00, otrdienās, trešdienās, ceturt-
dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piekt-
dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 
2017. gada 28. augustam (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā 
pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm 
personām tiks rīkota izsole.

Informējam, ka sākot no 1. au-
gusta namu pārvaldnieks ir Jānis 
Liniņš, nepieciešamības gadījumā 
zvaniet 28341495. 

SIA „Smiltenes NKUP” namu 
apsaimniekošanas tirgū ir kopš 1992. 
gada un piedāvā apsaimniekoša-
nas un pārvaldīšanas pakalpojumus 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. 
Visas apsaimniekojamās mājas atro-
das Smiltenē.

Jūlija beigās pie nepabeigtās 
daudzdzīvokļu mājas Smiltenē, Dau-
gavas ielā 7a  projektētāji vairākas 
dienas veica visu piecu ēkas dzelzs-
betona plātņu nestspējas pārbaudi 
ar slodzi, palīgā piesaistot Rīgas 
Tehniskās universitātes speciālis-
tus. Šobrīd SIA „Firma L4” izstrādā 
ēkas Daugavas ielā 7a būvprojektu, 
tāpēc katras plātnes izturība tika pār-
baudīta, uz tās novietojot ar smiltīm 
piekrautus maisus. Uz katru plātni 
slodze ir 3,6 tonnas, bet bēniņu pār-
segumam –  2,8 tonnas.

Atklātajā konkursā par šās dzī-
vojamās mājas būvprojekta izstrā-
di, būvniecību un autoruzraudzību 
pieteicās četri pretendenti. Uzvarēja 

Tuvojoties jaunajam mācību 
gadam, Smiltenes novada domes 
Sociālais dienests aicina (turp-
māk – Sociālais dienests) pieteik-
ties pabalsta saņemšanai mācību 
piederumu iegādei skolēniem, lai 
nodrošinātu ar bērna izglītības 
apguvi un audzināšanu saistītās 
vajadzības, kā arī pieteikties brīv-
pusdienas pabalstiem 10. – 12. kla-
šu skolēniem un  maksas atlaides 
pabalstiem pirmsskolas izglītības 
iestādēs. 

Uz pabalsta saņemšanu var 
pretendēt ģimenes, kuras Sociālais 
dienests ir atzinis par trūcīgām vai 
maznodrošinātām. Pabalsta apmērs 
trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu 
bērniem ir EUR 28,46.

Pabalsts mācību piederumu 
iegādei tiek piešķirts par katru ģi-
menes (mājsaimniecības) skolēnu, 
kurš mācās vispārējā obligātās iz-
glītības iestādē. Iesniegumi šī pa-
balsta saņemšanai tiek pieņemti no 
pirmās augusta mēneša apmeklētāju 
pieņemšanas dienas līdz pēdējai sep-
tembra mēneša apmeklētāju pieņem-
šanas dienai.

Brīvpusdienas pabalstu skolē-
nam (turpmāk – brīvpusdienas pa-
balsts) vai maksas atlaides pabal-
stu pirmsskolas izglītības iestādē 
(turpmāk – maksas atlaides pabalsts) 
piešķir Smiltenes novada ģimenēm, 

Atkārtoti par brīvu cenu 
pārdod pašvaldības kustamo 

mantu – vieglos pasažieru 
transportlīdzekļus

Smiltenes NKUP ziņas
SIA „Woltec”, piedāvājot zemāko 
cenu – 957 332,36 euro bez pievieno-
tās vērtības nodokļa (PVN).

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpaš-
nieki Smiltenē, Audēju ielā 1  lēmuši  
par jumta seguma atjaunošanas un 
skursteņa remonta nepieciešamību. 
SIA „Smiltenes NKUP” veica cenu 
aptauju par minēto darbu veikšanu. 
Remontdarbus veiks SIA „Plastik”, 
līguma summa ar PVN 30813,88 
euro. Pašlaik darbi ir uzsākti un tiek 
plānoti pabeigt jau šoruden. 

SIA „Smiltenes NKUP” aicina, iz-
mantojot mājas lapu  www.smiltenesn-
kup.lv, (piezvanot pa tālruni 64707061, 
atsūtot e-pastu smiltenesnkup@gmail.
com), reģistrēt savu e-pastu  un nodot 
savus ūdensskaitītāju rādījumus, kā arī 
saņemt informāciju par saviem maksā-
jumiem elektroniski. 

Aicinām to izdarīt, jo uzņēmums 
pāriet uz likumdošanā noteikto per-
sonu datu aizsardzības principu ie-
viešanu, kas paredz, ka rakstiskajiem 
rēķiniem jābūt ievietotiem aploksnēs, 
bet tas nozīmē papildu samaksu par 
rēķinu sagatavošanu un piegādi, bet 
„e kabineta” izmantošana ir bez mak-

sas. Piegādājot rēķinu ar Latvijas 
Pasta starpniecību,  šobrīd tiek pie-
mērota maksa par rēķina nosūtīšanu 
(1,00 euro, ar PVN).

Esam jau informējuši, ka  ar 
2017. gada 1. janvāri stājušās spēkā 
izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā. 
Smiltenes NKUP ir izstrādājis  dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, 
atbilstoši jaunajiem normatīvajiem 
aktiem. Šobrīd spēkā esošais mājas 
pārvaldīšanas līgums  tika parakstīts 
2011. gadā.

Ar jaunā līguma saturu variet 
iepazīties mūsu mājas lapā www.
smiltenesnkup.lv. Jau notiek māju 
kopsapulces, kurās iepazīstinām ar 
izmaiņām likumdošanā un apsprie-
žam jaunā līguma noteikumus.

Par māju kopsapulču laiku infor-
mējam mūsu mājas lapā un e-pastos. 
Dzīvokļu īpašniekiem uz mājas kop-
sapulci jāierodas ar Zemesgrāmatu 
un personu apliecinošu dokumentu.

Tehnisku iemeslu dēļ augus-
ta mēnesī ūdensskaitītāja rādītāji 
jānodod no 29. līdz 31. augustam 
(ieskaitot).

Smiltenes NKUP 

Sociālais dienests aicina pieteikties 
pabalstiem uzsākot jauno mācību gadu

kuras savu pamata dzīvesvietu dek-
larējušas un dzīvo Smiltenes novadā 
un ja viņu bērni mācās Smiltenes 
novada vispārizglītojošās skolās vai 
pirmsskolas izglītības iestādē. 

Tiesības saņemt pabalstus ir trū-
cīgām/maznodrošinātām ģimenēm 
ar bērniem; personām ar invaliditāti 
un aizbildniecībā esošiem bērniem, 
daudzbērnu ģimenēm (daudzbērnu 
ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir 
trīs vai vairāk bērnu līdz 24 gadu 
vecumam, tai skaitā audžuģimenē 
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, 
kamēr viņi iegūst vispārējo, profe-
sionālo, augstāko vai speciālo izglī-
tību.), neizvērtējot ienākumus.   

Atgādinām,  ka valsts ap-
maksātas brīvpusdienas pienākas 
visiem skolēniem, kas mācās 1. – 
4. klasē, savukārt Smiltenes nova-
da domes no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem apmaksātas brīvpus-
dienas saņem 5. – 9. klašu skolēni. 
Brīvpusdienu piešķiršanas mērķis 
ir atbalsts ģimenēm ar bērniem.

Sociālais dienests aicina vecā-
kus griezties pie sociālajiem dar-
biniekiem, lai saņemtu pabalstu 
mācību piederumu iegādei, brīv-
pusdienas skolās, uzturmaksas 
atlaides Smiltenes novada pirms-
skolas izglītības iestādēs. 

Brīvpusdienas tiek piešķirtas 
par katru mācību pusgadu. Sākoties 

otrajam mācību pusgadam, ģimenei 
atkārtoti jāiesniedz dokumenti. Brīv-
pusdienu apmaksa tiek veikta, ap-
maksājot ēdināšanas pakalpojumu.

Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm 
jāvēršas Sociālajā dienestā Pils ielā 
2, Smiltenē, vai pagastu pārvaldēs 
pie sociālajiem darbiniekiem. Sociā-
lie darbinieki dokumentus pieņem:

Pirmdienās: - 
8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00; 
Otrdienās: - 
8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00; 
Ceturtdienās: - 
8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Atgādinām, ka sakarā ar 

Smiltenes novada pašvaldības 
ēkas, Dārza ielā 3,  5. kārtas re-
konstrukcijas darbiem, Sociālā 
dienesta speciālistiem mainītas  
atrašanās vietas.  

Sociālā dienesta vadītāja un 
sociālās darbinieces   apmeklētājus  
pieņem Pils ielā 2, 2. stāvā, sanāks-
mju zālē. Kontaktinformācija:  tālr. 
64707865, e-pasts: soc.dienests@
smiltene.lv; Sociālās darbinieces  
darbam ar ģimeni un bērniem – 
Galdnieku ielā 10, Bērnu un ģime-
nes atbalsta centrā. Kontaktinfor-
mācija: mob. tālr. 25611758, e-pasts:  
anita.steinberga@smiltene.lv, arnita.
freiberga@smiltene.lv. 

                Inta Siliņa,
Sociālā dienesta vadītāja              

zēni un 3 meitenes.   Marta un Kār-
lis – Launkalnes pagastā, Anna un 
Ričards – Smiltenes pagastā, Edu-
ards – Vijciema pagastā, Renāte, 
Kurts, Marsels, Olivers Justs, Ak-
sels un Olivers – Smiltenes pilsētā, 
Namejs Jānis – Rīga.

Jūlija mēnesī reģistrēti 12 mir-
šanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši 

pieci vīrieši un septiņas sievietes. 
Miruši 5 – Smiltenes pilsētas iedzī-
votāji un pa 1 – Blomes, Launkal-
nes, Palsmanes, Smiltenes, Lejas-
ciema, Rankas un Virešu  pagasta  
iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
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Izglītība

Skolēnu vasaras brīvdienu no-
slēgumā, ikvienā ģimenē notiek gata-
vošanās nākamajam mācību gadam. 
Augusts ir darbīgs mēnesis arī Smil-
tenes vidusskolā. 

Domājot par mūsu novada un 
pilsētas neatņemamu īpašību kopumu 
– droša, iekopta, latviska vide, kurā 
ir iespējama noturīga izaugsme un 
labklājība – par būtisku tā sastāvda-
ļu iezīmējama arī izglītības kvalitāte. 
Joma, kas pilnveidojama iekšējiem 
resursiem un vērsta uz sadarbību. Tā 
skolotāji profesionāli pilnveidojas 
tālākizglītības kursos, tiek plānots 
turpmākais darbs, starta pozīcijā – 
dažādi jauni projekti, kas sasaucas ar 
kompetenču pieeju izglītībā, rosinot 
skolēnus apgūtās zināšanas saistīt ar 
praktisku pieredzi. Tiek attīstīta arī 
starptautiskā sadarbība, piemēram, 
2017./2018. gadā mūsu skolā mācī-
bas uzsāks 2 vidusskolēni no Itālijas 

Gatavojoties jaunajam mācību gadam Smiltenes 
vidusskolā

un Taizemes, turpināsim arī starptau-
tisko saikni, mūsu skolas jauniešiem 
dodoties gūt pieredzi ārvalstīs.

Jaunā mācību gada sākumā ik-
viens skolēns kopā ar klases audzinā-
tāju un klases biedriem iepazīsies ar 
skolas iekšējās kārtības noteikumiem, 
kuru galvenie akcenti tiks pārrunāti 
arī vecāku sapulcēs. Noteikumu ie-
vērošana ir pamats patīkamai skolas 
videi. Saudzēt apkārtni un paust pozi-
tīvu attieksmi pret apkārtējiem ir solis 
pretī veiksmīgam izglītības apguves 
procesam. 

Ļoti būtiski pirms Zinību die-
nas ģimenēs izrunāt jautājumus, kas 
saistīti ar bērnu drošību. Kā zināms, 
rudens ir laiks, kad skolēni mācību 
iestādē tiek instruēti dažādos cilvēk-
drošības aspektos, to darot gan au-
dzināšanas stundās, gan sadarbībā ar 
pašvaldības un valsts mēroga speciā-
listiem. Nav mazsvarīgi ģimenes lokā 

Smiltenes tehnikuma veterinārā 
mācību klīnika atkal atsākusi dar-
bu un tai ir jauna vadītāja. Daktere 
Liāna Pelše pirms gada pabeigusi 
Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes veterinārmedicīnas fakultāti un 
ir apņēmības pilna darīt visu iespē-
jamo, lai pasaulē būtu vairāk veselu 
un laimīgu dzīvnieku. Liānas lielākā 
aizraušanās ir zirgi, taču daktere ir 
arī vairāku mīļdzīvnieku saimniece 
un labi zina, cik izšķirošos brīžos 
svarīga laikus sniegta palīdzība. 

Pirmā augusta nedēļa pagāja ļoti 
intensīvi. „Cilvēki nāk ar visdažā-
dākajām problēmām. Ir daudz der-
matoloģijas pacientu. Bija arī viena 
operācija,” stāsta jaunā daktere.

Liāna dzimusi un augusi Rīgā, 
bet kopš pagājušā gada vasaras viņas 
mājas ir Alūksnes novadā. Sākumā 
daktere apvienoja darbu Alūksnes 
dzīvnieku mājā „Astes un ūsas” ar 
pienākumiem veterinārajā klīnikā 
„IKAROSS” Rīgā. Kopš augusta vi-
ņas pamata darba vieta ir Smiltenes 
tehnikuma veterinārā mācību klīni-
ka, kur veterinārārsti var sastapt no 
pirmdienas līdz ceturtdienai. Klīnika 
atvērta no plkst. 9:00 līdz 17:00 (bez 
pārtraukuma).

Daktere Pelše darba piedāvāju-
mu Smiltenē pieņēmusi ar lielu prie-
ku, jo tas ir daudz tuvāk mājām. „Arī 
attālums no Alūksnes līdz Smiltenei 
šķiet tīrais nieks, salīdzinot ar mūžī-
go sēdēšanu sastrēgumos Rīgā. Ceļā 
uz darbu reizēm pavadu mazāk laika, 
nekā kādreiz, braucot no Rīgas cen-
tra līdz Bolderājai.” Vēl dakteri prie-
cē Smiltenes tehnikuma veterinārās 
mācību klīnikas pakalpojumu cenas, 
kas ir daudz draudzīgākas Latvi-
jas vidusmēra iedzīvotāju maciņam 
nekā galvaspilsētā. „Klīnikā ir vi-
sas jaunākās tehnoloģijas un cilvēki 
vajadzības gadījumā var tās saviem 
mīluļiem arī atļauties. Rīgā klienti no 
rentgena un ultrasonogrāfi jas to aug-
sto cenu dēļ bieži atteicās.”

Liānai jau pirmajā darba nedē-
ļā izveidojušās jaukas un sirsnīgas 

Smiltenes tehnikuma klīnikai jauna 
vadītāja

attiecības ar klīnikas asistenti. Rīgā 
daktere kādu brīdi strādājusi vienā 
darba vietā ar veterinārārsta asis-
tentēm, kas nākušas no Smiltenes 
tehnikuma. „Ļoti ceru, ka tikpat labi 
sastrādāsimies arī ar pārējiem jaunie-
šiem.”

Jaunās dakteres lielākā aizrau-
šanās jau no deviņu gadu vecuma 
ir zirgi un jāšanas sports. „Kādreiz 
nodarbojos ar konkūru (šķēršļu pār-
varēšana zirgu mugurā), pēc tam pār-
gāju uz iejādes disciplīnu. Kopš dzī-
voju laukos, sacensības izpaliek, taču 
joprojām regulāri dodos izjādēs. Ļoti 
novērtēju to, ka saviem zirgiem vairs 
nav kaut kur jāīrē stallis, ka arī ikdie-
nā visi varam būt kopā. Kad nokārto-
šu attiecīgās kategorijas tiesības, lai 
drīkstētu vadīt mašīnu, kurai pievie-
nots furgons zirga pārvadāšanai, tad 
atkal brauksim arī uz sacensībām.”

Arī veterinārārsta profesiju 
Liāna izvēlējusies, lielā mērā domā-
jot par zirgiem. „Taču pamazām viss 
kaut kā izvērtās tā, ka aizvien vairāk 
sāku nodarboties ar mazo dzīvnieku 
medicīnu. Ja vēlējos savu nākotni 
saistīt tikai ar zirgiem, tad bija jāpa-
liek Jelgavā. Sievietei strādāt ar ma-
zajiem dzīvniekiem tomēr ir vieglāk 
nekā ar lielajiem.”

Jaunajai veterinārārstei viņas 
darbā vislielāko gandarījumu sagādā 
mirkļi, kad izdodas palīdzēt un labi 

saprasties arī ar sarežģītākajiem pa-
cientiem. „Katram dzīvniekam, tā-
pat kā cilvēkam, ir savs raksturs un 
temperaments. Tas jārespektē. Vete-
rinārārsta darbā ļoti nozīmīga ir arī 
saskarsme ar dzīvnieka saimnieku. 
Ideāli, ja varam viens otram uzticē-
ties un šī sadarbība ilgst gadiem.”

Liānu Pelši mājās gaida trīs suņi, 
kas visi kādā dzīves brīdī nonākuši 
likteņa pabērnu lomā. Viņai ļoti pa-
tīk kaķi. „Arī tie ir katrs ar savu rak-
sturu, kura izpausmes reizēm ir tik 
smieklīgas!” Četrkājaino pacientu 
saimniekiem daktere iesaka saviem 
mīluļiem regulāri veikt profi laktiskos 
pasākumus, jo tie ievērojami samazi-
na ārstēšanās izdevumus. 

Savus mīluļus daktere ikdienā 
baro tikai ar super premium klases 
barību, retu reizi atļaujoties pa la-
bam našķim. „Arī kvalitatīva barība 
ir viens no galvenajiem priekšnotei-
kumiem, lai dzīvnieks justos labi un 
neslimotu. Tāpat kā cilvēks parasti 
katru dienu neēd pa tortei, arī māj-
dzīvniekus nav vajadzīgs katru dienu 
lutināt ar kaut ko īpašu.” Vēl jaunā 
veterinārārste iesaka ikvienam likt 
aiz auss – suņiem un kaķiem ir savi 
kārumi, cilvēkiem – savi. Dzīvnie-
kiem našķošanās no saimnieku galda 
visbiežāk beidzas ar vēdera sāpēm. 

Baiba Vahere
 

No labās puses: jaunā mācību klīnikas vadītāja daktere Liāna Pelše.

Smiltenes vidusskolā rudenī tiks 
uzsākts vērienīgs, divus gadus ilgs 
projekts, kura ietvaros tiks fi nansē-
tas aktivitātes, kas sniedz atbalstu 
skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu 
intereses, spējas, talantus, arī grūtības 
un individuālu nodarbību nepiecieša-
mību. Lielākā fi nansējuma daļa tiks 
atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai 
STEM jomai (matemātika, dabaszi-
nātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu 
uzmanību praktiskai pieejai un skolē-
nu intereses veicināšanai.

Iekļaujoša izglītība un mūsdie-
nīgas darba organizācijas formas

Projekta pamatā ir iekļaujošās 
izglītības modelis – gan individuāla 
pieeja atbilstoši skolēnu iespējām un 
vajadzībām, gan mācīšanās darboties 
grupā, sadarboties, palīdzēt saviem 
vienaudžiem. Aktivitāšu ietvaros tiks 
meklētas tādas darba organizācijas 
formas, kas zināšanas saista ar praksi, 
rada emocionālu līdzpārdzīvojumu, 
līdz ar to – arī skolēnu interesi. Pro-
jekts lielā mērā sasaucas ar izglītības 
jomas aktualitātēm Latvijā kopumā, 
kur līdzās statistikas datiem, kuri no-
teikuši skolu izglītības kvalitātes mē-
rījumus līdz šim, turpmāk tiks ņemti 
vērā arī tādi rādītāji, kuri liecinās par 
skolas darbu plašākā izpratnē – katra 
skolēna individuālu izaugsmi, viņam 
pieejamo piedāvājumu un atbalstu. 

Projekta aktivitātes atbilstoši 
vajadzībām un interesēm pēc mā-
cību stundām pieejamas ikvienam 
atbilstošā vecumposma skolēnam

Projekta specifi ka nosaka, ka lie-
lākā daļa aktivitāšu tiks īstenota pēc 
stundām, piedāvājot iespēju piedalī-
ties dažādos nodarbību ciklos, kon-
kursos, interešu izglītības pulciņos, 
praktiskajās nodarbībās, doties mācī-
bu vizītēs u.c. Šī ir iespēja noteiktās 
aktivitātēs iesaistīties jebkuram Smil-
tenes vidusskolas skolēnam neatkarī-
gi no vecuma vai sasniegumiem, fak-
tiski – jebkuram Smiltenes bērnam 

Individuāla pieeja – 
panākumu atslēga 

izglītībā

un jaunietim skolas vecumā.
Aktivitāšu piedāvājums – daudz-

veidīgs, lielākoties STEM jomā
Ņemot vērā dažādus apstākļus, 

kas valstiskā līmenī saistāmi ar jau 
šobrīd pieejamo piedāvājumu un sko-
lēnu sasniegumiem dažādās nozarēs, 
lielākā daļa projekta fi nansējuma tiek 
novirzīta aktivitātēm matemātikas, 
dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā. 
Līdz ar to arī Smiltenes vidusskolā 
īpaši sākumskolas un pamatskolas 
vecumā, bet daļēji arī vidusskolas 
posmā, būs iespējams apgūt citādu 
matemātiku, praktiski darboties da-
baszinībās, ķīmijā, apgūt inženierzi-
nātņu pamatus, iesaistīties nodarbību 
ciklos vides jomā u.tml. Līdzās tam 
būs arī aktivitātes citās jomās, piemē-
ram, medijpratībā, drāmas metodes 
apguvē pamatskolā u.c.

Tiks veidota sadarbība ar ci-
tām novada skolām

Projekta īstenošanā Smiltenes 
vidusskola sadarbosies ar citām no-
vada skolām, īpaši Palsmanes pamat-
skolu, kurā arī tiek plānotas aktivitā-
tes skolēnu individuālo kompetenču 
attīstīšanai. Pārējo skolu skolēni tiks 
aicināti piedalīties tajās Smiltenes 
vidusskolā organizētajās aktivitātēs, 
kuru specifi ka piemērota plašākam 
skolēnu lokam.

Projektu „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 
(Nr. 8.3.2.2./16/I/001) fi nansē Ei-
ropas Sociālais fonds un koordinē 
Valsts izglītības satura centrs.

Inga Deigele,
 Smiltenes vidusskolas projektu 

koordinatore 

izrunāt visus iespējamos aspektus, 
kā bērns var parūpēties par sevi mā-
jās, ceļā uz skolu, mācību iestādē un 
tās teritorijā, kā arī to, cik svarīgi ir 
nepalikt vienaldzīgam situācijās, kad 
apdraudēti ir līdzcilvēki, un būt atsau-
cīgam, meklējot palīdzību. 

Aicinām pārdomāt ikviena sko-
lēna ārējā tēla kultūras pilnveidošanu 
skolas ikdienā un svētkos, ievērojot 
nosacījumus, kas ietverti arī skolas 
iekšējās kārtības noteikumos. Tie 
paredz lietišķa apģērba vai skolēnu 
formas nēsāšanu. Lietišķo apģērbu 
vēlams piemērot krāsām, kas ietvertas 
skolēnu formās: balts un/ vai dzeltens, 
tumši zils vai melns (krāsu paraugus 
iespējams apskatīt mājas lapā www.
skolasforma.lv). 

Skola tāpat kā līdz šim arī nāka-
majā mācību gadā nodrošinās mācību 
grāmatas, darba burtnīcas, dienasgrā-
matu un skolēna apliecību. Ar 1.klasei 

nepieciešamajiem individuālajiem 
mācību piederumiem aicinām iepazī-
ties skolas mājas lapā svs.edu.lv. Citu 
klašu skolēniem kancelejas preces, 
apģērbs, apavi nodrošināmi atbilstoši 
mācību priekšmetiem.

Lai vecākiem sniegtu detalizē-
tu informāciju par nākamo mācību 
gadu, augustā tiks organizētas vairā-
kas sanāksmes.

VECĀKU INFORMATĪVĀS 
SANĀKSMES:

1. – 4. klasēm – 24. augustā 
plkst. 17:30 Dakteru ielas zālē;
5. – 8. klasēm – 28. augustā 
plkst. 17:30 Dakteru ielas zālē;
9. – 12. klasēm – 28. augustā 
plkst. 18:30 Dakteru ielas zālē.

Par augusta aktualitātēm un Zi-
nību dienas norisi sekojiet informā-
cijai skolas mājas lapā svs.edu.lv un 
sociālajos kontos!

Smiltenes tehnikuma au-
dzēknes Evelīnas Pavlovičas 
gatavotā torte „Latvju zīmju 
sakta” Latvijas Maiznieku 
biedrības un biedrības „Siera 
klubs” organizētajā reģionāla-
jā konkursā „Tautiskie raksti 
siera, biezpiena un maizes gar-
dumā” ieguvusi ceturto vietu.

Evelīna Pavloviča rudenī 
mācīsies trešajā ēdināšanas pa-
kalpojumu speciālistu kursā un 
konkursam sagatavoties viņai 
palīdzēja skolotāja Ira Gaile. 
„Torte tika veidota kā apaļš 
maizes kukulītis un vienlaikus 
saules simbols – sakta, ko rotā-
ja dažādas latvju spēka zīmes,” 
stāsta skolotāja Ira Gaile. Tā 
bija spēcinošā rupjmaizes torte 
ar siera – dzērveņu  krēmu.”

Baiba Vahere

Torte ar latvju 
spēka zīmēm
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26. augustā Smiltenes pagasta 
sporta un atpūtas kompleksā „Slīpi” 
notiks ikgadējie  Smiltenes novada 
sporta svētki. Komandām savā star-
pā būs jāsacenšas deviņos netradi-
cionālos sporta veidos.  Lai uzvarētu, 
svarīga būs komandas saliedētība, 
dalībnieku precizitāte un ātrums.  

Sacensību svinīgā atklāšana 
paredzēta plkst. 10:00, savukārt sa-
censību sākums plkst. 10:30. Šogad 
sacensību programmā iekļauti de-
viņi sporta veidi, kuri būs jāveic ar 
netradicionālu pieeju. Komandām 
orientēšanās distance būs jāveic, 
meklējot kontrolpunktus un pārvarot 
virvju taku;  futbolā spēle risināsies 
pēc galda futbola principa; volejbolā 
spēle notiks ar nestandarta bumbu; 
riteņbraukšanā distance jāveic stafe-
tes veidā ar uzdevumiem; „patruļas 
biatlons” – dalībniekiem distance 
būs jāveic ar trīsvietīgām slēpēm un 
jāizpilda metieni mērķī;  „veiklais 
hokejists” – dalībniekiem stafetes 
veidā jāveic desmit tenisa bumbiņu 
pārvietošana no viena punkta līdz 
otram. Tāpat paredzēta akadēmiskā 
airēšana, boulings, diskgolfs. Vairāk 
informācija par disciplīnām sacensī-
bu nolikumā. 

Pasākums ik gadu tiek pavadīts 

Aicinām piedalīties 
ikgadējos  Smiltenes 

novada sporta svētkos

Izglītības iestāde Laiks Vieta
Bilskas pamatskola 10:00 skolā
Blomes pamatskola 9:00

10:00
pirmskolā
skolā

Grundzāles pamatskola 9:00
10:00

pirmskolā
skolā

Launkalnes pamatskola 9:10 skolā
Palsmanes pamatskola 8:30 skolā
Palsmanes internātpamatskola 4. septembrī 10:00 skolā
Palsmanes PII 10:00 iestādē
PII „Pīlādzītis” 9:30 iestādē
Variņu pamatskola 10:00 skolā
Smiltenes vidusskola 9:00 Baznīcas laukumā 
Mākslas skola 13:00 – 15:00 skolā
Mūzikas skola 15:00 Smiltenes Kultūras centrā
Sporta skola pa grupām
Smiltenes tehnikums 4. septembrī 10:00 Kalnamuiža 10

Zinību dienas pasākumi novada 
izglītības iestādēs Sports

22. jūlijā Rēzeknē notika III 
Latvijas čempionāts vieglatlētikā ve-
terāniem. No Smiltenes un arī Valkas 
novada startēja trīs sporta veterāni.

Par trīskārtēju  Latvijas veterānu 
čempionu V75+ grupā kļuva smilte-
nietis Dzintars Briedis, uzvarot lodes 
grūšanā, diska un šķēpa mešanā. 
Savu čempiona titulu augstlēkšanā 
trešo gadu nosargāja Viktors Vējiņš 
V55+ grupā, kļūstot par uzvarētāju 
arī šogad. Sudraba medaļa augstlēk-
šanā Kitijai Klempnerei S60 grupā.

Valkas novada sportisti Aldis 
Dainis V60+grupā  izcīnīja čempio-
na titulu 1500 m skrējienā un Andris 
Dainis 65+ grupā 5000 m skrējienā. 
Sudraba medaļa Andrim arī 1500 m 
skrējienā. Soļotājs Ēriks Jukāms 60+ 

sportiskā un draudzīgā atmosfērā, 
tāpēc aicinām novada  uzņēmumus, 
organizācijas, iestādes un fi ziskas 
personas veidot savas komandas, 
lai sacenstos par šā gada sportiskā-
ko komandu. Vienā komandā var 
pieteikt 14 dalībniekus,  dalībnieku 
vecums – ne jaunāki par 2001. g. 
dzimušajiem. Pirmo trīs vietu iegu-
vējus komandu vērtējumā apbalvos 
ar piemiņas balvām.

Smiltenes novada sporta svētku 
mērķis ir rosināt novada iedzīvotā-
jus un organizācijas iesaistīties spor-
tiskās aktivitātēs, popularizēt sportu 
kā veselību stiprinošu, relaksējošu 
un emocionālu nodarbi. 

Sacensības organizē Smiltenes 
novada Sporta pārvalde. Plašāka in-
formācija un pieteikšanās, sazinoties 
ar sacensību galveno tiesnesi Gun-
taru Marksu pa tālruni 26460704. 
Komandas aicinām pieteikt līdz 
23. augustam plkst. 20:00. Sacensī-
bu dienā līdz plkst. 9:45 sekretariātā 
jāiesniedz rakstisks pieteikums. 

Plašāka informācija par sacen-
sību sporta veidiem un noteikumiem 
www.smiltene.lv. 

 
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzintars Briedis – trīskārtējs 
Latvijas čempions vieglatlētikā 

veterāniem

No kreisais: medaļnieki V. Vējiņš, 
K. Klempnere, Dz. Briedis.

Kultūra

Aicinām jaunos autorus 
pieteik  es 

Dzejas dienām Smiltenē!
8. septembrī plkst. 18.00 Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā norisināsies 

Dzejas dienām vel  ts pasākums 
„Tase dzejas…”.

Aicinām pasākuma „brīvajam 
mikrofonam” pieteik  es 

jaunos autorus, kas raksta 
dzeju un/vai komponē 
dziesmas! Tā ir lieliska 

iespēja parādīt savu talantu, 
sa  kt līdzīgi domājošos 

un gūt iedvesmu jauniem 
darbiem.

Dalībai pasākumā nav vecuma 
ierobežojuma. 

Iepriekšēja pieteikšanās
 līdz 6. septembrim pa tālruni 

28 688 101 (Madara) vai 26 472 818 
(Ilze), vai rakstot uz e-pastu 
kulturascentrs@smiltene.lv.

Piedalies un nobaudi tasi dzejas!

Smiltenē rādīs režisora Vara 
Braslas fi lmu „Vectēvs, kas 

bīstamāks par datoru”

grupā ieguva bronzas medaļu 5 km 
distancē. 

 K. Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Latvijā sāks demonstrēt valsts 
simtgadei veltītās kinofi lmas. Pir-
mie savu devumu atrādīs studija 
„F.O.R.M.A”. Filmas izrādīšanu 
uzsāks vienlaicīgi visi Latvijas di-
gitāli aprīkotie kinoteātri, tostarp 
Smiltenes kultūras centra kinote-
ātris. Režisora Vara Braslas fi lma 
veltīta visai ģimenei, būs gan jautri, 
gan pamācoši. 

Filmas pirmizrādes Smilte-
nē 3 dienas: 18., 19., 20. augustā 
plkst. 17:00, 19:00. 

Izrādes turpināsies līdz 27. 
augustam: 21. – 22.VIII  19:00; 
23. – 24.VIII  18:00; 27.VIII 
17:00. Novada attālākos ska-
tīt gribētājus aicinām savlaicīgi 
rezervēt vietas. Biļete 2,50 eiro. 
Kases telefons 28343415 – darb-
dienās no plkst. 14:00.

Gunārs Liedags,
Smiltenes Kultūras centra 

kino operators 

SMILTENES 
MŪZIKAS SKOLA 

uzņem jaunus 
audzēkņus 

2017./2018. mācību gadam

no 7 gadu vecuma • 
1. klasē;
no 6 gadu vecuma • 
sagatavošanas klasē.

Konsultācijas un uzņemšana 
25., 28., 29., 30. augustā 
no plkst. 15.00 līdz 18.00 

Smiltenē, Pils ielā 3. 

No 14. līdz 16. jū-
lijam savus svētkus 
svinēja Smiltenes 
pilsēta. Sakarā ar 
jauna un moder-
na ugunsdzēsē-
ju depo celtnie-
cību pilsētā, par 
svētku tēmu bija 
izvēlēta stihija – 
uguns –, bet svētku 
moto: „Prieks uzdzirk-
stī Smiltenē!”. …un prieks 
Smiltenē patiešām uzdzirkstīja ar 
vairākkārtīgu spēku, ļaujot svētku 
apmeklētājiem baudīt daudzveidī-
gu pasākumu programmu, apbrī-
not uguns varenību skaistumu un 
cildināt ugunsdzēsēju darbu un 
veco depo. 

Patiesībā svētki iesākās jau 13. 
jūlija vakarā, kad uz izzinošu, no-
derīgu un ļoti garšīgu uztura meis-
tardarbnīcu „Lielveikala anatomija” 
aicināja sportiskā smilteniete, vese-
līgo musli uzkodu „InGo” radītā-
ja Inga Ērgle un uztura speciāliste 
Lāsma Brenča. Savukārt 14. jūlija 
vakarā svētki tika ieskandināti Smil-
tenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
ar meditatīvu un dziļdomīgu kon-
certu „Tautasdziesma dievnamā”, 

Smiltene uzdzirkstī savos svētkos
ko saviem klausītājiem 

dāvināja Biruta Ozo-
liņa, Ilona Birģele 

un Anda Eglīte. 
Pēc koncerta pa-
sākuma apmek-
lētāji tika aicināti 
doties nesteidzī-
gā pastaigā cauri 

Smiltenes „zaļajai 
sirdij” – Vecajam 

parkam –, kur bija ie-
spējams baudīt ielu muzi-

kantu priekšnesumus un laikmetīgās 
dejas performanci. Pastaigas noslē-
gumā pie Tepera ezera bija iespējams 
doties izbraukumā ar pontonlaivu 
un baudīt lietuviešu grupas „Albedo 
Coeli” temperamentīgās mūzikas 
koncertu, bet pirms pusnakts, pasā-
kuma kulminācijā, uguns skaistums 
un varenība iezīmējās uguns šovā. 
Tā fi nālā tika aizdegta īpaša kustīgā 
uguns skulptūra Smiltenes pilsētas 
simbola – sudraba vanaga – formā. 

Svētku galvenajā dienā, 15. jū-
lijā, svētku aktivitātes norisinājās 
pie Smiltenes vecā depo, kas visas 
dienas garumā bija atvērts apmek-
lētājiem, ļaujot izstaigāt tā telpas, 
izmēģināt ugunsdzēsēju ekipēju-
mu un iepazīto viņu darbu. Svētku 

apmeklētājiem bija iespēja arī ap-
meklēt mājražotāju un amatnieku 
tirdziņu, vērot karstasinīgas čigānu 
dejas un fl amenko, nogaršot īpašu 
uguns zupu, piedalīties uguns ri-
tuālā, apgūt temperamentīgo salsu, 
kā arī apskatīt, baudīt un izmēģināt 
vēl daudz ko citu. Jāatzīmē, ka šajā 
dienā Smiltenē norisinājās arī pir-
mais atsevišķais ielu futbola turnīrs 
„Ghetto Football”, bet dienas izska-
ņā – iemīļotais grupas „Apvedceļš” 
jubilejas festivāls un unikāls ekstrē-
mā velo nakts šovs komandas “Gre-
entrials” izpildījumā. Svētku noslē-
gumā, 16. jūlijā, – temperamentīgs 
latgaļu humors Baltinavas teātra 
izrādē „Sievasmātes bizness”.

Lai svētki izdotos, neiztikt bez 
atsaucīgiem, aktīviem un iniciatī-
vas bagātiem cilvēkiem! Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra kolektīvs 
izsaka milzīgu paldies ikkatram kas 
iesaistījās svētku norisē un īstenoša-
nā! Mēs visi kopā esam paveikuši 
patiešām lielu darbu – likuši mūsu 
pilsētai dzirkstīt tās svētkos! 

Pateicībā,
Madara Mūrniece,

Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
mākslinieciskā vadītāja
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Smiltenes novada 
bibliotēkā
IZSTĀDE:

Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra 

pasākumi
AUGUSTĀ
23. augustā plkst. 19:00 
Kultūras centra lielajā zālē 
dueta „Duo LV” kamermūzikas 
koncerts – Kristīne Balanas 
(vijole) un Andrejs Osokins 
(klavieres). Biļetes iepriekšpār-
došanā un pirms koncerta 
Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra kasē: 5,00 eiro 
26. augustā plkst. 18:00 
Vasaras sezonas noslēgums 
Jāņukalna estrādē koncerts 
„Tepat, starp Jums” par godu 
Viktora Lapčenoka 60, Žorža 
Siksnas 60 un Noras Bumbieres 
70 gadu jubilejai. Koncertā 
piedalās: Viktors Lapčenoks, 
Žoržs Siksna, Ira Krauja – 
Dūduma, Daiga Petkēviča, 
Normunds Jakušonoks, 
Zigfrīds Muktupāvels, Emīls 
Balcers, Rūta Dūduma, Sabīne 
Berezina, un Katrīna Bindere, 
pavadošais orķestris Edgara 
Jasa vadībā. Domās kopā ar 
māksliniekiem būs arī maestro 
Raimonds Pauls, kurš koncertā 
Smiltenē gan nepiedalīsies!
Biļetes iepriekšpārdošanā 
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības 
vietās un www.bilesuparadize.lv: 
7,00 eiro, 10,00 eiro un 12,00 
eiro
plkst. 22:00 vasaras sezonas 
noslēguma nakts balle ar grupām 
„Dakota” un „Vēja radītie”. 
Ieeja: 4,00 eiro. Pasākuma laikā 
darbosies kafejnīca

SEPTEMBRĪ
8. septembrī plkst. 18:00 
Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā Dzejas dienām veltīts 
pasākums „Tase dzejas…”. 
Īpašais viesis – dzejnieks Edvīns 
Raups, muzicē – Inga Ruka. 
Pieteikšanās „dzejas brīvajam 
mikrofonam” līdz 6. septembrim 
pa tālruni 28 688 101 (Madara) 
vai 26 472 818 (Ilze), vai rakstot 
uz e-pastu kulturascentrs@
smiltene.lv.
9. septembrī (laiks tiks 
precizēts) Gaujienas Radošās 
nometnes „Vītolēni” rudens 
koncerts 
14. septembrī plkst. 18:00 
koncerts „NBS 007”, piedalās – 
Ralfs Eilands, Valters Pūce, NBS 
štāba orķestris (diriģents – Guntis 
Kumačevs), Karina Bērziņa. 
Biļetes drīzumā būs pieejamas 
iepriekšpārdošanā
23. septembrī plkst. 16:00 
Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra lielajā zālē TLMS 
„Smiltene” 70 gadu jubilejas 
pasākums

Vairāk informācijas par 
aktuālajiem pasākumiem 

Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā: www.smiltene.lv

Pasākumi novada pagastos 
Blomes pagasts 
19. un 20. augustā Blomes tautas namā  teātru salidojums 
„Nāk tik šurp!”. Ieeja uz katru izrādi 1,00 eiro 
19. augustā: 

plkst. 10:00 – J. Janševska  „Precību viesulis’’, Nīkrāces 
amatierteātris „Brinida’’, režisore I. Ezeriete /lielā zāle/;
plkst. 13:00 – R. Blaumanis  „Zagļi’’ , Uzvaras amatierteātris, režisors 
U. Donerblics /pagalms vai lielā zāle/;
plkst. 14:30 – A. Niedzviedzis  „Trīsarpus atraitnes’’, Vaiņodes 
amatierteātris „Kuratieši”, rež. I. Ezeriete /lielā zāle/;
Plkst. 16:00 – Mihails Sebastians  „Nezināmā zvaigzne’’, Stūrīšu 
amatierteātris, rež. S.Avotiņa /lielā zāle/;
plkst. 17:45 – Anna Danča  „Mada pūds’’, Rudzātu amatierteātris,   
rež. Saiva Ķuzule-Jansone /lielā zāle/;
plkst. 19:00 – Rodžers De Kūrs  „Olas’’, un A. Ūdris „Leopolds’’, 
Mores amatierteātris „Oga’’, rež. I. Millere /teātra zāle vai pagalms/.

20. augustā: 
plkst . 11:00 – G. Priede  „Centrifūga”, Brantu amatierteātris,          
rež. G. Skadiņa /lielā zāle/;
plkst. 14:00 – IZRĀDE ĢIMENĒM – pēc Luiss Kerols  „Alises 
piedzīvojumi brīnumzemē’’ motīviem, Īslīces amatierteātris „Dadži’’, 
rež. E. Novicka

30. augustā plkst. 16:00 pie Blomes tautas nama „TRACIS PIRMS 
SKOLAS’’. Uz piepūšamajām atrakcijām aicinām visus novada bērnus! 
Ieeja brīva 

Variņu pagasts 
18. augustā plkst. 19:00 Variņu tautas namā Jaunpiebalgas 
amatierteātra „Triksteri”  izrāde ,,Trīs košas dāmas”. Ieeja 2,00 eiro
9. septembrī plkst. 22:00 Variņu tautas namā atpūtas vakars ar 
Jāni Krūmiņu (no grupas „Apvedceļš”) un Dj Gunchu. Ieeja 3,00 eiro

Grundzāles pagasts
15. septembrī plkst. 17:00 Grundzāles kultūras namā dziesmoti 
dzejiska pēcpusdiena kopā ar Elitu un Viktoru Tilčikiem.

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā no 14. au-
gusta līdz 29. septembrim apskatāma tematiska izstāde „Mans drošais 
ceļš”, kas apmeklētājiem atgādinās par gājēju un velosipēdistu liku-
miem, kas jāievēro, lai ceļš no mājas līdz skolai un atpakaļ būtu drošs.

a 

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) 
27. augustā aicina doties nūjošanas pārgājienā 

Klievezera apkārtnē.
Pārgājiena sākums pļaviņā pie Cērtenes pilskalna plkst. 10.30. 

Dosimies kopīgā pārgājienā aptuveni 10 km garumā. Pirms pārgājie-
na būs kopīga iesildīšanās un pareizas nūjošanas instruktāža. Aicinām 
ņemt līdzi atspirdzinošu dzērienu un kādu našķi spēkam. 

Pasākums ir bez maksas. Interesentus lūdzam pieteikt savu da-
lību Smiltenes novada TIC (Dārza ielā 3, Smiltenē) vai zvanot uz 
+371 29395200, 64707575.

Pasākumu rīko Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs un 
tas notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.

Modris Apsītis,
Tūrisma informācijas centra vadītājs

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais
fonds

Aicina doties nūjošanas 
pārgājienā

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” norisinās 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifi skā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profi lakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei” ie-
tvaros. Projekts tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


