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Pozitīvi: uz Smiltenes novada 
domes nomātās zemes attīsta 

uzņēmējdarbību

Smiltenes novada dome informē, ka šā gada aprīlī tiks uzsākti būv-
darbi objektā „Ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” pārbūve” un „Gājēju 
un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai”, tai skaitā tilta 
pār Abuls upi pārbūve un Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju 
tribīņu jaunbūve sporta kompleksā „Teperis”, Smiltenes novadā”.  

Ēku, telpu un ražošanas te-
ritorijas jautājums ir svarīgs 
daudziem Smiltenes novada uz-
ņēmējiem, tāpēc, kā vienu no po-
zitīviem piemēriem var minēt 24. 
februārī Smiltenē atvērto  kravas 
automašīnu servisa un rezerves 
daļu tirdzniecības centru „RZ Au-
tocentrs”, Smiltenes novada dome 
sev  piederošo nekustamo īpašu-
mu Kaikas ielā 1, kas līdz tam bija 
krūmiem aizaugusi, purvaina vie-
ta,  nodeva nomā  uz 10 gadiem. 

2013. gada 28. februārī Smil-
tenes novada dome nolēma nodot 
nomā uz 10 gadiem ar apbūves tie-
sībām SIA  „Dzērves nami” zemes 
gabalu Smiltenē, Kaikas ielā 1, ka-
dastra numurs 9415 006 0805, ar 
kopējo platību 9802 m2, tādējādi 
atbalstot  uzņēmējdarbības attīstī-
tu novadā.

Autocentra atklāšanas dienā 
Smiltenes novada domes priekšsē-
dētājs Gints Kukainis un izpilddi-
rektors Kārlis Lapiņš atzinīgi novēr-
tēja uzņēmēja paveikto, kas vēlreiz 
apliecina to, ka Smiltenes novadā 
ir spēcīgi biznesa cilvēki, kuri salī-
dzinoši īsā laika periodā ir spējuši 
sakārtot pašvaldības iznomāto zemi 
un uzcelt kravas automašīnu servisa 
ēku, attīstot savu uzņēmējdarbību 
un sniedzot nepieciešamu pakalpo-
jumu Vidzemē. Līdz ar jaunās servi-
sa ēkas atklāšanu, Smiltenes pilsētā  
ir sakārtota viena industriālās zonas 
teritorija, ir radītas jaunas darba vie-
tas un jauna prakses vieta Smiltenes 
tehnikuma audzēkņiem.

SIA  „Dzērves nami” īpašnieks 
Ansis Dzērve: „Mērķis priekš pil-
sētas ir sasniegts, jo ir sakārtota 
viena degradēta  teritorija, taču 
man kā uzņēmējam ir svarīgi pēc 
iespējas ātrāk zemi izpirkt, lai celtu 
īpašuma vērtību, ceru, ka šis darī-
jums ar pašvaldību notiks tuvākā 
nākotnē.” Savukārt, runājot par 
jaunu darba vietu radīšanu, Ansis 
Dzērve uzsver, ka kadri izšķir visu 
un uzņēmumam ir nepieciešami 
darbinieki, taču pie to atlases pieet 
ļoti akurāti, jo nepieciešami zinoši 
un kvalifi cēti speciālisti. Jāpiebilst, 
ka uzņēmējs atzinīgi novērtē viena 
topošā speciālista – Smiltenes teh-
nikuma audzēkņa darbu, kurš uzņē-
mumā šobrīd iziet praksi. 

Smiltenes tehnikuma Ceļu bū-
ves mašīnu mehāniķu bāzes vadī-
tājs Zigurds Purmalis:  „Mēs neva-
ram iedomāties mācību iestādi bez 
sadarbības ar uzņēmumiem, kas 
tiešā veidā realizē mūsu audzēkņu 

nākamās iespējas, mūsu puiši varēs 
šeit iesaistīties, mācīties un strādāt,  
un arī darba devējs atradīs sev la-
bus speciālistus no mūsu skolas 
audzēkņiem, kas šeit jau būs daļē-
ji apguvuši iemaņas un zināšanas. 
Šobrīd jau viens skolas audzēknis 
praktizējas un ir patīkami dzirdēt 
labās atsauksmes no uzņēmēja.”

Jau informējām, ka Smiltenes 
novada dome ir izstrādājusi ne-
kustamo īpašumu datu bāzi un iz-
veidojusi investīciju objektu karti, 
lai uzņēmējiem un potenciāliem 
investoriem būtu iespēja vienkopus 
iegūt informāciju par Smiltenes 
novadā pieejamiem īpašumiem uz-
ņēmējdarbības veikšanai. Aicinām 
ikvienu interesentu izmantot šo 
Investīciju objektu karti, kura ir 
publicēta Smiltenes novada mājas 
lapā www.smiltene.lv sadaļā Uz-
ņēmējdarbība „Īpašumi uzņēmēj-
darbībai un investīcijām”. Kartē ir 
apkopota informācija par uzņēmēj-
darbībai un investīcijām pieejama-
jiem nekustamajiem īpašumiem, 
kas pieder Smiltenes novada paš-
valdībai, kā arī par juridiskām un 
fi ziskām personām piederošajiem 
īpašumiem, kuru īpašnieki vēlas 
iznomāt vai pārdot. Katram objek-
tam ir pievienota informācija par tā 
piederību, platību, inženierkomuni-
kācijām, fotoattēliem un kontaktin-

formāciju. Jautājumu 
gadījumā aicinām 
sazināties ar Attīs-
tības un plānošanas 
nodaļu pa e-pastu: at-
tistiba@smiltene.lv, 
tālrunis informācijai 
64707571. Aicinām 
īpašniekus, kuri vē-
las iznomāt vai pār-
dot uzņēmējdarbības 
veikšanai piemērotus 
īpašumus (zemi, tel-
pas, ēkas), sūtīt infor-

māciju kartes papildināšanai!
Jāpiemin, ka šogad Smiltenes 

novada dome, lai sekmētu uzņē-
mējdarbības attīstību un inovāciju 
piesaisti novadam, īstenos vēl kādu 
atbalsta aktivitāti  – rīkos uzņē-
mējdarbības ideju konkursu „Esi 
uzņēmējs Smiltenes novadā”.  
Konkursa mērķis ir  sniegt pašval-
dības atbalstu Smiltenes novada 
uzņēmumu un fi zisko personu pro-
jektiem, kas tiek realizēti Smiltenes 
novadā un kuru rezultātā tiek radīti 
jauni produkti un pakalpojumi vai 
tiek radītas jaunas darba vietas. 
Konkursā piedalīties varēs Smilte-
nes novadā reģistrēta juridiska per-
sona vai fi ziska persona, kas reģis-
trējusies kā saimnieciskās darbības 
veicējs vai kas idejas atbalsta gadī-
jumā reģistrēsies kā saimnieciskās 
darbības veicējs vai komersants. 
Līdzfi nansējuma summa vienam 
pretendentam plānota līdz EUR 
3000,00, nepārsniedzot 80% no ie-
sniegtās projektu izdevumu tāmes. 
Par konkursa izsludināšanu infor-
mēsim, publicējot paziņojumu paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
„Smiltenes Novada Domes Vēstis” 
un mājas lapā www.smiltene.lv.

Kopumā, lai veicinātu sadar-
bību ar Smiltenes novada uzņēmē-
jiem un sekmētu uzņēmējdarbības 

Jau tagad mājaslapā www.talkas.lv ir 
iespēja reģistrēt piesārņotās vietas, kuras 
būtu nepieciešams sakopt. Smiltenes 
novada domes saimnieciskās darbības 
nodaļā talkas koordinatoram var pie-
teikt savu talkošanas vietu, kā arī no-
dot ierosinājumus un jautājums zvanot 
uz tālruni 64707867.

Nāc un piedalies Lielajā talkā!

ir 
as 

Jau 20. gadu pēc kārtas tiek 
organizēta Vidzemes reģionā lie-
lākā uzņēmēju un amatnieki iz-
stāde „Vidzemes Uzņēmēju die-
nas 2017”, kura notiks š. g. 19. un 
20. maijā Valmierā. 

Aicinām Smiltenes novada 
uzņēmējus piedalīties izstādē, de-
monstrēt savus ražotos produktus un 
savus pakalpojumus potenciālajiem 
klientiem, sadarbības partneriem, kā 
arī Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. 

Uzņēmējiem, kas plāno pieda-
līties, ir iespējams saņemt Smilte-
nes novada domes atbalstu dalībai 
izstādē. Plašāka informācija intere-
sējoties Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centrā (TIC) klātienē 
vai zvanot pa tālr. 29395200. 

„Vidzemes Uzņēmēju dienās 
2017” piedalīsies arī Smiltenes no-
vada pašvaldība, tādēļ tiem uzņē-
mumiem, kuri neplāno piedalīties 
izstādē paši, ir iespējams izvietot 
informāciju par savu uzņēmumu 
(brošūras, bukleti, vizītkartes) Smil-

Jaunatklātais kravas automašīnu servisa un 
rezerves daļu tirdzniecības centrs „RZ Autocentrs”

Aicinām Smiltenes novada 
uzņēmējus pieteikties dalībai 
Vidzemes Uzņēmēju dienās 

2017!

Lielā talka Latvijā un Smiltenes 
novadā šogad notiks 22. aprīlī 

tenes novada stendā. Reprezentāci-
jas materiālus izstādei iespējams 
iesniegt Smiltenes novada TIC, 
Dārza ielā 3, Smiltenē līdz 1. mai-
jam. 

Uzņēmējiem, kuri vēlas pieda-
līties izstādē ar savu stendu, ir jāno-
sūta pieteikums – līgums uz e-pastu 
valmiera@chamber.lv vai pa faksu 
64281214, vai jāiesniedz LTRK Vi-
dzemes nodaļā, Stacijas ielā 26, Val-
mierā. Amatniekiem aizpildāms tikai 
pieteikums. Sīkāka informācija un 
līgumi pieejami: www.vidzemesiz-
stade.lv.

Dalībnieku reģistrācija atvēr-
ta līdz 2017. gada 31. martam. 

Vidzemes Uzņēmēju dienas 
organizē Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras (LTRK) Vidze-
mes nodaļa sadarbībā ar Valmieras 
pilsētas pašvaldību un Vidzemes 
plānošanas reģionu.

Lelde Sprancmane,
Tūrisma informācijas centra 

speciāliste

Uzsāks būvdarbus vairākos 
objektos
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2017. gada 22. februārī notika kārtējā 

domes sēdē, kurā tika pieņemti  68 lēmumi, 
t.sk., 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/17 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes no-
vadā” projektu.

2. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar 
SIA „Smiltenes NKUP”.

3. Slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP” 
par projekta „Daudzdzīvokļu mājas Smiltenē, 
Daugavas ielā 7A būvdarbu pabeigšana paš-
valdības īres nama būvniecībai” ieceres reali-
zācijas nodrošināšanu.

4. Piekrist nekustamā īpašuma Daugavas 
ielā 7B, Smiltenē, Smiltenes novadā (reģistrēts 
Smiltenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 900, kadastra numurs 94150080815), kas 
sastāv no zemes gabala 1357 m2 platībā, pirku-
mam no SIA „Smiltene LAST” (vienotās reģis-
trācijas Nr. 44103030353) un iegādāties to paš-
valdības īpašumā par pirkuma cenu  14000,00 
euro (četrpadsmit tūkstoši euro) ar turpmākās 
izmantošanas mērķi likuma „Par pašvaldībām 
15. panta pirmās daļas 2. punktā  noteikto paš-
valdības autonomās funkcijas īstenošanai.

5. Apstiprināt Nolikumu Nr. 6/17 „Smilte-
nes novada pedagoģiski medicīniskas komisi-
jas nolikums.” 

6. Lai nodrošinātu Smiltenes novada prio-
ritārā investīciju projekta „Smiltenes stadiona 
tribīņu ēkas izbūve” fi nansēšanu, 2017. gadā 
ņemt aizņēmumu EUR 250 000,00 (divi simti 
piecdesmit tūkstoši euro un 00 centu) apmērā 
no Latvijas Republikas Valsts kases. [..] mi-
nētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2019. 
gada martā ar aizdevuma atmaksas termiņu 20 
(divdesmit) gadi, maksājot Latvijas Republi-
kas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu 
likmi.

7. Lai nodrošinātu pašvaldību autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamā transpor-
ta iegādi, 2017. gadā ņemt aizņēmumu EUR 
67 500 (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci sim-
ti euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Re-
publikas Valsts kases. [..] minētā aizņēmuma 
atmaksāšanu uzsākt 2017. gada septembrī ar 
aizdevuma atmaksas termiņu 5 (pieci) gadi, 
maksājot Latvijas Republikas Valsts kases no-
teikto aizdevuma procentu likmi.

8. Lai nodrošinātu ceļu un to kompleksa 
investīciju projektu „Gājēju un velosipēdis-
tu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai” un 
„Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls 
upi pārbūve (2. posms)” realizāciju, 2017. 
gadā ņemt aizņēmumu no Latvijas Republikas 
Valsts kases:

a. Projektam „Gājēju un velosipēdistu ceļa 
būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai” 254 284 
euro (divi simti piecdesmit četri tūkstoši divi 
simti astoņdesmit četri euro 00 centi).

b.  Projektam “Smiltenes pilsētas Dārza 
ielas tilta pār Abuls upi pārbūve (2. posms)” 
49 761 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi 
simti sešdesmit viens euro 00 centi).

9. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu 
„Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada 
Lizdoles un Tepera ezerā” pasākumam „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesī-
bas pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašumā” par kopējo 
summu 1690,12 euro (viens tūkstotis seši simti 
deviņdesmit euro un 12 centi).

10. Lai nodrošinātu Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai ietvaros reali-
zējamā projekta Nr. 16-09-AL10-A019.2103-
000001 „Kartingu trases atjaunošana” fi nan-
sēšanu, 2017. gadā ņemt aizņēmumu EUR 
160 772 (viens simts sešdesmit tūkstoši septiņi 
simti septiņdesmit divi euro un 00 centu) ap-
mērā no Latvijas Republikas Valsts kases. [..] 
minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2019. 

gada martā ar aizdevuma atmaksas termiņu 20 
(divdesmit) gadi, maksājot Latvijas Republi-
kas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu 
likmi.

11. Lai nodrošinātu Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” projekta Nr. 16-09-AL12-A019.2201-
000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teri-
torijas labiekārtošana” fi nansēšanu, 2017. gadā 
ņemt aizņēmumu EUR 30 243 (trīsdesmit 
tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 00 
centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts 
kases. [..] minētā aizņēmuma atmaksāšanu uz-
sākt 2019. gada martā ar aizdevuma atmaksas 
termiņu 20 (divdesmit) gadi, maksājot Latvijas 
Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma 
procentu likmi.

12. Lai nodrošinātu projekta „Autoceļa 
Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uz-
ņēmējdarbības attīstībai” fi nansēšanu, 2017. 
gadā ņemt aizņēmumu EUR 138 973 (viens 
simts trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit trīs euro un 00 centu) apmērā no 
Latvijas Republikas Valsts kases. [..] Lēmuma 
1. punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uz-
sākt 2019. gada martā ar aizdevuma atmaksas 
termiņu 20 (divdesmit) gadi, maksājot Latvijas 
Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma 
procentu likmi.

13. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abu-
las lauku partnerība” projektu „Palsmanes 
kapsētas digitalizācija” projektu konkursam 
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas 
ieviešanai rīcībā 2.1. „Vietējās teritorijas labie-
kārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mībai” par kopējo summu 7405,20 euro (septi-
ņi tūkstoši četri simti pieci euro 20 centi).

14. Apstiprināt Grundzāles kultūras nama 
Tilta ielā 5, Grundzālē, telpu izmantošanas 
maksas pakalpojumu cenrādi:

Pakalpojuma nosau-
kums

Izman-
tošanas 

laiks

 Cena 
bez PVN, 

EUR 
Lielās zāles noma 1 h 12,00 
Lielās zāles un 
skatuves noma 1 h 16,00

Mazās zāles noma 1 h 7,00 
Atpūtas telpas noma 1 h 4,00

15. Par nekustamā īpašuma „Mežiņi”, 
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavināša-
nu. Pēc atsavināšanas cenas 5570 euro (pieci 
tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro), t.sk. 
zeme 5268 euro un mežaudze 302 euro, sa-
maksāšanas, slēgt pirkuma līgumu ar /vārds, 
uzvārds/ par nekustamā īpašuma „Mežiņi”, 
Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 006 
0004, pirkšanu.

16. Uzsākt zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9444 008 0036  4,8 ha platībā, Bils-
kas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas 
procedūru.

17. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Meža 
Mežmalas”-2, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kas sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
mājai piesaistītā zemesgabala domājamās da-
ļas, atsavināšanai.

18.. Uzsākt nekustamā īpašuma Kaļķu iela 
2B, Smiltenē daļas atsavināšanas procedūru.

19. Piekrist nekustamā īpašuma „Kaln-
vērzemnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes 
novadā atsavināšanai.

20. Slēgt ar /vārds, uzvārds/ pirkuma lī-
gumu par nekustamā īpašuma „Smaidas-1”, 
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads, pārdošanu par summu 2900 euro (divi 
tūkstoši deviņi simti euro).

21. Uzsākt nekustamā īpašuma Pilskalna 
iela 2, Smiltenē atsavināšanas procedūru. 

22. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašu-
mam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9415 008 0407 001, piešķirt no-
saukumu Mētras iela 2A k-26, Smiltene, Smil-
tenes novads. 

23. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašu-
mam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0230, piešķirt nosaukumu „Vārpa 
17”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smilte-
nes novads. 

24. Iznomāt /vārds, uzvārds/ zemes vienī-
bas Veldes ielā 2A, Smiltenē, kadastra apzīmē-
jums 9415 005 0925, daļu 430 m2 platībā maz-
dārziņam līdz 2018. gada 31. decembrim.

25. Iznomāt /vārds, uzvārds/ zemes vienī-
bu „Valsts brīvā zeme „Vārpa Nr. 17””, Smil-
tenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 006 
0230  0,0040 ha platībā garāžas ēkas uzturē-
šanai.

26. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Ka-
lējiņi 1” zemes vienību „Vāveres”, kadastra 
apzīmējums 9444 003 0088, 0,8497 ha platī-
bā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2021. 
gada 31. decembrim.

27. Pagarināt 2016. gada 14. februāra ze-
mes nomas līguma Nr. 26/2016 termiņu līdz 
2036. gada 31. decembrim, atstājot negrozītus 
pārējos līguma nosacījumus. 

28. Pārtraukt zemes nomas tiesības /vārds, 
uzvārds/ par zemes vienību „Stars”, Bilskas 
pagastā, kadastra apzīmējums 9444 007 0261,  
0,3745 ha platībā.

29. Par nekustamā īpašuma Kaļķu iela un 
Kaļķu iela 2B, Smiltenē sadalīšanu. 

30. No Bilskas pagasta nekustamā īpašu-
ma „Avotiņi”, kadastra numurs 9444 008 0007, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 008 0036  4,8 ha platībā un mainīt nosau-
kumu no „Avotiņi” uz „Liepkalni” un pievie-
not esošajam īpašumam „Liepkalni”, kadastra 
numurs 9444 008 0053.

31. Mainīt adresi zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 9446 003 0188 un uz tās 
esošajām ēkām no „Zariņi”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads uz „Lārmaņi”, Blomes pa-
gasts, Smiltenes novads.

Mainīt nekustamā īpašuma „Zariņi”, ka-
dastra numurs 9446 003 0102, nosaukumu no 
„Zariņi” uz „Lārmaņi”, Blomes pagasts, Smil-
tenes pagasts.

32. Likvidēt telpu grupas Nr. 1 – Nr. 3 dzī-
vojamā mājā „Kalnvērzemnieki”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā.

Likvidēt telpu grupu adreses: „Kalnvēr-
zemnieki” – 1, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, „Kalnvērzemnieki” – 2, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads un „Kalnvērzemnie-
ki” – 3, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. 

33. Mainīt adresi zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumu 9474 004 0362 un 9474 
004 0396 un uz tām esošajām ēkām no „Sta-
riņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 
uz „Kukuri”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads. 

Mainīt nekustamā īpašuma „Stariņi 2”, 
kadastra numurs 9474 004 0362, nosaukumu 
no „Stariņi 2” uz „Kukuri”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes pagasts.

34. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu „Dauguļi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 
9458 010 0004.

35. Mainīt nekustamam īpašumam Grun-
dzāles pagasta „Kalnvērzemnieki” lietošanas 
mērķi:

a. zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 9458 003 0048 mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no trīs, četru un piecu stāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūves (kods 0702) uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101);

b. zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 9458 003 0046 mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūves (kods 0702) uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

36. Precizēt Smiltenes novada domes 
2014. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 2, 16.§. 
„Par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu un nodošanu pašvaldības īpašu-
mā”, 2015. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 2, 
22.§. „Par 2014. gada 29. janvāra lēmuma „Par 
valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas iero-
sināšanu un nodošanu pašvaldības īpašumā” 
(sēdes protokols Nr. 2 §.16.) grozīšanu” un 
2015. gada 25. februāra lēmumu Nr. 3, 14.§. 
„Par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu un to nodošanu pašvaldības īpa-
šumā” un ierosināt šādu valsts nekustamo īpa-
šumu, kas reģistrēti uz valsts vārda Izglītības 
un zinātnes ministrijas personā, atsavināšanu 
un lūgt nodot tos bez atlīdzības Smiltenes no-
vada pašvaldības īpašumā:

a. „Parka ceļš”, Smiltenes pagasts, ka-
dastra numurs 9480 006 0269, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 
006 0264  0,6475 ha platībā;

b. Bez nosaukuma, Smiltenes pagasts, ka-
dastra numurs 9480 006 0270, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0036  0,2 ha platībā;

c. „Pilsdrupas”, Smiltenes pagasts, ka-
dastra numurs 9480 006 0268, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0263  3,3998 ha platībā, būves „Kal-
namuiža 19” ar kadastra apzīmējumu 9480 006 
0035 0035 un būves „Kalnamuiža 24” ar ka-
dastra apzīmējumu 9480 006 0035 040;

d. „Sporta komplekss”, Smiltenes pagasts, 
kadastra numurs 9480 006 0261, kas sastāv no 
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
mu 9480 006 0041  1,5 ha un 9480 006 0216  
1,4041 ha;

e. „Līgo kalns”, Smiltenes pagasts, ka-
dastra numurs 9480 006 0259, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0247  4,11 ha platībā;

f. „Kaupu trase”, Smiltenes pagasts, ka-
dastra numurs 9480 006 0260, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0013  0,8 ha platībā;

g. „Trases ceļš”, Launkalnes pagasts, ka-
dastra numurs 9470 001 0034, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9470 001 0033  0,8189 ha platībā. 

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.

38. Piedzīt no /vārds, uzvārds, personas 
kods/ nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
2896,49 euro  (divi tūkstoši astoņi simti deviņ-
desmit seši euro, 49 centi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu.

39. piedzīt no A/S „AVOTI”, reģ. Nr. 
43903002900, nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādu 1174,81 euro (viens tūkstotis viens 
simts septiņdesmit četri euro, 81 cents) bez-
strīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu.

40. Piedzīt no Variņu pagasta zemnieku 
saimniecības „KRIJAS” (VRN 43901004733) 
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 
20,00 euro, nokavējuma naudu 4,18 euro, 
kopā 24,18 euro, pavisam kopā 24,18 euro 
(divdesmit četri euro 18 centi) bezstrīda kār-
tībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu;

41. Atcelt Smiltenes novada domes 2014.
gada 28. maija lēmumu Nr. 8, 19.§.1.4. „Par 
nekustamā īpašuma „Palsas”, Palsmanes pa-
gastā, Smiltenes novadā atsavināšanu”.

42. Smiltenes novada domei veikt  Palī-
dzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu un 
Personu Palīdzības kārtas numuru pārreģistrē-
šanu. 



Smiltenes novada Domes Vēstis 32017. gada 10. marts 3

Turpinājums no 1. lpp.Turpinājums no 1. lpp.

43. Izīrēt /vārds, uzvārds, personas kods/ 
dzīvojamās telpas:  „Amatnieki” dzīv. 9, 
Palsmanes pagastā, Smiltenes novads,  (kopējā 
platība 21,5 m2, 1–istabu   dzīvoklis ar malkas 
apkuri )  uz vienu gadu  ar tiesībām īres līgumu  
pagarināt. 

44. Izīrēt /vārds, uzvārds, personas kods /
dzīvojamās telpas: Skolas ielā 5 dzīv. 4, Grun-
dzāles  pagastā, Smiltenes novads,  (kopējā 
platība 39,4 m2, 2–istabu   dzīvoklis ar malkas 
apkuri)  uz vienu gadu  ar tiesībām īres līgumu  
pagarināt. 

45. Smiltenes novada pašvaldības SIA 
„Smiltenes NKUP”  pārslēgt īres līgumu ar 
/vārds, uzvārds, personas kods/ adresē: Dau-
gavas ielā 2 dzīv. 9,  Smiltene, nemainot ie-
priekšējā īres līguma nosacījumus. 

46. Pagarināt,  2015. gada 14. janvārī   no-
slēgto īres līgumu ar /vārds, uzvārds, personas 
kods/ uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu 
pagarināt.

47. Pagarināt  2007. gada 12. aprīlī  no-
slēgto īres līgumu ar /vārds, uzvārds, personas 
kods/ uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu 
pagarināt.

48. Pagarināt  2007. gada 12. februārī no-
slēgto īres līgumu ar /vārds, uzvārds, personas 
kods/  uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu 
pagarināt.

49. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās tel-
pas izīrēšanas reģistra ar /vārds, uzvārds, per-
sonas kods/.  

50. Iznomāt pašvaldības ēkā „Bērnudārzs” 
Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, 
telpas ģimenes ārsta prakses veikšanai ar kopējo 
platību 73,4 m2 un noteikt nomas maksu EUR 
38,00 (trīsdesmit astoņi euro 00 centi) mēnesī. 

51. Slēgt nomas līgumus par nekustamā 
īpašuma Marijas ielā 1, Smiltenē; Baznīcas 
laukumā 16a, Smiltenē sastāvā ietilpstošo ēku 
nomu ar līdzšinējiem nomniekiem:

a. ar Sabiedrību ar ierobežotu atbil-
dību „LAMBERTS” (vienotais reģ. Nr. 
54103007221) par telpu nomu ēkā Marijas ielā 
1 – iznomāto telpu kopējā platība 218,60 m2, 
nosakot nomas līguma termiņu līdz 2018. gada 
1. martam un nomas maksu 580,00 euro (pieci 
simti astoņdesmit euro) mēnesī bez pievieno-
tās vērtības nodokļa;

b. ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„JUNDA RJ” (vienotais reģ. Nr. 44103027029) 
par telpu nomu ēkā Baznīcas laukumā 16 – iz-
nomāto telpu kopējā platība 206,7 m2, nosakot 
nomas līguma termiņu līdz 2018. gada 1. mar-
tam un nomas maksu 250,00 euro (divi simti 
piecdesmit euro) mēnesī bez pievienotās vēr-
tības nodokļa.

52. Atļaut Smiltenes novada domei atsa-
vināt pārdodot izsolē ar augšupejošu soli au-

gošus kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo 
platību 2,4 ha un aprēķināto kopējo pārdoda-
mās koksnes apjomu 1810,53 m3, kas atrodas 
Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā 
zemes gabalā „Trases ceļš” (zemes kadastra 
apzīmējums 94700010018), Smiltenes pilsētā, 
Smiltenes novadā.

53. Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma 
Limbažu ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9415 007 0705), īpašniekiem 
SIA „AW Latvia”, reģ. Nr. 40103525986 par 
zemes gabala daļas ar platību 27,4 m2 nomu 
apbūves tiesību izmantošanai.  

54. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Rūķīši”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
007 0175, kas sastāv no neapbūvēta zemes ga-
bala 5 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašu-
ma nomas tiesības līdz 2021. gada 31. decem-
brim ieguva zemnieku saimniecība „Dzeltus-
ceplis”, reģ. Nr. 390100247, par 410,00 euro 
(četri simti desmit euro un 00 centi) bez pievie-
notās vērtības nodokļa gadā.

55. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Rūķi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
010 0243, kas sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala 0,8 ha platībā, zemes nomas tiesību iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā 
īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 31. 
decembrim ieguva /vārds, uzvārds, personas 
kods/ par 16,00 euro (sešpadsmit euro un 00 
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.

56. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Gaigalas”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 
9444 010 0243, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 30 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekusta-
mā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 31. 
decembrim ieguva z/s „Jaunbranti”, reģ. Nr. 
44101036633, par 2220,00 euro (divi tūkstoši 
divi simti divdesmit euro un 00 centi) bez pie-
vienotās vērtības nodokļa gadā.

57. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Kārkliņi”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 
9444 007 0108, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 3,6 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31. decembrim ieguva ieguva /vārds, uzvārds, 
personas kods/  par 212,00 euro (divi simti 
divpadsmit euro un 00 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa gadā.
58. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-

dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Vītoliņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
007 0148, kas sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala 9,3 ha platībā, zemes nomas tiesību iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā 
īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 31. de-
cembrim ieguva zemnieku saimniecība „Dzel-
tusceplis”, reģ. Nr. 390100247, par 706,00 
euro (septiņi simti seši euro un 00 centi) bez 
pievienotās vērtības nodokļa gadā.

59. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Cielavas”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 
9444 007 0238, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 1,7 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31. decembrim ieguva ieguva /vārds, uzvārds, 
personas kods/ par 69,00 euro (sešdesmit de-
viņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa gadā.

60. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Baroni”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
008 0090, kas sastāv no neapbūvēta zemes ga-
bala 12,3222 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31. decembrim ieguva ieguva /vārds, uzvārds, 
personas kods/ par 976,00 euro (deviņi simti 
septiņdesmit seši euro un 00 centi) bez pievie-
notās vērtības nodokļa gadā.

61. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Dzilnas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
009 0068, kas sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala 9,6 ha platībā, zemes nomas tiesību iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā 
īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 31. de-
cembrim ieguva zemnieku saimniecība „Upī-
tes–Ielejas”, reģ. nr. 44101017609, par 852,00 
euro (astoņi simti piecdesmit divi euro un 00 
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.

62. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Vilciņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
010 0290, kas sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala 4,594 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekusta-
mā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 31. 
decembrim ieguva /vārds, uzvārds, personas 
kods/ par 352,00 euro (trīs simti piecdesmit 

divi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa gadā.

63. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Vārniņas”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 
9444 011 0292, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 6,2 ha platībā, zemes nomas tiesī-
bu izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31. decembrim ieguva ieguva /vārds, uzvārds, 
personas kods/ par 574,00 euro (pieci simti 
septiņdesmit čeri euro un 00 centi) bez pievie-
notās vērtības nodokļa gadā.

64. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Odiņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9444 
011 0129, kas sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala 2,3 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31.decembrim ieguva ieguva /vārds, uzvārds, 
personas kods/ par  216,00 euro (divi simti seš-
padsmit seši euro un 00 centi) bez pievienotās 
vērtības nodokļa gadā.

65. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Mākonīši”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 
9444 011 0150, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 15 ha platībā, zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31. decembrim ieguva zemnieku saimniecība 
„Briedīši”, reģ. Nr. 43901005029, par 1300,00 
euro (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi) 
bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.

66. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar adresi – „Valdziņi”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 
9444 011 0154, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 2,6 ha platībā, zemes nomas tiesī-
bu izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekus-
tamā īpašuma nomas tiesības līdz 2021. gada 
31. decembrim ieguva ieguva /vārds, uzvārds, 
personas kods/ par 172,00 euro (viens simts 
septiņdesmit divi euro un 00 centi) bez pievie-
notās vērtības nodokļa gadā.

67. Piešķirt Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājam Gintam Kukainim /personas 
kods/ ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalen-
dāras nedēļas laikā no š.g. 13. marta līdz 26. 
martam

68. Par atļauju savienot valsts amatperso-
nas amatu ar citu amatu

Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

attīstību, Smiltenes novada dome  īsteno sekojošas uzņē-
mējdarbības veicināšanas aktivitātes:

Iespēja nomāt pašvaldības zemi;
Piedāvā nekustamo īpašumu atlaides;
Piedāvā lauku attīstības speciālistu pakalpojumus, kas 
palīdz un konsultē lauku uzņēmējus;
Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas iesaista  tū-
risma uzņēmējus pašvaldības mārketinga pasākumu 
īstenošanā, rīko seminārus  un apmācības;
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā pieejami Smiltenes novada pašvaldības un as-
toņu valsts iestāžu pakalpojumi (tai skaitā Uzņēmumu 
reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes die-
nesta pakalpojumi);
Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielāka-
jos ciemos;
Reklāmas ievietošanai 50% atlaide uzņēmumiem, kas 
reģistrēti Smiltenes novadā;
Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana;
Investīciju objektu platforma;
U.c.

Sagatavoja:
Marita Mūze,

Smiltenes novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldībā
Dzimtsarakstu 

nodaļas  
informācija

2017. gada februāra mēnesī reģistrēti 14 jaun-
dzimušie, reģistrētas 4 laulības un 15 miršanas ga-
dījumi. 

Janvāra mēnesī reģistrētas 5 meitenes un 9 
zēni. Jānis – Blomes pagastā, Krišjānis – Grun-
dzāles pagastā, Edvards, Kristofers – Launkalnes 
pagastā, Marta, Anna, Raivo – Palsmanes pagas-
tā,  Renārs – Variņu pagastā,  Egita Ance, Amēlija, 
Linda, Arvils, Alekss, Dāvids – Smiltenes pilsētā.

Nodaļā reģistrēti 15 miršanas gadījumi. Aiz-
saulē aizgājuši 5 vīrieši un 10 sievietes. Miruši 4 – 
Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 4 – Bilskas pagasta 
iedzīvotāji,  pa 2 – Grundzāles un Palsmanes pa-
gasta iedzīvotāji, un pa vienam – Blomes, Variņu 
un Zvārtavas pagasta  iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” pārbūve
Būvniecība paredz pašvaldības ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” pār-

būvi, ceļš atrodas Launkalnes pagastā un pieslēdzas valsts reģionālajam 
ceļa P27 Smiltene – Velēna – Gulbene. Ceļa garums 1,287 km. Par būv-
darbu izpildi noslēgts līgums ar SIA „8 CBR”, kopējās būvdarbu izmak-
sas 543154,49 euro. Plānotais būvdarbu veikšanas laiks no 01.04.2017 – 
30.09.2017.

„Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai”, 
t.sk. tilta pār Abuls upi pārbūve

 Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt 2,5 metrus plata asfaltēta gājēju un 
velosipēdistu ceļa izbūvi no Smiltenes līdz Silvai 1790 metru garumā, tilta 
pār Abuls upi pārbūvi un celiņa apgaismojuma izbūvi. Par būvdarbu izpildi 
noslēgts līgums ar SIA „8 CBR”, kopējās būvdarbu izmaksas 447565,55 
euro. Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir no 01.04.2017 līdz 30.11.2017. 

„Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu jaunbūve 
sporta kompleksā „Teperis”, Smiltenes novadā”. 

Projekta ietvaros paredzēta stadiona servisa ēkas būvniecība ar 4 ģērbtu-
vēm, labierīcību telpām, noliktavu sporta inventāra glabāšanai, tiesnešu un 
treneru telpām un skatītāju tribīnēm ar 250 sēdvietām. Par būvdarbu izpildi 
drīzumā paredzēts noslēgt līgumu ar SIA „R.K.C.F. Renesanse”, kopējās 
būvdarbu izmaksas 631892,76 euro. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2017. gada 
pavasarī un pabeigt 2018. gadā. 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par radītajām neērtībām būv-
darbu laikā!

Saimnieciskās darbības nodaļa
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1) Šā gada 9. janvārī Abulas LP noslē-
dzās 2. kārtas projektu konkurss aktivitātes 
„Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”  trīs 
rīcībās. Kopējā izsludinātā summa bija 80 000 
euro un tika saņemti 14 projektu pieteikumi 
par kopējo summu 114609,48 euro.  Abulas 
LP vērtēšanas komisija izvērtēja šo projektu 
atbilstību ALP Stratēģijai pēc izstrādātajiem 
projektu vērtēšanas kritērijiem. Rezultātā 2 
projekti tika noraidīti un 12 projekti ieguva 
pozitīvu atzinumu. Vienīgi  projektu iesnie-
dzējiem ir jārēķinās ar to, ka visiem projek-
tiem nepietiek fi nansējuma un daži no apstip-
rinātajiem projektiem tomēr no Lauku atbalsta 
dienesta saņems vēstuli par projekta noraidīša-
nu fi nansējuma trūkuma dēļ. Saraksts ar sarin-
dotajiem projektiem www.abulas.lv 

2) 2017. gadā Abulas LP plāno iesniegt 
vairākus starptautiskās sadarbības projektus. 
Viens no tiem varētu būt kā turpinājums 2013.
gadā kopā ar Lietuvas partneriem īstenotais 
starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas iz-
stāde starp Baltijas valstīm”.  Projekta vadītāja 

Informē Abulas lauku 
partnerība 

Maira Kupriša jau šobrīd vēlās apzināt tos po-
tenciālos projekta dalībniekus, kuri vēlētos un 
varētu 2018. gadā piedalīties līdzīgā projektā. 
Lai paplašinātu un piesaistītu lielāku māksli-
nieku skaitu, aicinām Smiltenes novada māks-
liniekus amatierus piedalīties starptautiskā 
mākslas projekta īstenošanā, aizpildot mūsu 
sagatavoto anketu. 

Anketa un nosacījumi  http://www.abulas.
lv/lv/projekti/par-leader. 

3) Atgādinājums iepriekšējā perioda 
(2009 – 2015)  projektus iesniedzējiem – līdz 
2017. gada 31. martam ir jāiesniedz atskaite 
„Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās 
darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratē-
ģiju īstenošanas teritorijā aktivitātē”. Veidla-
pas www.abulas.lv , www.lad.gov.lv.

Sveta Rozīte,
Abulas lauku partnerības  vadītāja 

Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 

3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2 „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstipri-
nātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks uzsākta 
projektu iesnieguma 
pieņemšana

24.04.2017. – 24.05.2017.

2. kārtā pieejamais 
publiskais fi nansējums 

EUR 131 763, 02 

Projektu  īstenošanas 
termiņš

No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu:  

ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi; 1) 
ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstība” 2) 
paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju „Ar projektu 
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” 
izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām – 2 gadi;
pārējiem projektiem – 1 gads.3) 

Iepazīties ar vietējās 
attīstības stratēģiju un 
projektu vērtēšanas 
metodiku

Biedrības „Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
www.lad.gov.lv; www.abulas.lv 

Iesniegt projektu 
iesniegumus 

PAPĪRA FORMĀ  – Biedrības „Abulas lauku partnerība”  
birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
ELEKTRONISKI – Lauku atbalsta dienesta ( LAD) 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskā pasta adresē lad@lad.gov.lv , kurā projekta 
iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā 
ar Elektronisko dokumentu likumu.

Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte 
Tel.: 28368431, e-pasts:  abulas_lp@inbox.lv

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam pasākumos:

M1 – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē.
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana,  projekta mak-

simālā attiecināmā summa EUR 50 000,00, kopējais atbalsta apmērs rīcībai EUR 81 763,02. 
Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana, projekta maksimālā 

attiecināmā summa EUR 30 000,00, kopējais atbalsta apmērs rīcībai EUR 30 000,00.
Rīcība 1.3. Atpūtas un sporta kompleksa „Teperis” pārbūve,  projekta maksimālā at-

tiecināmā summa EUR 100 000,00, kopējais atbalsta apmērs rīcībai EUR 20 000,00.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Abulas lauku 
partnerība” sludinājums

28. februārī valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus notei-
kumos, kas nosaka biodrošības pasākumu ko-
pumu dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi 
noteikumos sagatavoti, lai noteiktu biodrošības 
pasākumus novietnēm, kurās tur mājputnus.

Izmaiņas noteikumos nosaka dzīvnieku 
īpašniekiem vai turētājiem, kas audzē vai tur 
mājputnus (vistas, tītarus, pērļu vistiņas, zosis, 
pīles, paipalas, baložus, fazānus, irbes un ci-
tus nožogotās platībās turētus putnus), ievērot 
biodrošības pasākumus, lai pasargātu mājputnu 
ganāmpulkus no putnu gripas izplatības tajos.

Noteikumi paredz, ka laika periodā no 
2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. mai-
jam dzīvnieku īpašnieks nodrošina šādu prasī-
bu ievērošanu:

visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, no-• 
vēršot kontaktu ar savvaļas putniem un 
dzīvniekiem;
ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar • 
mājputniem un inkubējamām olām;
ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pa-• 
sākumi ar mājputnu piedalīšanos;
mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot • 
virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
darbinieki ir nodrošināti ar darba vai mai-• 
ņas apģērbu un apaviem. Darba vai mai-
ņas apģērbu un apavus lieto tikai mājput-
nu turēšanas vietā.
Biodrošības pasākumos iekļauts, ka 

dzīvnieku īpašniekam mājputnu barošanu un 
dzirdināšanu jāorganizē mītnē vai norobežotā 
teritorijā, kā arī mājputnu barību un pakaišus 
jāuzglabā tā, lai novērstu savvaļas putnu pie-
kļūšanu.

Nosaka biodrošības pasākumus 
mājputnu novietnēm

Šā gada 7. aprīlī  ar  Smiltenes novada do-
mes atbalstu organizējam braucienu uz  izstā-
di izstāžu kompleksā Rāmava, kur notiks 25. 
starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, 
dārzkopības  un komunālās saimniecības iz-
stāde „PAVASARIS 2017”.

Izbraukšana  7. aprīlī  plkst. 8.00  no auto-
busu pieturas pie kafejnīcas „Mūza”, Smiltenē. 

Dienas plānā – 
1. Rāmavā lauksaimniecības izstāde „Pa-

vasaris 2017”; 

Vai vēlaties sniegt savu artavu latviešu 
valodas stiprināšanai un attīstībai?

Valsts valodas centra izveidotā „Sabied-
risko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju 
Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku infor-
māciju un individuālas konsultācijas par Valsts 
valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu. 

Valsts valodas centrs izsludina kon-
kursu „Par Valsts valodas centra sabied-
riskajiem palīgiem” un aicina pieteikties 
enerģiskus un atbildīgus SABIEDRISKOS 
PALĪGUS!

 Ja Jūs labprāt strādātu ar cilvēkiem, esat 
pacietīgs/-a, kā arī Jūs saista darbs ar latviešu 
valodas jautājumiem, piesakieties un kļūstiet 
par daļu no Valsts valodas centra komandas!

 Galvenie pienākumi Jūsu dzīvesvietas 
reģionā būs:

- konsultēt personas par valsts valodas lie-
tojumu publiskajā vidē;

- palīdzēt izprast Valsts valodas likumu;
- izskaidrot veidus, kā iespējams novērst 

Smiltenes novada 
lauksaimniekiem, uzņēmējiem, 

iedzīvotājiem!

Konkurss sabiedriskajiem 
palīgiem

Noteikumi arī paredz, ka dzīvnieku īpaš-
niekam jāierobežo nepiederošu personu pie-
kļūšanu mājputnu turēšanas vietām. Savukārt 
gadījumos, kad ir aizdomas uz mājputnu sa-
slimšanu, piemēram, samazinās barības un 
ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu mas-
veidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, 
smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpo-
šanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes, neka-
vējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam 
vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai. 

Tāpat noteikts, ka mājputnu novietnē 
aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas 
putnu līķu daļas vai jebkādu citu infi cētu ma-
teriālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas 
slimības izplatītājs.

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem visiem māj-
putnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja 
saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi māj-
putni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir 
jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un 
jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz 
gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju. Gadījumā, ja 
putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav 
reģistrējusi mājputnus LDC, tā nevarēs saņemt 
kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ga-
nāmpulku. Plašāka informācija par reģistrēša-
nu pieejama ZM tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Valsts valodas likuma pārkāpumus.
 Prasības pretendentiem/-ēm:
- sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu;
- augstākā izglītība;
- latviešu valoda – dzimtā valoda, vai 

valsts valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 
2. pakāpē (C2).

Mēs piedāvājam:
- apmācības par Valsts valodas likumu un 

tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras jau-
tājumos un saskarsmes psiholoģijā;

- kompensāciju par ceļa izdevumiem 
braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī;

- pieredzējušu darbinieku atbalstu;
- praktisku pieredzi jomas interesentiem.
 
Konkurss ir beztermiņa, tādēļ pieteik-

ties pretendenti var jebkurā laikā, nosūtot 
pieteikumu un CV elektroniski uz e-pas-
tu: personals@vvc.gov.lv vai iesniedzot per-
sonīgi, vai nosūtot pa pastu Valsts valodas 
centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

2. Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bib-
liotēku;

3. Ražotnes SIA Latvijas ķiploks apmek-
lējums (dalības maksa 2,50 euro vienai perso-
nai).

Sīkāka informācija  un pieteikšanās līdz 5. 
aprīlim pie lauku attīstības konsultantes  Lai-
mas Āboltiņas, kontakttālrunis – 26402963, 
29113631.

LAIPNI AICINĀTI VISI 
INTERESENTI! UZ TIKŠANOS!
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Turpinājums 6. lpp.

Sociālā palīdzība
Sociālā dienesta uzskaitē esošās trūcīgās 

personas; 2016.gadā – 633 personas, 2015.
gadā – 563 personas, salīdzinot ar 2015. gadu 
to skaits ir palielinājies par 70 personām. 

Ienākumu līmenis maznodrošināta statu-
sa saņemšanai 2016. gadā ir noteikts atšķirīgs 
ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas līdz 
234,00 euro un ģimenes, kurās visi ģimenes 
locekļi ir pensionāri vai invalīdi līdz 306,00 
euro.  Personu skaits, kuras 2015. gadā saņēma 
maznodrošinātas personas statusu – 656, bet 
2016. gadā – 640. 2016. gadā šo personu skaits 
ir samazinājies par 16.

2016. gadā no pagastiem pabalstos lielā-
kā izmaksātā summa ir Launkalnes pagastam 
20426,00 euro un Blomes pagastam 15210,00 
euro, vismazāk pabalsti ir izmaksāti Variņu 
pagastā 7646,00 euro. Smiltenes pilsētā ir iz-
maksāti pabalsti 91697,00 euro, kas sastāda 
49% no kopējās novadā izmaksāto pabalstu 
summas.

Kopējā izmaksātā pabalstu kopsumma 
novadā ir samazinājusies un 2016. gadā bija 
186255,00 euro, 2015. gadā – 221439,00 euro. 
Kopsumma ir samazinājusies par 35184,00 
euro. 2016. gadā vislielāko summu pabalstos 
ir izmaksājusi Smiltenes pilsēta 91697,00 
euro, 2015. gadā – 111254,00 euro, summa 
samazinājusies par 19557,00 euro, no pagas-
tiem 2016. gadā Launkalnes pagasts izmak-
sājis 20426,00 euro, 2015. gadā – 23378,00 
euro, summa samazinājusies par 2952,00 euro. 
2016. gadā vismazākā pabalstu summa izmak-
sāta Variņu pagastā – 7646,00 euro, Brantu 
pagastā – 9444,00 euro, Palsmanes pagastā – 
9490,00 euro. 

Salīdzinot, 2014. gadā izmaksātā kopējā 
pabalstu summa bija 247047,00 euro, 2016. 
gadā – 186255,00 euro. Izmaksātā pabal-
stu kopsumma 2016. gadā ir samazinājusies 
par 60792,00 euro,  Smiltenes pilsētā 2014. 
gadā izmaksāti 116654,00 euro, 2016. gadā 
izmaksāti 91697,00 euro, samazinājums par 
24957,00 euro, Launkalnes pagastā 2014. gadā 
pabalstos izmaksāja 29923,00 euro, 2016. gadā 
20426,00 euro, samazinājums ir par 9497,00 
euro; Smiltenes pagastā 2014. gadā  izmaksāti 
pabalsti 19452,00 euro, 2016. gadā – 12984,00 
euro,  samazinājums par 6468,00 euro. Visos 
pagastos un pilsētā  ir samazinājušās pabalstos 
izmaksātās summas.

2016. gadā visvairāk klientu iesniegumi 
reģistrēti Smiltenes pilsētā  – 858, pagastos 
kopā 977. No pagastiem visvairāk reģistrēti 
iesniegumi Launkalnes pagastā – 168, Blomes 
pagastā – 163, vismazāk Bilskas  pagastā – 74 
un Brantu pagastā 84.

2016. gadā sociālajā dienestā sagatavoti 
1829 lēmumi, visvairāk pilsētā – 858, no pagas-
tiem visvairāk lēmumi sagatavoti: Launkalnes 
pagastā – 167, Blomes pagastā – 163. Sociālie 
darbinieki snieguši 3065 konsultācijas, no pa-
gastiem aktīvāk šajā jomā ir strādājuši darbinie-
ki Blomes pagastā – 314, Bilskas pagastā – 324, 
Variņu pagastā –  622, Palsmanes pagastā – 404, 
bet vismazāk Smiltenes pagastā – 48 un Brantu 
pagastā – 56.  

2016. gadā sociālie darbinieki veikuši 
apsekošanu klientu dzīvesvietā 1166 reizes. 
Visaktīvāk apsekošanu veikušas sociālās dar-
binieces Palsmanes pagastā – 120 reizes, Laun-
kalnes pagastā – 140 reizes.

2016. gadā sociālajā dienestā saņemti 
klientu 1835 iesniegumi, 2015. gadā – 2056, 
2014. gadā – 2339, klientu iesniegumu skaits 
salīdzinot pa gadiem ir samazinājies.

2016. gadā sociālā palīdzība tika piešķirta 
1027 ģimenēm (kopā 2102 personām). Lai ma-
zinātu klientu atkarību no sociālās palīdzības, 
ieviesta klientu iesaistīšana darba un sociālo 
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgū-
šanas pasākumos. Pasākumu mērķis ir veicināt 
darbspējīgā klienta darba un sociālo prasmju 
saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu, lai 

Par sociālā dienesta darbu 2016. gadā
klients patstāvīgi spētu iekļauties darba tirgū, 
gūt ienākumus, uzlabojot ģimenes sociālo si-
tuāciju.

2016. gadā novadā sociālās palīdzības 
pabalstiem izlietoti 186255,00 euro, 2015. 
gadā  sociālās palīdzības pabalstiem novadā 
kopā izlietoti  221433,00 euro, 2014. gadā – 
275646,00 euro, pabalstu summas samazinās.

2016. gadā  291 ģimenei (633 personām) 
noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, 
trūcīgo ģimeņu/ personu skaits novadā sama-
zinās, saistībā ar novadā pieaugošo darba vietu 
skaitu.

Izmaksāti pabalsti 
2016. gadā 14 trūcīgās ģimenes (23 per-

sonas) ir saņēmušas valsts noteiktā garantētā 
minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodroši-
nājuma pabalstus. Izmaksājot pabalstus GMI 
līmeņa nodrošināšanai, 2016. gadā izmaksāti 
3903,00 euro,  2015. gadā  izlietoti 4186,00 
euro, ir samazinājums par 283,00 euro.

2016. gadā 657 trūcīgās un  maznodro-
šinātās ģimenes (1023 personas), 2015. gadā 
709 trūcīgās  maznodrošinātās  ģimenes  (1213 
personas) saņēma dzīvokļu pabalstus par ko-
pējo summu 93770,00 euro, 2015. gadā  – 
102164,00 euro, samazinājums par 8394,00 
euro.

Sociālā dienestā ir noteikti vēl šādi pabal-
stu veidi: 

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei trū-
cīgo/maznodrošināto  ģimeņu bērniem  2016. 
gadā izmaksāts 63 ģimenēm/ 94 bērniem, ko-
pējā summa 3243,00 euro, 2015. gadā  – 77 
ģimenēm, 123 bērniem par summu 3899,00 
euro, izmaksātā pabalstu summa ir samazinā-
jusies par 654,00 euro;  

Pabalsts ēdināšanai skolās un pirms-
skolas iestādēs 2016. gadā  izmaksāts  388 
bērniem par kopējo summu 44499,00 euro, 
2015. gadā – 470 bērniem, par kopējo summu 
69364,00 euro, izmaksātā pabalstu summa ir 
samazinājusies 24865,00 euro, jo  ir samazi-
nājies to ģimeņu skaits, kuras atbilst trūcīgo 
un maznodrošināto  personu statusam, taču 
brīvpusdienas un bērnudārza atlaides saņem 
arī daudzbērnu ģimenes neizvērtējot atbilstību 
šiem statusiem; 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā  
izmaksāts 2397,00 euro;

Medicīnas pakalpojumu apmaksai 
un medikamentu iegādei 2016. gadā pabalstus 
saņēmušas  270 ģimenes (312 personas), par 
kopējo summu 14184,00 euro,  šo pabalstu 
visvairāk saņēmuši klienti pensijas vecumā; 
2015. gadā –  315 ģimenes;

Vienreizējs bērna piedzimšanas pa-
balsts 2016. gadā izmaksāts 156 personām, 
kopējā pabalstu summa 22197,00 euro, kopējā 
izmaksātā pabalstu summa salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir palielinājusies par 996,00 euro 
saistībā ar to, ka palielinājies dzimušo bērnu 
skaits;

Apbedīšanas pabalsts izmaksāts 
2016. gadā  1688,00 euro;  2015. gadā – 
1607,00 euro.

Pēc domes lēmumiem – 2016. gadā 
atbalsts trūcīgām/ maznodrošinātām ģimenēm 
bērniem sporta nometnēm un kultūras ārzemju 
braucieniem – 374,00 euro;

Sociālās garantijas bāreņiem un au-
džuģimenēm

Šiem pabalstiem 2016. gadā izmaksāti 
22567,00 euro; 2015. gadā izmaksāti pabalsti 
23195,00 euro apmērā, 2014. gadā izmaksāti 
pabalsti 28316,00 euro.

Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušam bērnam pēc ārpus ģimenes ap-
rūpes beigšanās 2016. gadā izlietoti:

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei  sakarā ar 
pilngadības sasniegšanu – 756,00 euro  (2 per-
sonas);

Pabalsts audžuvecākiem mīkstā in-
ventāra iegādei 484,00 euro (1 persona);

Ikmēneša izdevumu segšana, ja per-
sona turpina mācības – 6403,00 euro (7 per-
sonas);

Pabalsts bērnu uzturam audžuģimenē  
14885,00 euro (8 personas);

Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzī-
vojamās telpas īrei bāreņiem 40,00 euro (1 
persona).

Sniegti sociālie pakalpojumi
Kopā izdevumos par sociāliem pakalpoju-

miem iedzīvotājiem izlietots 138570,00 euro, 
t.sk.:

valsts fi nansējums asistentu pakalpo-
juma nodrošināšanai – 44363,00 euro;

psihologa pakalpojumi cietušiem 
bērniem no prettiesiskām darbībām – 655,00 
euro.

No pašvaldības budžeta līdzekļiem ap-
maksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi no ci-
tām pašvaldībām:

Nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas  
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi – pansionātos 2 personām pakal-
pojums tiek pirkts no citas pašvaldības 2016.
gadā izlietoti 7114,00 euro, 22 personām pa-
kalpojums nodrošināts SIA „Smiltenes sarkanā 
krusta slimnīcā” par summu 51374,00 euro;

Psihologa pakalpojumi – rehabilitā-
cija dzīvesvietā izmantojušas 86 personas par 
kopējo summu 2113,00 euro.

Aprūpe mājās
 Veic Latvijas Samariešu apvienība uz de-

leģēšanas līguma pamata aprūpes mājās pakal-
pojumu pamatvajadzību apmierināšanai:

aprūpes mājās pakalpojumu pamat-1. 
vajadzību apmierināšanai personām, kuras ob-
jektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;

„Drošības pogas”  pakalpojumu – ne-2. 
pārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbal-
stu un palīdzību 24 stundas diennaktī;

specializētā transporta pakalpojumu 3. 
personām ar funkcionāliem traucējumiem;

paplašinātu aprūpes mājās pakalpo-4. 
jumu ar specializētu un aprīkotu transportu 
nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto 
ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.) t.sk. podologa 
pakalpojumu dzīvesvietā. 

Aprūpes mājās pakalpojums  tiek nodro-
šināts 33 personām, atbilstoši personu indivi-
duālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta 
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna 
un līmeņa. Aprūpes mājās pakalpojumam ko-
pumā izlietoti  30843,00 euro  2015. gadā – 
34209,00 euro, ir samazinājies klientu skaits, 
tāpēc pakalpojuma kopējā summa ir samazinā-
jusies par 3366,00 euro.

Asistenta pakalpojumi
2016. gadā pašvaldībā tiek nodrošinā-

ti asistenta pakalpojumi; personām ar 1. un 
2. grupas  un bērniem ar invaliditāti, kuriem 
konstatētas ļoti smagas vai smagas pakāpes  
funkcionēšanas ierobežojums. Asistents palīdz 
pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, 
pakalpojuma saņemšanas vietu. 2015. gadā 
asistenta pakalpojumu ir saņēmuši 72 klienti, 
pakalpojumu nodrošināja 71 asistents, par  ko-
pējo summu 75295,00 euro. 2016. gadā asisten-
ta pakalpojumu saņēma 61 klients, pakalpoju-
mu nodrošināja 60 asistenti par kopējo summu 
44363,00 euro,  Kritērijus asistenta pakalpo-
juma apjoma noteikšanai nosaka18.12.2012. 
MK noteikumi Nr. 942. „Kārtība, kādā piešķir 
un fi nansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”. 
Līdz 31.12.2015., lai iesaistītos  dažādos pa-
kalpojumos – brīvā laika pavadīšana – pieļau-
jamais stundu apjoms bija 10 stundas nedēļā. 
No 01.01.2016. izmaiņas MK noteikumos un 
pieļaujamais stundu apjoms – ne vairāk par 2 
stundām nedēļā. Tāpēc arī summa samazinā-
jusies, jo mainījušies pakalpojuma sniegšanas 
noteikumi.

Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2016.
gadā ir reģistrēti 145 klientu iesniegumi par 
pakalpojumu nepieciešamību, sagatavoti 145 
lēmumi., noslēgti 75 līgumi ar klientiem par 

pakalpojuma izpildi. Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums SIVA tika piešķirts 15 personām 
ar funkcionāliem traucējumiem, 7 politiski re-
presētām personām, 2 ČAES avārijas seku  lik-
vidēšanas dalībniekiem.

2016. gadā 2  personām ir piešķirts sociā-
lais pakalpojums specializētā ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā kā personām ar smagiem 
garīga rakstura traucējumiem.  

Aizpildītas 37 personas ikdienā veicamo 
darbību un vides novērtējuma anketas, kuras 
iesniedzamas VDEĀK invaliditātes grupas no-
teikšanai.

Smiltenes novadā   jau otro gadu izman-
to valsts fi nansētus  sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus:

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 1. 
vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem;

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 2. 
vardarbību veikušiem cilvēkiem.

Šo pakalpojumu novadā organizē un 
sniedz sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm 
un bērniem Arnita Freiberga un psiholoģe 
Dace  Gailīte.

Grupu terapijas nodarbības paredzētas cil-
vēkiem, kuriem ir nepieciešams 

papildināt zināšanas savstarpēju ve-
selīgu attiecību veidošanas psiholoģijā; 

izzināt un izprast savu grūtību cēlo-
ņus un to novēršanas iespējas; 

mācīties atpazīt savu izturēšanos – sa-
vas reakcijas, sajūtas, emocijas un domas, kas 
izraisa nevēlamu uzvedību partnerattiecībās;

mācīties uzņemties atbildību par sa-
vām reakcijām un attieksmēm partnerattiecī-
bās, nepieļaujot vardarbības izpausmes.

Abu minēto pakalpojumu sniegšanu pa-
redz Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.1 un 
11. punkts. 2014. gada 23. decembra Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 790 „Sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no 
vardarbības cietušām un vardarbību veikušām 
pilngadīgām personām”. 

Sniegti sociālie pakalpojumi Smiltenes 
novadā un Valkā. Vardarbību veikušiem piln-
gadīgiem cilvēkiem tiek sniegti pakalpojumi 
(turpmāk – vardarbīgas uzvedības mazināša-
nas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai 
mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī 
palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cil-
vēkam apzināt fi ziskās un psiholoģiskās var-
darbības pielietošanas sekas un mazināt var-
darbības izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē, 
partneri, bērniem u.c., iespējams arī citiem pie-
augušiem cilvēkiem). Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniedz bez izmitināšanas sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā 
iespējami tuvu dzīvesvietai. Pakalpojuma snie-
dzēja uzdevumi ir – klienta iekšējās motivāci-
jas veidošana pārmaiņas īstenošanai un pār-
maiņu īstenošanas apņemšanās nostiprināšana.   
Vardarbību veikušiem pilngadīgiem cilvēkiem 
tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardar-
bīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums), 
kuru mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus 
vardarbības riskus, kā arī ir palīdzēt vardarbību 
veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fi zis-
kās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas 
sekas un mazināt vardarbības izpausmes pret 
apkārtējiem (ģimenē partneri, bērniem u.c. 
iespējams arī citiem pieaugušiem cilvēkiem). 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz 
bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojuma saņemšanas laikā iespējami tuvu 
dzīvesvietai. Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi 
ir – klienta iekšējās motivācijas veidošana pār-
maiņas īstenošanai un pārmaiņu īstenošanas 
apņemšanās nostiprināšana.

Darbinieces Smiltenes novadā 2016. gadā 
ir novadījušas divas atbalsta grupas pieauguša-
jiem vardarbības veicējiem. Smiltenes novadā 
individuālo konsultāciju veidā šo pakalpojumu 
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izmantojuši 12 cilvēki (no tiem 9 sievietes, 3 
vīrieši). Atbalsta grupu nodarbību 16 ciklu iz-
gājuši 20 klienti  (no tiem 13 vīrieši, 7 sievie-
tes). 4 personām grupas pakalpojums tika pār-
traukts, jo klienti neieradās uz nodarbībām.

Vardarbībā cietušas pieaugušas personas 
2016. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu dzīvesvietā individuālo konsultāciju veidā 
Smiltenes novadā ir izmantojušas 2 personas 
(valsts fi nansējums 351,80 euro), viena perso-
na institūcijā (fi nansējums 771,60 euro). Kopē-
jais skaits ir 3 personas, izlietotais fi nansējums 
no valsts ir 1123 euro.

Vardarbībā cietušie bērni – 11 izmantoju-
ši psihologa konsultācijas novadā individuālo 
konsultāciju veidā ar Valsts fi nansējumu 1195 
euro.

Institūcijā ,,Valdardzē” 2016. gadā ie-
vietoti 7 mūsu novada bērni, kuri saņēmuši 
valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu.

Pašvaldības sociālajā dienestā vardarbī-
bu veikusi pieaugusi persona valsts fi nansēta 
pakalpojuma individuālo konsultāciju un at-
balsta grupu veidā ir izmantojuši 29 novada 
iedzīvotāji.

Psihologa pakalpojumu no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem izmantojuši 65 novada pie-
augušie un 21 bērns par pašvaldības fi nansēju-
mu 2113 euro.

Jauns pakalpojums – izlīgums. Ikdienā 
nākas sastapties ar situācijām, kurās cilvēki 
savās likstās un aizvainojumā ir tik dziļi ieslī-
guši, ka paši ar saviem spēkiem no tām izkļūt 
nespēj. Tās var būt konfl iktsituācijas kaimiņu 
vai tuvinieku starpā, kā arī starp savstarpēji ne-
pazīstamām personām. Viena no metodēm, kas 
var līdzēt izkļūt no samilzušajām nesaskaņām 
ir izlīgums. Izlīgums ir brīvprātīgs process, 
kurā konfl iktējošās puses ar neitrālas trešās 
personas – starpnieka  – palīdzību pašas mē-
ģina atrast konstruktīvu konfl ikta risinājumu 
un  kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās no-
slēgumā justos kā uzvarētājas. Tas ir konfl iktu 
risināšanas process, kas ir kā papildinājums 
un reizē arī alternatīva tiesas procesam un kas 
ieņem aizvien svarīgāku lomu dažāda veida 
domstarpību gadījumos. Izlīguma mērķis ir 
panākt, lai katra konfl iktējošā puse panāktu uz 
savām interesēm vērstu rezultātu. Izlīgumā nav 
zaudētāju. Ar izlīguma palīdzību konfl ikts var 
tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvai-
rīties pavisam. Strīda puses, kuras vairs nevar 
viena ar otru saprātīgi runāt, kuras tikai abpu-
sēji viena otrai izteikušas pārmetumus un izvir-
zījušas neizpildāmas prasības, dodas uz izlīgu-
mu un tad pēkšņi tām ir jābūt spējīgām pašām 
atrast konfl ikta risinājumu? Jā, tas tā tiešām var 
notikt. Ģimenes izlīgumu gaitā mēdz būt gadī-
jumi, kad abas puses saprot, cik svarīgi  ir bijis 
savā starpā vienkārši izrunāties, uzklausīt vie-
nam otru, lai rastu savstarpēju sapratni. Dažkārt 
puses ir pārsteigtas par sasniegto  abām pusēm 
tik izdevīgo rezultātu. Viņas spēj ieraudzīt  pa-
sauli ar citām acīm un justies daudz mierīgāk 
Protams,  izlīgumu katrā  konkrētajā gadījumā  
var ietekmēt vairāki apstākļi. Vispirms jau tā 
ir abu pušu vēlme panākt savstarpēju vieno-
šanos. Smiltenes pagasta sociālā darbiniece ir 
ieguvusi Valsts probācijas dienesta sertifi kātu 
kā brīvprātīgā izlīguma starpniece. Smiltenes 
novada Sociālā Dienesta klientiem ir iespēja 
saņemt šo pakalpojumu – risināt savstarpējus 
konfl iktus ar starpnieka palīdzību, 2016. gadā 
šādu palīdzību ir saņēmuši 6 klienti.

Sociālais darbs ar ģimenēm un bēr-
niem

Smiltenes pilsētā strādā sociālais darbi-
nieks darbam ar ģimenēm un bērniem, kurš 
koordinē šo darbu arī pagastos sadarbojoties ar 
pagastu sociāliem darbiniekiem. Sociālo darbi-
nieku  mērķis ir palīdzēt ģimenei ar bērniem 
noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās prob-
lēmas, attīstot sociālās prasmes un iemaņas, 
sniedzot atbilstošus sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus. 

Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem Smil-

tenes novadā ir intensīvs un regulārs. Lielākais 
ģimeņu skaita sadalījums, kad  ģimenēm ir iz-
strādāti sociālās rehabilitācijas plāni, ir veiktas 
risku izvērtēšanas, ir Smiltenes pilsētā. Tās ir 
18 uzraugāmās ģimenes, kurās notiek uzrau-
dzība, sniegti sociālie pakalpojumi un sociālā 
palīdzība. Ģimenēs tiek veiktas apsekošanas 
vismaz 10 – 12 reizes mēnesī.

Sociālais darbs ar ģimeni un bērniem - 
palīdzība un atbalsts krīzes situācijā nonāku-
šām ģimenēm ar bērniem sociālo problēmu 
risināšanā, risku izvērtēšana katram ģimenes 
loceklim no sociālā riska ģimenēm, personu 
resursu attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistī-
šana, atbalsts personu attīstības iespējām un 
pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, 
sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai 
atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociāl-
ekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu 
piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par 
sociālajiem pakalpojumiem. Sociālo darbu 
ar ģimeni un bērniem veic sociālā dienestā 1 
darbinieks Smiltenes pilsētā,  sociālie darbi-
nieki pagastu pārvaldēs  (Launkalnē, Variņos, 
Palsmanē, Grundzālē, Bilskā, Blomē, Brantos, 
Smiltenes pagastā) veic integrētu sociālā darba 
pakalpojumu. Lai saņemtu šo pakalpojumu, 
personai mutiski vai rakstiski jāvēršas pie so-
ciālā darbinieka pēc dzīvesvietas. Klientam 
aktīvi jāiesaistās savas problēmas risināšanā, 
jāpiedalās sociālās rehabilitācijas plāna sastā-
dīšanā un izpildē, jāveic līdzdarbības pienāku-
mi. Pagastos skaita ziņā, lielākais skaits sociālā 
riska ģimeņu, sociālā darbinieka redzeslokā ir 
Launkalnes pagastā (10 ģimenes), tad seko 
Smiltenes pagasts ar 6 ģimenēm, Grundzālē 
– 6 ģimenes, Bilskā – 6 ģimenes, Brantos – 5 
ģimenes, Palsmanē – 4, Blomē 2, Variņos 2 ģi-
menes. Ģimenēm ir pieejami un sniegti sociā-
lie pakalpojumi visā Smiltenes novadā. Tie ir:

Atbalsta grupas sociālā darbinieka 1. 
vadībā pagastos uz vietas (Bilska, Grundzāle, 
Smiltenes pagasts, Blome, Branti, Palsmane);

18 bērni no Smiltenes novada sa-2. 
ņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
vardarbībā cietušajiem – individuālās kon-
sultācijas 11 bērni,  un 7 bērni institūcijā Val-
mierā – ,,Valdardzē”;

Bērnu emocionālās audzināšanas at-3. 
balsta grupu nodarbības Smiltenes bērnu un 
ģimenes atbalsta centrā;

Sociālo prasmju darbnīcas sadarbībā 4. 
ar Smiltenes tehniku. Nodarbības māmiņām ar 
bērniem, kurām iztrūkst prasmes budžeta plā-
nošanā un  uztura pagatavošanā;

Vardarbību veikušiem pilngadīgiem 5. 
cilvēkiem tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk 
– vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakal-
pojums), kuru mērķis ir novērst vai mazināt 
turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir palī-
dzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvē-
kam apzināt fi ziskās un psiholoģiskās vardarbī-
bas pielietošanas sekas un mazināt vardarbības 
izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē partneri, 
bērniem u.c. iespējams arī citiem pieaugušiem 
cilvēkiem). 

Vardarbībā cietušās pieaugušās per-6. 
sonas – izmantoti 5 individuālo konsultāciju 
pakalpojumi, 1 gadījums institūcijā.

 Vecāku programmas ,,Ceļvedis, au-7. 
dzinot pusaudzi” (CAP) atbalsta grupas pasā-
kums vecākiem, 10 grupu nodarbības, lai labāk 
izprastu savu pusaudzi.

Pakalpojuma kvalitāte sniedz ģimenēm 
ar bērniem vairāk izpratnes par ģimenēs no-
tiekošajiem procesiem, sniedz atbalstu bērnu 
audzināšanā un attieksmē pret tiem. Smiltenes 
pilsēta ļoti izmanto pieejamos sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus ģimenēm. No pagastiem 
aktīvākie ir Smiltenes un Launkalnes pagasti, 
kur sociālie darbinieki piedāvā saviem klien-
tiem apmaksātus Valsts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus.

Darbā ar ģimenēm un bērniem būtiska bi-
jusi starpinstitucionālā sadarbībā (skolas, poli-
cija, bāriņtiesa, ģimenes ārsti). Sadarbība ir re-
gulāra. Ikmēneša pirmajā pirmdienā sociālais 
dienests organizē sadarbības vienības sēdes, 

kurās tiek pārrunāts un izstrādāti veicamie uz-
devumi, lai novērsu riskus novada sociālā riska 
ģimenēs.

2016. gadā Bērnu un ģimenes atbalsta 
centrs direktores Ļubovas Ņikiforovas va-
dībā turpina darboties atbilstoši nolikumam, 
sniedzot savus pakalpojumus  novadā un ārpus 
tā sekojošām iedzīvotāju grupām:

Ilgstošie pakalpojumi – bērniem pa-
likušajiem bez vecāku aprūpes. Šāds pakalpo-
jums 2016. gadā sniegts 22. bērniem;

Sociālo apstākļu dēļ – pakalpojums 
līdz 60 diennaktīm. Šāds pakalpojums 2016. 
gadā sniegts 18 personām.

Gadījumos, kad vecākiem atņemtas aprū-
pes tiesības vai pēc bāriņtiesas pieprasījuma 
nepieciešams sniegt viedokli par vecāku spē-
jām rūpēties par bērniem, sociālie darbinieki-
darbā ar ģimenēm un bērniem sagatavo  atzi-
numus, iekļaujot visu informāciju par sociālā 
gadījuma gaitu, dinamiku un klienta līdzdarbī-
bu sociālās problēmas risināšanā. 

Atzinumi tiek sniegti arī par vecāku, ku-
riem atņemtas bērna aprūpes tiesības, līdzdar-
bību problēmas risināšanā un sadarbību ar au-
džuģimenēm un bērnu ārpus ģimenes aprūpes 
institūcijām.

Radošās darbnīcas
Blomes pagastā notika radošā darbnīca, 

kuru organizēja Sociālais dienesta Blomes 
pagasta sociālā darbiniece dažādām mērķa 
grupām. Darbnīcā darbojās 16 dalībnieces no 
Smiltenes novada. Nodarbības notika divas 
reizes mēnesī, kopumā piecus mēnešus. Šīs 
darbnīcas galvenā tēma bija – tamborēšana. 
Dalībnieces kopā ar darbnīcas vadītāju Inesi 
Puriņu mācījās dažādas tamborēšanas tehni-
kas. Rezultātā tapa daudz skaistu darbu, ar ku-
riem dalībnieces iepriecināja gan sevi, gan arī 
savus ģimenes locekļus. 

Darbnīcas noslēgumā visas dalībnieces 
bija ļoti gandarītas par paveikto. Īpaši tās, ku-
ras tamborēja pirmo reizi. Visas atzina, ka šī 
nodarbe ir ļoti aizrāvusi un ka arī turpmāk pat-
stāvīgi mācīsies ko jaunu. 

Atbalsta grupas
Astoņu nedēļu garumā, no 15. aprīļa 

līdz 3. jūnijam, norisinājās Smiltenes nova-
da domes Sociālā dienesta īstenotais atbalsta 
projekts tām ģimenēm ar bērniem Smiltenes 
novadā, kuras atrodas sociālo darbinieku re-
dzeslokā un saņem sociālo palīdzību un pakal-
pojumus. Māmiņas mācījās  gatavot sātīgus un 
veselīgus ēdienus.    

Ja katru dienu jāpabaro pieci augoši pui-
kas, tad viņu mammai ir, ko nopūlēties. Kā da-
žādot ģimenes ēdienkarti, turklāt tā, lai ēdieni 
būtu gardi un vienlaikus izmaksātu lēti?

Atbildes uz šo jautājumu piecu dēlu mā-
miņa palsmaniete Agija Šmite, tāpat kā vēl 11 
citas mammas, uzzināja, mācoties pie profe-
sionāļiem Smiltenes tehnikumā.

„Mammu, es gribu ēst!”
Novada Sociālais dienests sadarbībā ar 

Smiltenes tehnikumu deva 12 māmiņām ie-
spēju papildināt savas ēdienu gatavošanas 
prasmes, par pamatu ņemot divus kritērijus: 
lēti un garšīgi.  Visus  nodarbībām vajadzīgos 
produktus sarūpēja  Sociālais dienests.

Palsmaniete Agija Šmite ir viena no tām 
piecām mammām, kuras ieradās uz visām as-
toņām nodarbībām, un par uzzināto ir gandarī-
ta. Turklāt ēdienu gatavošanas kursi ļāvuši uz 
brīdi izbēgt no ikdienas mājas soļa, kas jau ir 
kļuvis par rutīnu.

Agijai ir pieci dēli. Jaunākajam ir gads un 
septiņi mēneši, vecākajam – 10 gadi. Cilvēki 
pat nākot klāt un taujājot, kā viņa tiek galā ar 
pieciem puikām? 

„Izvāru zupas katlu, piemēram, boršču ar 
vistas gaļu, un tāpat visai ģimenei nepietiek. 
Vakarā pirms   gulēt iešanas bērni prasa, – 
„mammu, es gribu ēst!”. Kad uz Ziemassvēt-
kiem cepu pīrāgus, visa diena tam aiziet. Va-
karā visi piesēžas pie galda, noēd pīrāgus, bet  
tu visu dienu esi pavadījis pie plīts, sviedriem 
gāžoties,” dažus piemērus no ikdienas nosauc 
Agija.

Viņas ģimenē vieni neēd, piemēram, gaļu, 
citi – sīpolus, tāpēc mammai ir pamatīgi jāpie-
domā, lai labi būtu visu vēderiem. Iecienītākie 
ēdieni ir pankūkas (arī kartupeļu), plātsmai-
zes, saldie ēdieni, kartupeļi ar gaļu. Bērniem 
garšo arī pelmeņi. Agita pelmeņus vispirms 
apcep pannā uz eļļas un tad vāra ūdenī kā 
zupu, pieliekot no cepšanas pāri palikušo eļļu 
un burkānus.

Gan Agija, gan vēl viena kursu dalībnie-
ce – piecu bērnu māmiņa no Smiltenes Monta 
Ozola – ir vienisprātis, ka liels atspaids ģime-
nē ir pārtikas pakas maznodrošinātajiem, jo 
mēneša beigās pietrūkst iztikas līdzekļu. Pat 
akcijas preces veikalā kopumā paprasot pa-
lielu naudiņu, jo daudzbērnu ģimenēm visu 
vajag daudz.

Montai ir četras meitas un viens dēls, kuru 
iecienītākie ēdieni ir zupas un pankūkas. Kur-
sos viņa, tāpat kā citas mammas, aizguvušas 
idejas jauniem ēdieniem. Piemēram, ļoti sātīga 
esot omlete ar vārītām pupiņām un rupjmaizes 
grauzdiņiem.

Mammas uzzinājušas arī, kā gatavot kļoc-
kas ar biezpiena pildījumu jeb asuškas, burkā-
nu pīni no rauga mīklas un citus latviešu vir-
tuves ēdienus.

„Sociālie darbinieki mums jau iepriekš ie-
deva meiteņu vēlmes, ko viņas gribētu uzzināt 
un iemācīties ēdienu gatavošanā. Galveno uz-
svaru likām uz to, lai  ēdieni būtu lēti, vienkār-
ši un veselīgi, vitamīniem bagāti, un lai varētu 
izmantot to, kas mums aug dārzos un pļavās,” 
stāsta Irita Tepere, Smiltenes tehnikuma vies-
nīcu un restorānu nodaļas  vadītāja, kura kopā 
ar savām kolēģēm Vitu Auderi un Iru Gaili ap-
mācīja māmiņas šajā projektā.

„Labas skolnieces, zinātkāras. Prieks strā-
dāt ar cilvēkiem, kuri ir gatavi klausīties un 
ņemt pretī, ko piedāvājam,” cītīgākās nodarbī-
bu apmeklētājas uzslavē I. Tepere.

Projekta noslēgums ceturtdien tehnikumā 
mammām bija svētki, uz kuru jaunās sievietes 
ieradās, skaisti saposušās, un sēdās pie glīti 
dekorēta galda, lai baudītu pašu pagatavotos 
ēdienus.

Bija arī muzikāls pārsteigums. Viņām par 
prieku dziedāja grupas „Apvedceļš” solists Jā-
nis Krūmiņš.

Atbalsta grupas Palsmanes un Blomes 
pagastos nodarbības notika 2016. gada 1. pus-
gadā, nodarbībās piedalījās 12 klientes. Pro-
jekts „Atbalsta grupa māmiņām”, kura mērķis 
bija māmiņu pašapziņas celšana, sevis un citu 
pieņemšana. Tāpat arī bija iespēja papildināt 
zināšanas par bērniem, to vecumposmu īpat-
nībām, iespēju darboties radoši, vienkārši būt 
kopā – būt sabiedrībā – būt sadzirdētām – būt 
uzklausītām... Šis pakalpojums tika atzinīgi 
novērtēts arī no dalībnieču puses, jo mammas 
atzina, ka tikai satiekot cilvēkus ar līdzīgām 
problēmām, spēj atvērties, runāt, meklēt vei-
dus, kā sekmīgāk risināt emocionālus un soci-
ālus jautājumus.

Noslēguma nodarbībā atbalsta grupu da-
lībnieces un to vadītājas kopā devās nelielā 
izzinošā un reizē arī jaukā ekskursijā uz Stren-
ču stādaudzētavu, kur varēja apskatīt, iegūt 
informāciju un arī iegādāties kādu sev tīkamu 
košumkrūmu vai krāšņu puķu podu savam 
dārzam. Blomes pagasta Atbalsta grupas da-
lībnieces izteica vēlēšanos iegādāties kopīgu 
košumkrūmu, kuru vēlāk iestādīt pie Blomes 
pagasta Tautas nama, lai tas atgādinātu par 
šo grupu, par kopā pavadīto laiku un ar savu 
skaistumu priecētu pagasta ļaudis un ciemi-
ņus. Pēc tam devāmies ekskursijā pa Stren-
čiem – apskatījām Gaujas malu, estrādi, bija 
arī neliels pikniks pie Gaujas. Atpakaļceļā, 
mūsu busiņš piestāja Trikātas pilsdrupās, kur 
visām dalībniecēm tika pasniegti diplomi par 
aktīvu piedalīšanos Atbalsta grupu nodarbī-
bās. Šī jaukā un saulainā diena mums paliks 
atmiņā ar jauniem iespaidiem, kopā būšanas 
prieku un gandarījumu, ka kopā mēs varam 
paveikt daudz labu lietu. Māmiņas izteica 
vēlmi vēl kādu reizi vasarā visām kopā atkal 
apskatīt kādu skaistu vietu, jo nemaz tik bieži 
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nesanāk izrauties no mājas darbiem. Un nekas 
jau nebeidzas…

Atbalsta grupa Bilskas pagastā „Reiz 
tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš. Tas bija 
mazs punktiņš starp miljoniem citu. Kādu 
rītu smilšu graudiņu uzrunāja saule: „Es spī-
du tikai tev”, saule teica. „Kā tas var būt?” 
neticīgi vaicāja smilšu graudiņš. „Es taču 
esmu tik nenozīmīgs!” „Ja tu nebūtu kāda 
mīlestības vērts, tevis nebūtu vispār,” atbil-
dēja saule (Juris Rubenis).

Tā kā Bilskas pagasta bērnu vecāki lielā-
koties ir strādājoši, lai arī interese piedalīties 
grupas darbā bija vairākiem, taču izbrīvēt lai-
ku savās brīvdienās izdevās diviem vecākiem, 
kuru ģimenēs kopā ir 7 bērni, 5 zēni un 2 
meitenes, vecumā no 3 līdz 16 gadiem – plašs 
diapazons, taču  aizpildot aptaujas anketas no-
skaidrojās, ka abām ģimenēm ir daudz kopīgu 
jautājumu un neatrastu atbilžu par dažādiem 
bērnu attīstības vecumposmiem, par to īpat-
nībām.

Vairākas nodarbības tika veltītas  vecāku 
audzināšanas prasmju un zināšanu ietekmei 
uz bērna attīstību. Ģimenes vidē bērns iemā-
cās veidot attiecības – gan ar tēvu un māti, 
gan ar brāļiem un māsām, arī vecvecākiem.  
Ģimenē bērns veido vērtību sistēmu, iemā-
cās mīlēt un cienīt savus tuvākos, ja tam ir 
piemērs. Caur ģimenes prizmu bērna apziņā 
nonāk arī pirmie sociālās vides iespaidi. Šai 
ģimenes ievirzei, ģimenes locekļu mijiedar-
bībai ir paliekošs iespaids uz bērnu un liela 
nozīme visā viņa turpmākās dzīves pozīcijas 
veidošanā. Tādējādi ģimene ir pedagoģiski 
iesaistīta un, sadarbībā ar skolu, kļūst par 
personības attīstības veidotāju.

Vecāki atzina, ka vislielākās grūtības rada 
saskarsme ar pusaudzi. Tas ir vecums, kad au-
toritātes ir vienaudži, taču, ja vecāku un bēr-
nu attiecības līdz šim vecumposmam bijušas 
tuvas, atklātas, nevajadzētu rasties sevišķām 
grūtībām un plaisai vecāku un bērna attiecī-
bās.  Ja bērns apzinās, ka vecāki ir pieejami 
un nepieciešamības gadījumā būs atsaucīgi, 
viņš jūtas drošs.  Pusaudža vecumā attālums 
un prombūtne palielinās, taču drošais pamats, 
ko rada ģimene, paliek tikpat nepieciešams kā 
agrāk. Pusaudzim jājūt ieinteresētība par viņa 
gaitām un domām. Vienaldzību pret sevi, vi-
ņam grūti piedot. Taču, jo lielākas savstarpējo 
attiecību kļūdas pieļautas iepriekšējos bērna 
attīstības posmos, jo tās stiprāk izpaužas pus-
audža periodā. 

Izejot no iepriekš teiktā, ka pusaudža 
vecumposmā uzvedība un attiecības ar vecā-
kiem, vienaudžiem ir atkarīgas no vecāku un 
bērnu attiecībām jau no agras bērnības, tika iz-
runātas bērna attīstības īpatnības pirmsskolas 
un sākumskolas periodā, cik svarīga ir vecāku 
loma bērna ES tēla veidošanā, pašvērtējuma 
stiprināšanā.

Atbalsta grupa trūcīgām un mazno-
drošinātām ģimenēm Brantu un Smiltenes 
pagastos ,,Pasaule manā sirdī .  Klienti tika 

rosināti  motivēt un palīdzēt apgūt ikdienā ne-
pieciešamās sadzīves prasmes, kā arī  veidot  
veselīgu pašvērtējumu. Nodarbības palīdzē-
ja veiksmīgāk izprast sevi ikdienā un mainīt 
savas ierastās lomas, lai dzīvotu pilnvērtīgāk. 
Nodarbībās piedalījās 10 klientes no Brantu 
un Smiltenes pagastiem.  

Atbalsta grupa personām ar īpašām 
vajadzībām. 2016. gada oktobrī – decembrī 
sociālā darbiniece Iveta Vērzemniece kopā 
ar psiholoģi Daci Gailīti vadīja atbalsta gru-
pu  personām ar īpašām vajadzībām un to  
ģimenes locekļiem. Grupas darbā piedalījās 8 
māmiņas, kuru aprūpe ir dažāda vecuma bēr-
ni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Grupas 
dalībnieces nodarbībās dalījās personīgajā 
pieredzē un ieguva informāciju, kas ļauj labāk 
izprast sevi un savu rīcību, kā arī citu ģimenes 
locekļu rīcību.

Darbs tika orientēts uz attīstību un izaugs-
mi, balstoties uz savstarpēju atbalstu grupā, 
sociālās kompetences paaugstināšanu un psi-
holoģisko komfortu, lai veicinātu dzīves kva-
litātes uzlabošanu.

Atbalsta grupā īpaša uzmanība tika pie-
vērsta pieredzei – pozitīvai, negatīvai un spē-
jai mācīties no tās, sociālajām prasmēm un 
iemaņām, vajadzību, iespēju un resursu apzi-
nāšanai.

Grupas dalībniekiem tika sniegts emo-
cionāls atbalsts, kā arī informācija par viņiem 
interesējošiem jautājumiem. Grupas noslēgu-
ma nodarbība notika Jaunā gada sagaidīšanas 
priekšvakarā Blomes pagasta „Donās”. Kopā 
ar māmiņām bija arī viņu bērni un jaunieši 
ar īpašām vajadzībām. Kopīgi darbojās rūķu 
darbnīcā – gatavoja piparkūkas, cepumus, gāja 
rotaļās. un ieturēja kopīgas pusdienas.

Projektu īstenošana
2016. gadā turpinājās   NVA pasākuma 

„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ievieša-
na Smiltenes novadā, periodā no 2016. gada 4. 
janvāra  līdz 2016. gada 16. decembrim tika 
izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedris-
kā darba vietas. 

Smiltenes novada pašvaldība 2016. 
gadā ir uzsākusi darbību sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūru (JSPA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projektu „PROTI un DARI!”, programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifi s-
kā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ie-
tvaros. Projekta mērķis ir motivēt un aktivi-
zēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un 
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mēr-
ķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, 
tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas 
pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra, un nevalstisko orga-

nizāciju vai jauniešu centru darbībā.  
Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, 

iegūtās izglītības un attīstības virziena profi -
lēšanas tiek izstrādāta individuālā pasākumu 
programma, kas sastāv no četrām daļām – 
personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, 
„darba tikums”, mūžizglītības kompetence. 
Šāda individuālā jaunieša pasākuma program-
ma var ilgt  no 2 līdz 9 mēnešiem, kuru laikā 
jaunietis saņems individuāla mentora atbal-
stu (vismaz 20 stundas mēnesī), individuālas 
konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu 
programmās paredzētās aktivitātēs.  

Projekta koordinēšanu un organizēšanu 
ir uzņēmies Smiltenes Sociālais dienests: 4 
sociālie darbinieki ir izgājuši speciālas apmā-
cības, lai varētu darboties šajā projektā;   men-
tori  – Arnita Freiberga, Ineta Strauja, Ginta 
Nulle un  programmas vadītāja – Ilze Mize. 
Pašlaik projekta 1. kārtā ir iesaistījušās 5 jau-
nietes.  Jaunietēm ir piesaistīti mentori (sociālā 
dienesta darbinieces) un ar šo mentoru psiho-
loģisku, praktisku atbalstu tiek veiktas  akti-
vitātes, kas paredzētas jaunieša individuālajā 
pasākumu programmā. 

Projekts „Eiropas Sociālā fonda līdzfi -
nansēto deinstitucionalizācijas” īstenošana 
un 2016. gadā galvenās projektu aktivitātes 
ir projekta mērķa grupu individuālo vajadzī-
bu izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, uz 
kā pamata tiks veikta papildus nepieciešamo 
pakalpojumu attīstības plānošana un ieviešana 
pašvaldībā.

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem ir mērķa grupa, kuras individu-
ālo vajadzību izvērtēšana uzsāksies visātrāk, 
tāpēc aicinām pašvaldību sociālos dienestus 
cieši sadarboties ar plānošanas reģioniem un 
to piesaistītajiem speciālistiem, kuri veiks šo 
personu individuālo vajadzību izvērtēšanu un 
individuālo atbalsta plānu izstrādi. 

Pašvaldības sociālajam dienestam šobrīd 
ir ļoti svarīga loma personu ar garīga rakstura 
traucējumiem identifi cēšanā un motivēšanā, 
lai iesaistītos projekta aktivitātēs – sākotnēji 
individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta 
plāna izstrādē ar mērķi turpmāk saņemt nepie-
ciešamos sabiedrībā balstītos pakalpojumus. 

Projektu mērķa grupa – pilngadīgas per-
sonas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras 
potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes 
institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai 
ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 
grupa) – var būt sociālā dienesta redzeslokā 
esošas personas, kurām ir nepieciešami, bet 
nav nodrošināti sociālie pakalpojumi, vai ir 
nodrošināts nepietiekams to klāsts; personas, 
kuras gaida rindā uz pakalpojuma saņemšanu 
valsts sociālās aprūpes centrā; personas, kuras 
sociālā dienesta redzeslokā var nonākt, sadar-
bojoties ar ģimenes ārstiem, psihiatriem, ne-
valstiskajām organizācijām u.c. 

Ir iesniegts  saraksts par 23  bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir no-
teikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turp-

māk – bērni ar FT), kuru likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimenes (saskaņojot ar bāriņtiesu) ir 
iesnieguši iesniegumu iesaistīties individuālo 
vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu iz-
strādes procesā.

Projekts „Pasākumi vietējas sabiedrī-
bas veselības veicināšanai Smiltenes nova-
dā 9.2.4.2 Pasākumi vietējas sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profi lak-
sei.” Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pakalpojumiem visiem Smiltenes novada ie-
dzīvotājiem, jo īpaši teritoriālas, nabadzības 
un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasā-
kumos. Veselības veicināšanas un slimību pro-
fi lakses pakalpojumus plānots nodrošināt vis-
maz 2191 unikālam klientam. Projekta mērķa 
grupa ir Smiltenes novada iedzīvotāji, jo īpaši 
teritoriālas, sociālas atstumtības un nabadzības 
riskam pakļautas iedzīvotāju grupas:

iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorija ārpus pil-
sētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 ie-
dzīvotajiem uz kvadrātkilometru;
trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
bezdarbnieki;
personas ar invaliditāti;
iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
bērni;
pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju gru-
pas.
Projekta īstenošana notiks 3 gadu garumā. 

Sociālais dienests ir izstrādājis 10 aktivitātes.
Palsmanes, Blomes, Bilskas , Grundzāles, 

Smiltenes pagastos ir pieejams humānās palī-
dzības istabas, kurās var iegādāties un apmai-
nīties ar apģērbiem, apaviem un arī dažādām 
saimniecībā noderīgām lietām. Darbojas duš-
kabīnes, veļas mazgājamās mašīnas. 

 Bilskas pagastā ir izveidotas istabas, ku-
ras var izmantot jaunieši un bērni, kurās  pare-
dzētas arī pašpalīdzības un izglītojošo grupu 
nodarbības. Pieejami ārsta palīga pakalpo-
jumi. Reizi mēnesī Bilskā pacientus pieņem 
ģimenes ārsts, Mēros trīs reizes mēnesī. Pa-
gastos  darbojas bibliotēkas, kurās pieejams 
publiskais internets.

Sociālie darbinieki  gatavo atskaites no-
vada grāmatvedībai, Labklājības Ministrijai, 
sociālās palīdzības mēneša atskaites Smilte-
nes novadā. Kā arī gada atskaites ministrijai 
par sniegto sociālo palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem (pansionāti, aprūpe mājās); 
notiek sarakste ar LM kontroles departamen-
tu – ģimenes lietas izsūtīšana, izglītības iestā-
dēm, ģimenes ārstiem, lai novērstu, mazinātu 
sociālās problēmas ģimenēs.

Pagastos sociālie darbinieki regulāri kat-
ru mēnesi trūcīgajām personām  dalīja ES 
bezmaksas pārtikas, higiēnas un saimniecības 
preču pakas, individuālos mācību piederumu 
komplektus, somas  trūcīgām ģimenēm/ per-
sonām. 

A. Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja

Smiltenes novada dome 
2016. gada novembrī sadar-
bībā ar Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūru 
(JSPA), Eiropas Sociālā fon-
da (ESF) projektā „PROTI 
un DARI!”, (Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001) 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veici-
nāt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasā-
kumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevals-
tisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” 
ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un akti-
vizēt jauniešus, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
kuri nemācās, nestrādā, vai neapgūst arodu un 
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA) kā bezdarbnieki. 

Smiltenes novadā par projekta ievieša-

Projekta „PROTI un DARI!” pirmais izlaidums

nas, izpildes un uzraudzības atbildīgo Smilte-
nes novada dome nozīmēja Smiltenes novada 
domes Sociālo dienestu. Sociālie darbinieki, 
strādājot projektā, ir ieguvuši vērtīgu piere-
dzi, zināšanas gan strādājot ar ESF projekta 
dokumentāciju, gan praktiski organizējot jau-
niešu aktivitātes.

Ir pagājuši četri mēneši, kopš tika uz-
sākts darbs ar pirmajiem jauniešiem un pie-
nācis pirmais izlaidums, saņemti diplomi, 
sertifi kāti, ziedi un laba vēlējumi turpmākajai 
jauniešu izaugsmei.

 Šis laiks projektā jaunietēm bija gana 

intensīvs, izglītojošs, radošs un reizē arī 
aizraujošs. Meitenes guva ieskatu un piere-
dzi vairākās profesijās, kā piemēram, pavā-
ra, viesnīcu pakalpojumu, stilista, friziera 
profesijās.  Jaunietes apguva Mācību centra 
„Buts” „Stila un imidža” kursus, Smiltenes 
tehnikuma „Mūžizglītības” kursus, par kuru 
apgūšanu ieguva ofi ciālus sertifi kātus. Ar 
projekta programmas vadītājas un mentoru 
palīdzību jaunietes apguva arī dažādas ik-
dienā nepieciešamas prasmes, kā piemēram, 
visu, kas saistīts ar darba meklēšanu, CV, 
motivācijas vēstules rakstīšanu, darba pārru-
nām. Kādai citai bija aktuāli saņemt padomu 
savas dzīvesvietas labiekārtošanā. Jaunietēm 
bija interese arī par brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, ar mentoru palīdzību meitenes ap-
guva līnijdeju pamatus, iepazina meditāciju. 
Ja projekta sākumā meitenes bija pavisam 

klusas, nedrošas, tad kopīgi darbojoties jau-
nietes sadraudzējās, izveidojās labs kontakts 
ar pasniedzējām un projekta darbiniecēm un 
jau pēc pirmā mēneša bija vērojamas lielas 
izmaiņas .Meitenes mainījās ārēji, kāda no 
dalībniecēm pat atvadījās no savas garās bi-
zes, bet galvenais mainījās iekšēji. Jaunietes 
projekta noslēgumā atzina, ka ir ļoti žēl, ka 
šis posms ir jau beidzies. Projektā pavadītais 
laiks ir bijis vērtīgs, tas ir bijis laiks tieši pa-
šām sev – iegūt jaunas un noderīgas zināša-
nas, pieredzi praktiski darboties, būt sabiedrī-
bā, runāt par lietām, kas viņām ir svarīgas un 
iegūts iedrošinājums iet uz jauniem mērķiem. 
Arī pēc projekta jaunietes droši aicinātas sa-
zināties ar mums par interesējošiem jautāju-
miem.  

A. Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja  
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No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 
150 zvērināti advokāti Advokatūras dienās 
iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās 
konsultācijas visā Latvijā, šogad īpaši vel-
tot uzmanību bērnu interešu aizstāvībai. 
Latvijas Zvērinātu advokātu padome mā-
jaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi 
sarakstu ar Advokatūras dienu konsul-
tāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus 
pieteikties jau tagad.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs 
vairāk nekā 150 zvērināti advokāti un viņu 
palīgi. Visvairāk zvērinātu advokātu būs 

Zvērināti advokāti aicina pieteikties 
bezmaksas konsultācijām

Rīgā, kā arī bezmaksas konsultācijas būs 
nodrošinātas vairāk nekā 20 pilsētās, tostarp 
Smiltenē. Iedzīvotāji var vērsties ne tikai ģi-
menes un bērnu tiesību, bet arī mantojumu, 
parādsaistību, nekustamo īpašumu, darba 
tiesisko attiecību, administratīvo tiesību, kri-
mināltiesību un citos jautājumos, atbilstoši 
advokāta specializācijas jomai. Bezmaksas 
konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie ie-
dzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja sa-
ņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas 
vai citu ierobežojumu dēļ.

Kā pieteikties Advokatūras dienu kon-

No š.g. 2. marta Smiltenē,  Dārza ielā 
11, 2. stāvā darbu uzsāka Vidzemes apga-
baltiesas zvērināta notāre Iveta Ozoliņa.

Ar tieslietu ministra 2017. gada 16. janvā-
ra rīkojumu Nr. 10-10.2/23 zvērināta notāre ir 
iecelta amatā Vidzemes apgabaltiesas darbības 
teritorijā Valkā, un uzsāk pildīt amata pienā-
kumus no 2017. gada 1. marta. Iveta Ozoliņa  
2008. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes 
Juridisko fakultāti un ieguvusi sociālo zinātņu 
maģistra grādu tiesību zinātnē.

Smiltenē notāre apmeklētājus pieņems 
divas reizes nedēļa: trešdienās no plkst. 
10:00 liīdz  17:00 un ceturtdienās no plkst. 
12:00 līdz 19:00.  Kontakti: tālr. 29117605, e-
pasts: Iveta.Ozolina@latvijasnotars.lv.

Informācija par notāra pakalpojumu 
Notārs ir valsts ierēdnis, kurš apliecina doku-
mentu vai darījumu patiesumu. Notārs tavam 
darījumam piešķirt publisku ticamību. Viņa 
pienākumi ir taisīt notariālos aktus, apliecinā-
jumus, pieņemt glabājumā naudu, vērtspapī-
rus un dokumentus, vest mantojuma lietas. At-
šķirībā no advokāta vai juriskonsulta, notārs 
ir valsts amatpersona. Tas nozīmē, ka valsts 
notāram ir devusi varas uzticību, un viņam to 
ir jāprot saglabāt. Notāra pienākums ir god-
prātīgi palīdzēt cilvēkiem risināt juridiskos 
darījumus.

Kā notārs var man palīdzēt?
Notārs izskaidro tiesības, informē par li-

Smiltenē darbu uzsāk notārs
kumu un, ja tas ir nepieciešams, par tiesu 
praksi un teoriju.
Viņš brīdina par sekām nodokļu jomā un 
dara pusēm zināmas to tiesības un priekš-
rocības.
Notārs raugās, lai tiktu ievēroti obligātie 
nosacījumi un brīdina puses, ja jautājumi 
tiek apstrīdēti.
Notārs palīdz pusēm izstrādāt vienošanos, 
cik vien iespējams, samierināt tās tur, kur 
nav panākta pilnīga saprašanās, nodrošinot 
vienošanās līdzsvaru un līdz ar to arī taisnī-
gumu, raugoties, lai mazāk pieredzējusī vai 
mazāk kompetentā puse nenonāktu nelab-
vēlīgā stāvoklī.

Kādas ir notāra funkcijas?
Notāra funkcijas ir divējādas: no vienas 

puses – apliecināšana, no otras puses – pado-
mu došana. Apliecināšana un padomu došana 
ir savstarpēji saistītas. Notārs informē, dod 
padomus un palīdz, un tikai pēc tam, kad viņš 
ir pārliecinājies, ka aktā pareizi izklāstīts viss, 
ko vēlas puses, ka tās pilnībā saprot savu sais-
tību apjomu un sekas apliecina.

Kad man jāiet pie notāra?
ja nepieciešams nostiprinājuma lūgums ze-
mesgrāmatā;
ja vajadzīgs notāra apliecinājums (noraksts; 
tulkojums; paraksta īstums; apliecinājums, 
ka persona ir dzīva);
ja nepieciešama pilnvara, piemēram, auto-

Pēdējās desmitgades laikā  ir ievērojami 
palielinājusies vietējo lauksaimniecības pro-
duktu un bioloģiskās un ekoloģiskās pārtikas 
popularitāte. Vietējo ražotāju produktu svai-
gumu, dabiskumu un labo garšu augstu vērtē 
patērētāji gan Igaunijā, gan Latvijā un arī citur 
ārzemēs. Tomēr mazie lauksaimniecības ra-
žotāji nav plaši pazīstami ne savā reģionā, ne 
kaimiņu  un pārrobežu reģionos. Mazie uzņē-
mēji un mājražotāji visbiežāk popularizē savu 
produkciju paziņu lokā vai tikai savā vietējā 
mērogā, tādējādi nav plašāk pazīstami. Vietē-
jiem pārtikas ražotājiem un mājražotājiem bie-
ži vien pietrūkst informācijas par citiem lauk-
saimniekiem, kas var piegādāt tādus produktus 
un izejvielas, kas nepieciešami viņu produkci-
jas ražošanai. Bieži vien vietējie ražotāji atdod 
savu produkciju vairumtirdzniecībā vai arī 
lielveikalu ķēdēm, tādējādi zaudējot iespēju 
nopelnīt vairāk.

 Tādēļ ir būtiski atbalstīt un iedrošināt ma-
zos vietējos uzņēmējus un mājražotājus meklēt 
citus pārdošanas kanālus, veicināt to rentabili-
tāti un konkurētspēju, kā arī atrast jaunas tirgus 
iespējas gan vietējos, gan kaimiņu novados 
pierobežā. Tā kā pietrūkst ne tikai sadarbības 
starp vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem 

Uzsākta Igaunijas – Latvijas  projekta 
„Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas 

produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” 
(„COOP Local”) īstenošana

savos un pierobežas reģionos, bet arī zināšanas 
un prasmes, kā veicināt produktu ražošanu ar 
augstāku pievienoto vērtību, tad ir ļoti vērtī-
gi  organizēt kopīgus pasākumus un tikšanās.  
Šādi pasākumi dod iespēju rast jaunus kontak-
tus un sadarbības partnerus, kā arī uzlabot kopā 
zināšanas un prasmes ne tikai savā nozarē, bet 
arī mārketingā, konkurētspējas veicināšanā un 
attiecībās ar klientiem.

Viena no projekta mērķa grupām ir rok-
darbnieki un amatnieki, kuru joma ir labi at-
tīstīta, jo lauku reģionos  ir daudz prasmīgu 
rokdarbu  meistaru un amatnieku, kuri varētu 
pārdot savu produkciju plašākā teritorijā ārpus 
sava novada vai pat citās valstīs. Meistariem 
ar labām valodu un datorprasmēm ir lielāks 
potenciāls pielietot mūsdienu tehnoloģijas pār-
došanas un mārketinga attīstīšanā (tiešsaistes 
veikaliem, mājas lapas u.c.). Rokdarbnieki un 
amatnieki no abām valstīm Latvijas un Igauni-
jas var sadarboties un mācīties kopā, kā pārdot 

Jau rakstījām, ka 2016. gadā uzsākām sa-
darbību ar AS „Kredītinformācijas birojs”.  Tas 
nozīmē, ka saistību neizpildes gadījumā  ziņas 
par parādu tiek nodotas AS „Kredītinformāci-
jas birojs”  informācijas apstrādei, lai saskaņā 
ar Kredītinformācijas biroja likumu,  nodotu 
informāciju trešajām personām kredītspējas vēr-
tēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai. Smiltenes 
NKUP katru mēnesi papildina un atjauno  ziņas 
par  personām, kuras nepilda solīto vai nereaģē 
uz brīdinājumiem. Kredītinformācijas apmai-
ņas  galvenais uzdevums ir  uzlabot klientu mak-
sāšanas disciplīnu un palīdzēt dažādu nozaru uz-
ņēmumiem izvērtēt klientu maksātspējas riskus.

Ikviens SIA Smiltenes NKUP  klients ir aici-
nāts, izmantojot mājas lapu  www.smiltenesnkup.
lv, reģistrēt savu e pastu  un nodot savus ūdens-
skaitītāju rādījumus, kā arī saņemt informāciju 
par saviem maksājumiem elektroniski. Līdz šim 
šādu izvēli ir izdarījuši jau vairāk kā tūkstotis 
Smiltenes NKUP klientu. Izdarīt to aicinām arī 
tāpēc, lai uzņēmums varētu pakāpeniski pāriet uz 
likumdošanā noteikto personu datu aizsardzības 
principu ieviešanu, kas paredz, ka rakstiskajiem 
rēķiniem jābūt ievietotiem aploksnēs, bet tas no-
zīmē papildu samaksu par rēķinu sagatavošanu 
un piegādi, kamēr  „e kabineta” izmantošana ir 
bez maksas. Piegādājot rēķinu ar Latvijas Pasta 
starpniecību,  šobrīd tiek piemērota maksa par 
rēķina nosūtīšanu (1,00 euro, ar PVN).

Esam jau vairākkārt informējuši, ka 2016. 
gada 1. janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums un Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 174,  tāpēc Smiltenes NKUP daudziem 
klientiem tiek izsūtītas vēstules Par ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem. Juridiskajām un pri-
vātpersonām par saviem līdzekļiem ir jāizbūvē 
komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāju 
uzstādīšanai un jāpārslēdz līgums atbilstoši jau-
najam likumam un MK noteikumiem. Likums 
atļauj pārejas periodu 4 gadi, taču nu jau vairāk 
kā gads ir pagājis un svarīgi ir savlaicīgi sakār-
tot lietas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Varbūt 
tieši šobrīd var sākt ar iesniegumu iesniegšanu 
par Tehnisko noteikumu izstrādi komercuzskai-
tes mēraparāta mezgla ierīkošanai? To var izdarīt 
mūsu mājas lapā www.smiltenesnkup.lv.

SIA Smiltenes 
NKUP ziņas

Jau iepriekš  SIA Smiltenes NKUP ir 
brīdinājis iedzīvotājus neuzķerties uz uzmā-
cīgo ūdens fi ltru tirdzniecības makšķeres un 
skaidrojuši, ka neviens uzņēmuma  pārstāvis 
nestaigā pa dzīvokļiem un neveic ūdens kvali-
tātes pārbaudes.

Tie, kas staigā pa dzīvokļiem, veicot it kā 
bezmaksas ūdens kvalitātes pārbaudes, ir ūdens 
fi ltru pārdevēji. Viņi jums zvana, atnāk un, iz-
mantojot dažādus ūdens testerus, stāsta, ka jāpērk 
ūdens fi ltri. Viņi iestāsta, ka krāna ūdens ir teju 
vai nelietojams, kaut gan tā nav, to pierāda arī 
analīžu rezultāti, ko Jūs varat apskatīt SIA Smil-
tenes NKUP mājas lapā  vai zvanot 64707062, 
26182972. 

Smiltenē dzeramais ūdens tiek iegūts no 5 
ūdensapgādes urbumiem Atmodas ielā. No pa-
zemes iegūtais ūdens nonāk Smiltenes dzeramā 
ūdens atdzelžošanas stacijā, kur tas tiek attīrīts. 
Šāda attīrīšanas metode ir videi draudzīga un pil-
nīgi nekaitīga cilvēkam, turklāt ūdens nav ķīmis-
ki pārveidots.

Lai pārliecinātos par Smiltenes novada ie-
dzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, 
likumā noteiktajā kārtībā veicam ūdens kvalitā-
tes pārbaudi un analīzes Smiltenē, Blomē, Bils-
kā, Mēros, Grundzālē, Palsmanē, Launkalnē, 
Variņos. Veiktie testi uzrāda nemainīgi labus 
dzeramā ūdens analīzes rādītājus.

Iedzīvotājus 
aicinām 

uzmanīties!  

sultācijai?
Mājaslapas www.advokatura.lv sa-

daļā „Bezmaksas juridiskā palīdzība – 13. 
līdz 17. marts” ir pieejams saraksts ar to zvē-
rināto advokātu kontaktinformāciju, kuri Ad-
vokatūras dienās sniedz bezmaksas juridiskās 
konsultācijas. 

Smiltenē  konsultācijas sniegs  ad-
vokāte Inga Štrāle – 16. marts no plkst. 
13.00 līdz 16.00. Iepriekš pietiekšanās pa 
tālruni: 29259631 vai e-pastā: shinga@
inbox.lv. Konsultācijas notiks: Kalna ielā 
8, Smiltenē. 

mašīnas vadīšanai ārpus Latvijas robežas; 
ja nepilngadīgais bērns šķērso Latvijas ro-
bežu pavadošās personas pavadībā, utt.;
ja nepieciešams juridiski noformēt kādas 
kustamas mantas pāriešanu citas personas 
īpašumā;
ja gribi noslēgt darījumu (īpašuma atsavi-
nāšanas līgumu – pirkuma, dāvinājuma, 
maiņas, laulības);
ja nepieciešams apstiprināties mantojuma 
tiesībās vai juridiski atteikties no mantoju-
ma;
ja ir vēlēšanās taisīt publisku testamentu vai 
noslēgt mantojuma līgumu;
ja ir vēlēšanās noslēgt uztura līgumu (tas 
nozīmē, ka kustamais/nekustamais īpašums 
tiek nodots īpašumā citai personai, kura ap-
ņemas iepriekšējo īpašnieku uzturēt);
ja ir vēlēšanās savu gribas izteikumu nofor-
mēt kā notariālu aktu.

Pašlaik, veicot darījumu ar nekustamo īpa-
šumu, Latvijā pie notāra nav jāvēršas obligāti. 
Taču, ja Tev rūp darījuma drošība un garanti-
ja, un vēlies tikt pasargāts pret nepatīkamiem 
pārsteigumiem vai darījuma sekām, aizej pie 
notāra. Notārs ir atbildīgs par noslēgto darīju-
mu. Privāti noslēgtajos darījumos līgumu var 
sastādīt jebkura fi rma, kura par to praktiski nav 
atbildīga.

Vairāk informācija pieejama www.latvija-
snotars.

savu produkciju, kā efektīvi izmantot mūsdienu 
tehnoloģiju iespējas konkurētspējas veicināša-
nā un kā uzsākt biznesu tiem, kuriem šī nodarbe 
ir tikai kā hobijs.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt 

pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni 
dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un 
biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un 
Latvijas uzņēmējiem. Šie pasākumi ir gan pie-
redzes apmaiņas braucieni, gan kopīgas tikša-
nās, mācību ekskursijas un semināri, gan kopī-
gas izstādes un gadatirgi. Projektā tiks iesaistīti 
uzņēmēji no Setu zemes (Setomaa), Repinas 
(Räpina) un Vastselinas pašvaldībām Igaunijas 
pusē, Apes un Smiltenes pašvaldībām Latvijas 
pusē.

Projekta galvenās aktivitātes:
Īstenojot projekta aktivitātes, projekta part-

neri ir nolēmuši izmantot nozaru pieeju. Tādē-
jādi tiks izveidotai pārrobežu sadarbības tīkli 
četrās nozarēs: 1) ogu un augļu audzētāji un 
ražotāji; 2) gaļas un piena lauksaimnieki un ra-
žotāji; 3) dārzeņu, garšaugu un augu lauksaim-
nieki un ražotāji; 4) rokdarbnieki un citi amat-
nieki. Projekta ieviešanas laikā tiks organizēti 
mācību pieredzes braucieni (latviešu uzņēmēji 
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Turpinājums 10. lpp.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) 
atgādina, ka šā gada 1. martā sākās Gada ienā-
kumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu 
maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, 
kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par at-
taisnotajiem izdevumiem. Šis ir pirmais gads, 
kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo 
ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepār-
sniedz 12 000 eiro, no 1. marta var iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, 
piemērojot gada diferencēto neapliekamo mini-
mumu.

Sākoties brīvprātīgo gada ienākumu dek-
larāciju iesniegšanai, Valsts ieņēmumu dienests 
(turpmāk – VID) izstrādājis diferencētā neap-
liekamā minimuma kalkulatoru, ar kura palī-
dzību ikviens iedzīvotājs var gūt priekštatu par 
to, kādu naudas summu varētu atgūt, iesniedzot 
deklarāciju. Kalkulators pieejams VID mājas 
lapā sadaļā “Kalkulatori”.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju ie-
sniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID 
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas 
ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!

Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā 
gūtajiem ienākumiem laikā no 2017. gada 1. 
marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, 
ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iz-
nomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās 
darbības u.c.);

ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā 
jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos 
pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot ga-
dījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota 
darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienī-
bas dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzī-
votāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;

ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienāku-
mus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza 4000 
euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās 
mantas pārdošanas);

ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% 
nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividen-
dēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriā-
lu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts 
ienākuma izmaksas vietā);

ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienā-
kumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts 
nodoklis, t.sk. no fi ziskām personām saņemti 
dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli.

Savukārt, fi ziskās personas, kuras neveic 
nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprā-
tīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju 
par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 

iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izvei-
dosies, piemērojot diferencēto neapliekamo mi-
nimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta 
līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2017. 
gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.
gadu, bet līdz 2017. gada 16. jūnijam – vēl arī 
par 2013. gadu.

Atgādinām, ka tām fi ziskajām personām, 
kuras veic saimniecisko darbību, kā arī indivi-
duālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku 
saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu 
deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, iz-
mantojot VID EDS.

VID aicina arī tās fi ziskās personas, kuras 
neveic saimniecisko darbību, iesniegt deklarāci-
ju ērtāk un ātrāk, izmantojot EDS, jo tajā auto-
mātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā 
informācija par nodokļu maksātāju, proti, no-
dokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie 
ienākumi, informācija no kredītiestādēm par 
veiktajām iemaksām pensiju fondos, informāci-
ja no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām 
iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpo-
jumiem, informācija no izglītības iestādēm par 
personas veiktajiem maksājumiem par izglītību, 
kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attais-
notie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem.

Ikviens var pieslēgties un lietot EDS, iz-
mantojot savas internetbankas lietotājvārdu un 
paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centra” izsniegto elektronis-
ko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Gada ienākumu deklarāciju gan elektronis-
ki, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai 
VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 75 Valsts 
un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas 
centros visā Latvijā. Informācija par vienoto 
klientu apkalpošanas centru adresēm un darba 
laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā 
„Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Plašāka informācija pieejama VID mā-
jaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām ie-
dzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas in-
formatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvie-
nā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts 
un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas 
centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID 
mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Iveta Dreimane,
VID Nodokļu pārvaldes 

Klientu apkalpošanas atbalsta daļas
galvenā nodokļu inspektore

1. martā sākas Gada ienākumu   
deklarāciju iesniegšana

Februāris Smiltenes vidusskolā
Februāra mēnesis Smiltenes vidusskolā 

bija darbīgs un dažādām aktivitātēm bagāts. 
Pirmklasniekiem šis mēnesis iesākās ar 

īpašu pasākumu, jo bija apritējušas 100 dienas, 
kopš viņi uzsāka mācības Smiltenes vidussko-
lā. 10. februārī vecākiem un bijušajām pirms-
skolas posma audzinātājām Pepijas Garzeķes 
vadībā skolēni rādīja, ko ir apguvuši dažādos 
mācību priekšmetos. Skolēni ar prieku dziedā-
ja, rādīja teātra iestudējumu, dejoja un atbildē-
ja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, kā  arī 
apguva jaunas rotaļas kopā ar Pepiju un viņas 
draudzeni Anniku.

Savukārt sākumskolas un pamatskolas 
posma skolēni iesaistījās Vidzemes Olimpiskā 
centra organizētās slidošanas komandu sacen-
sībās „Ledus Gladiatori” Valmierā. Sacensību 
mērķi bija veicināt skolēnu aktīvu, veselīgu 
dzīvesveidu, attīstīt prasmes darboties koman-

dā. Sacensībās, kas norisinājās no 21. līdz 23. 
februārim, piedalījās 3 Smiltenes vidusskolas 
komandas – 4., 5. un 6. klašu divīzijās. Visla-
bāk veicās 4.c klases komandai (audzinātāja 
Diāna Kokarēviča), kas kopvērtējumā ieguva 
godalgoto 2. vietu. Prieks arī par pārējo ko-
mandu sniegumu, kas uzrādīja stabilus vidēja 
līmeņa rezultātus. Kā jau sacensībās – visu iz-
šķīra sekundes.

Šogad 15. februārī valstī notika Ēnu 
diena. Tā ir pasaulē atpazīstama un atzīta 
karjeras izglītības programma 1. – 12. kla-
šu skolēniem. Arī mūsu skolas skolēni aktī-
vi ēnoja gan uzņēmējus, gan valsts pārvaldē 
strādājošos un atzina, ka  diena patiešām bi-
jusi vērtīga, lai iepazītu sev interesējošā pro-
fesijā vai nozarē strādājošo ikdienas darbu.  
        Februāra 2. nedēļa vidusskolā bija krā-
saina, jo skolas pašpārvalde rosināja skolēnus 

iesaistīties akcijā „Esi krāsains!”. Skolēnu uz-
devums bija apģērbā izvēlēties noteiktu krāsu, 
un klasei kopumā bija iespēja iesaistīties nelie-
lā konkursā par interesantāko un atraktīvāko 
dienas foto. Skolēnu pašpārvalde šobrīd plāno 
vairākus citus pasākumus, no kuriem tuvākais 
ir vēl nebijis pasākums Smiltenes vidusskolā, 
proti, nakts turnīrs volejbolā 9. – 12. klašu sko-
lēnu komandām, kas norisināsies 9. martā.

21. februāris ir Starptautiskā dzimtās valo-
das diena, un februāra mēnesī skolā lielāka uz-
manība tika pievērsta pasākumiem, kas saistīti 
ar latviešu valodu un literatūru.  5. – 6. klašu 
skolēniem 2. februāra pēcpusdienā bija iespēja 
„paviesoties”  kādā  pasakā. Skolēni aktīvi ie-
saistījās izlozētās pasakas iestudēšanā un izrā-
dīšanā uz skatuves. Kādam tā bija pirmā reize 
aktiera lomā, un bija jātiek galā ar uztraukumu, 
bet kāds cits lieliski iejutās lomā un ar labu ak-

tierspēli priecēja skatītājus. Kopīgā darbošanās 
radīja pozitīvu gaisotni un patīkamas emocijas. 
Skatītāji novērtēja jaunos talantus un balsoja par 
labāko priekšnesumu. Skatītāju vērtējumā vis-
vairāk punktus ieguva 6.a klases iestudētā pasa-
ka „Zvēri un abru taisītājs”. Savukārt 9. februāra 
pēcpusdienā 7., 8. klašu skolēni piedalījās Joku 
turnīrā. Pasākuma dienā katras klases pārstāvis 
izlozēja 3 anekdotes, kuras īsā laikā, 20 minū-
tēs, bija jāiestudē un jāparāda pārējo klašu sko-
lēniem un skolotājām. Skolēni kopā ar savām 
audzinātājām vai latviešu valodas skolotājām 
devās uz mēģinājumu klasēm. Tika pielaikoti 
arī līdzpaņemtie tērpi, maskas un dažādas deko-
rācijas. Pēc noteiktā laika skolēni atgriezās zālē. 
Izrādes varēja sākties! Katrs skolēns, kas pieda-
lījās izrādē, ar savu sniegumu iepriecināja ska-
tītājus. Bija ļoti patīkami raudzīties, kā skolēni 

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻ-
GAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabied-
rības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
laiks – 2017. gada 27. marts – 2017. gada 
27. aprīlis.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās 
vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1 – Atbalsta sniegšana vietējās eko-
nomikas attīstībai:

Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un 
esošo attīstīšana – paredzētais fi nansējums 
– 163 947,80 euro;
Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana 
un esošo attīstīšana – paredzētais fi nansē-
jums – 109 605,09 euro;
Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija 
tirgū – paredzētais fi nansējums – 70 000 
euro.

Mērķis 2 – Kvalitatīvas dzīves vides 
veidošana:

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais 
fi nansējums – 52 157,39 euro;
Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – 
paredzētais fi nansējums – 36 000 euro.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Lauku partnerība 
ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas 

projektu iesniegumu pieņemšanu 

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese 
un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības vir-
zītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un kur 
var iesniegt projekta iesniegumus papīra doku-
menta formā:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻ-
GAUJA” birojs Valkas ielā 16, Strenči, Strenču 
novads, LV-4730.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta 
formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 
16.00.

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī bied-
rības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku 
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegums papīra formā jāie-
sniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā 
kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Pro-
jekta 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 Elek-
tronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, 
var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienes-
ta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:
Dagnija Ūdre,

Administratīvā vadītāja
Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: 

ziemelgauja@gmail.com

pie igauņiem un otrādi), tiks piedāvāts apmek-
lēt un piedalīties vietējos gadatirgos (Lindoras, 
Vatseliinas, Repinas, Apes, Smiltenes gadatir-
gos), tiks organizēts kopējs amatnieku stends 
izstādēs Rīgā un Tallinā, tiks organizēti 4 ko-
pēji divu dienu praktiskie apmācību semināri, 
pieaicinot piedalīties labākos Dienvidaustrumu 
Igaunijas un Vidzemes reģiona speciālistus, ak-
tīvākie uzņēmēji tiks aicināti piedalīties piere-
dzes braucienos un jaunu noieta tirgu meklēšanā 
uz Pleskavas apgabalu, Somiju un Baltkrieviju, 
kā arī tiks sagatavota brošūra divās valodās par 
projekta partneru uzņēmēju piedāvājumiem.

Viena no pirmajām projekta aktivitātēm 
plānota 2017. gada 30. martā, plkst. 14:00, 
kad Smiltenes novada pašvaldība organizēs 
informatīvo dienu, kurā tiks izklāstītas pro-
jekta „COOP Local” aktivitātes un plānotie 
pasākumi. Pasākumā tiek aicināti piedalīties 
Smiltenes novada jaunie uzņēmēji, mājražo-

tāji, amatnieki un rokdarbnieki. Pasākuma 
norises vieta Smiltenes kultūras centra Kino 
zāle, Gaujas iela 1, Smiltenē.

Projekta partneri: Setomaa pašvaldību ap-
vienība, Räpina Inkubācijas centrs, Vastseliinas 
pašvaldības dome, Apes novada dome un Smil-
tenes novada dome.

Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017. 
gada marta līdz 2019. augustam.

Projektu „COOP Local” līdzfi nansē Igauni-
jas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.  
Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta 
budžets ir 61 104,00 euro, t.sk. programmas fi -
nansējums ir 85% jeb 51 938,40 euro un pašval-
dības līdzfi nansējums ir 15% jeb 9165,60 euro.

Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule,

Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītāja
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iejutās gan dzīvnieku, gan dabas objektu, gan 
dažādu profesiju cilvēku lomās. Skolēni varēja 
nobalsot par vislabāk izdevušos priekšnesumu. 
Visvairāk balsu ieguva 8.c klases jaunie aktie-
ri. Pasākuma laikā klātesošie varēja aplūkot arī 
glīti izveidoto un noformēto anekdošu izstādi. 
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka „pasākums 
bija lielisks, galvenā nebija balva, bet gan tas, 
ka mūsu klase vairāk saliedējās kā kolektīvs; 
no pasākuma aizgāju ar smaidu”.

Februārī Smiltenes vidusskolā noslēdzās 
ZAAO otrreizējo materiālu vākšanas konkurss 
„Dabai labu darīt”. Katra pārstrādāta papīra 
tonna glābj 17 kokus, kas būtu jānocērt, lai 
izgatavotu papīru no pirmreizējām izejvielām. 
Kopā mēs šogad otrreizējai pārstādei savācām 

Ar skanošiem vārdiem:
                Nāc nākdams Metenīti,
                Pelēkās bikšelēs.
                Mēs jau tevi gaidījām,
                Žvadzinot, grabinot!

Jūs domājat – kāpēc žvadzinot un kāpēc 
grabinot? Tieši skandinot un žvadzinot pašda-
rinātus ritma instrumentus – mēs pēc latviešu 
tautas tradīcijām dzenam projām ziemu. Smil-
tenes novada lielākajā bērnudārzā „Pīlādzītis” 
ziemas promdzīšanas svētkus jeb saucamos 
meteņus ar vērienu svinējām 22. februārī. Me-
teņos visi mazie un lielie pīlādzēni bija tērpu-
šies maskās un kopīgā saimē baudījām krāšņus 
svētkus: dziedot, dejojot, lieloties, skandinot 
instrumentus, gaidot svētku ciemiņus, brīno-
ties, griežoties svētku krāsainajos karuseļos, 
tinoties virpuļos, baudot pirmos pavasara sau-
les starus, sildoties pie ugunskura un uzkožot 
siltu desu.

Kā Meteņdienas neiztrūkstošākā sastāv-
daļa ir latv. t.dz. „Vizu, vizu metenīti” un 
rotaļa „Dej mani jēriņi”. Kā svētku pārstei-
gums mazajiem pirmsskolniekiem bija Me-
teņa un košā gaiļa parādīšanās pie apvāršņa. 
Ne jau šāds-tāds gailis. 2017. gada ugunī-
gais gailis! Tas esot atnācis, lai iepriecinā-
tu bērnus ar interesantu svētku izklaidi un 
sevišķi gardiem našķiem „Medus konču”. 
Visi svētku dalībnieki bija pacilājošā noska-
ņojumā, jo uzburtais sniegs un saule piešāva 
putna piena garšu – baudot svētkus!

Visneparastākais tēls šogad meteņos li-
kās kāda gara auguma dāma ar lielu galvu. 
Līdz svētku izskaņai neviens nevarēja saprast 
– kāpēc kundzītei galvas vietā grozs, deguna 
vietā burkāns un acis no sīpoliem? Arī „Mā-
rīšu” grupas bērni izteica jautājumus – Kas 
viņa tāda? Vai viņa šodien pie mums svētkus 
svinēs? No kurienes tu nāc? Uz kurieni ieda-
ma? „Mārītes” noskaidroja, ka pagarā auguma 
dāma ir atnākusi tieši uz Meteņdienas svinī-
bām pie mums. Sapucējusies garās sieviņas 
maskā, lai varētu kopā ar visiem svinētājiem 
griezties virpuļu virpuļos. Nu tad, lai iegrie-
žas Pavasaris līksmes pilns, sniegpulksteņu un 
vizbuļu pļavās!

Paldies sakām vecākiem par atbalstu. Un 
lielais PALDIES radošajam personālam – ugu-
nīgajam gailim skolotājai Ingunai Slapjumai, 
muzikālajām skolotājām Elitai Fabiānei, Val-
dai Sedolai un Anitai Moruzi, metodiķei Ilvai 
Stīpniecei, saimniecītēm un visām „Pīlādžīša” 
neizsmeļošo enerģiju un pozitīvisma brašajām 
skolotājām.

Un vai tu dabūji enerģisko kadiķa sloti-
ņas pērienu no Meteņa – lai tiktu no vecajiem 
ziemas grēkiem un putekļiem vaļā? Lai visiem 
žirgta veselība! Līdz nākamgada metenim!

Ej projām, Metenīti,
Ar to miežu plācenīti.
Nāc atkal citu gadu
Tad mēs tevi gaidīsim.

Elita Fabiāne, mūzikas skolotāja
 Ieva Klāva-Bunga, sporta skolotāja

                      

Metenītis 
bērnudārzā 
„Pīlādzītis”

27 tonnas 562 kilogramus makulatūras un 299 
kilogramus PET pudeļu. Šajā mācību gadā kon-
kursā iesaistījās skolēni no 1. līdz 12. klasei. 
Aktīvāki konkursā bija jaunāko klašu skolēni, 
tomēr neatpalika arī vecāko klašu skolēni. Vis-

Katru gadu februārī Smiltenes novada 
Tūrisma informācijas centrs (TIC) dodas uz 
divām starptautiskajām tūrisma izstādēm – 
„Balttour 2017”, Rīgā un „Tourest 2017”, 
Tallinā.

No 3. līdz 5. februārim Smiltenes novads 
kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem 
zem kopīgā nosaukuma „Vidzemes šosejas 
pieturas” prezentēja novada tūrisma piedā-
vājumu starptautiskajā tūrisma izstādē „Balt-
tour 2017”. 

Smiltenes novada TIC veiksmīgi aizvadījis tūrisma 
izstādes „Balttour 2017” un „Tourest 2017”

Turpinājums no 9. lpp. vairāk makulatūru atnesa Matīss Kalējs (3.e) – 
1488 kg; Mārcis Sīmanis (8.a) – 1118 kg; Laine 
Osma (3.c) – 1097 kg. Klašu kolektīvu vērtēju-
mā 1.vietu ieguva  2.b klase – 3261,5 kg (audzi-
nātāja I. Purgale); 2. vietu  3.c klase – 3029 kg 

(audzinātāja A. Žeļezkina); 3. vieta 
1.d klasei – 2816,5 kg (audzinātāja 
L. Osma). Akcijas koordinatore sko-
lotāja Vija Sokolova saka vissirsnīgā-
ko paldies 11.a, 11.b, 7.a un 9.d klases 
zēniem par makulatūras sakraušanu 
konteineros un  skolēnu vecākiem par 
makulatūras saiņošanu un atvešanu.

 Kopā mēs patiešām varam izda-
rīt daudz!

Informāciju apkopoja 
Inga Deigele

Izstādes garumā Smiltenes novada TIC 
speciālisti iepazīstināja ar jaunākajiem tūris-
ma piedāvājumiem Smiltenes novadā, īpaši 
izceļot jaunizveidoto velo maršrutu „Izriteņo 
Dienvidkalni”. 

Visās trīs izstādes dienās piedalījās arī 
Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji, kuri pre-
zentēja savu tūrisma piedāvājumu un sniedza 
iespēju palutināt vēderu ar īstiem lauku labu-
miem. Lauku mājas saimniece Ilze Briede jeb 
„Donu Ilze” ļāva nogaršot mājās ceptu maizi 
ar kaņepju sviestu. Ervins Labanovskis stās-
tīja par dzirkstošajām bērzu sulām „Birzī” un 
to tapšanas procesu, kā arī piedāvāja node-
gustēt bērzu sulu un sīrupu daudzos veidus. 
Kamēr z/s „Tīreļi” saimnieks Jānis Griezāns 
piedāvāja dažāda veida veselīgus kaltējumus 
no dažādiem augļiem, tikmēr Firsta madāma 
Lilī ar palīgiem no Smiltenes muižas ļāva no-
garšot smalkus kārumus un spēcinošus naš-
ķus, kuri gatavoti no rudzu maizes. 

Savukārt no 10. līdz 12. februārim Smil-
tenes novada TIC vadītājs Modris Apsītis pie-
dalījās tūrisma izstādē „Tourest 2017”, Talli-
nā, kur kopā ar Vidzemes tūrisma asociāciju 
un citiem Vidzemes tūrisma centru kolēģiem 
prezentēja gan Vidzemes, gan Smiltenes no-

Tūrisms

15. februārī visā Latvijā norisinājās biznesa 
izglītības biedrības Junior Achievement Latvija 
organizētā ikgadējā ĒNU DIENA 2017, snie-
dzot iespēju skolēniem klātienē iepazīst sev in-
teresējošās profesijas. Šogad Smiltenes novada 
domes un tās iestāžu speciālistus izvēlējās ēnot 
vienpadsmit jaunieši no Smiltenes vidusskolas, 
Smiltenes tehnikuma un Valmieras Viestura vi-
dusskolas.

Jau no paša rīta jaunieši tikās ar Smiltenes 
novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini, 
kur viņš pastāstīja par novadu, par to, kas ir pa-
veikts pēdējos gados, savukārt, domes Juridis-
kās nodaļas vadītājs Māris Rungulis skolēniem 
pastāstīja par pašvaldības galvenajām funkci-
jām un tās struktūru. 

Visu atlikušo laiku skolēni pavadīja kopā ar 
izvēlēto speciālistu. Eduards un Toms no Smil-
tenes vidusskolas  iepazina Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas priekšnieka un inspektoru 
ikdienu, Madara no Valmieras Viesturu vidus-
skolas ar Kultūras pārvaldes vadītāju Pārslu 
Jansoni devās uz Smiltenes novada muzeju, 
kur norit aktīvs darbs pie muzeja akreditācijas. 
Ričards, Reinis un Madara no Smiltenes vidus-
skolas ēnoja Smiltenes Kultūras centra vadītāju 
Ilzi Jēkabsoni un iepazina, kā norit darbs pie 
pasākumu plānošanas, piedalījās sapulcē, kur 
tika pārrunāti visi organizatoriskie jautājumi 
saistībā ar orķestru koncertu, tāpat ēnām bija 
uzdevums uzrakstīt savu pilsētas svētku ideju 
un izveidot pasākumu plānu. Savukārt, Sabīne 
no Smiltenes tehnikuma, Jānis un Anžela  no 

Ēnu diena Smiltenes novada domē
Smiltenes vidusskolas, iepazina Saimniecis-
kās darbības nodaļas vadītājas Ilzes Sausās un 
Teorijas apsaimniekošanas speciālistes Agijas 
Kukaines ikdienas darbu un to, kā norit darbs 
pie infrastruktūras projektu īstenošanas pilsētā, 
kopā tika apsekoti jau realizētie projekti. Grie-
ta no Smiltenes vidusskolas  iepazina Tūrisma 
informācijas centra vadītāja Modra Apsīša ik-
dienu – kā norit darbs pie dažādu tūrisma karšu 
izdošanas, maršrutu veidošanas un pasākumu 
organizēšana, tāpat ar ēnu tika pārrunāts par 
prasmēm, kas nepieciešamas, lai strādātu tūris-
ma informācijas centrā. Jaunākā „ēna” Adriana 
no Smiltenes vidusskolas ēnoja Juridiskās no-
daļas vadītāju Māri Runguli, iepazīstot vadītāja 
darba ikdienu un beigās iemācoties noformēt 
dokumentu.

Ēnu atziņas par gūto pieredzi šajā dienā: 
Anžela: „Šī ēnošana noteikti bija lieliska 

pieredze. Man tika dota iespēja nedaudz ielū-
koties Teorijas apsaimniekošanas speciālistes 
pienākumos, kuru patiesībā ir ļoti daudz. Sākot 
ar dobju ierīkošanu, beidzot ar koku kopšanu. 
Profesija ir saistīta ar man iemīļotu priekšmetu 
botāniku, kas apvienojās ar radošo darbu. Tieši 
tāpēc nākotnē noteikti apsvēršu domu izvelē-
ties tieši šo profesiju.” 

Grieta: „Tā kā šī bija mana pirmā ēnu die-
na, es sapratu, cik ļoti tā ir noderīga. Es sapratu, 
ko tad īsti dara tūrisma centrā un, ka viņu darbs 
ir ļoti daudzpusīgs. Lietas, kas man patika viņa 
darbā bija, tas, ka ir jāplāno ekskursijas, marš-
ruti, jo plānošana ir tas, kas mani piesaista, no-

organizēt visu, lai nebūtu nekādu pārpratumu. 
Nākotnē es iespējams varētu apsvērt domu par 
šo profesiju, jo tā mani patiesi ieinteresēja.”

Jānis: „Šogad pirmoreiz piedalījos Ēnu 
dienā. Biju diezgan satraukts kā būs un kā viss 
notiksies. Kopumā diena bija ļoti interesanta - 
iepazinos ar Smiltenes pašvaldības darbu, kuru 
atspoguļoja izveidotā prezentācija. Pašvaldības 
priekšsēdētājs Gints Kukainis un viņa kolēģi 
bija zinoši, atsaucīgi, interesanti, iedvesmojoši 
un saprotoši. Dienas gaitā turpināju iepazīties 
ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās dar-
bības nodaļas vadītājas Ilzes Sausās ikdienu. 
Viņa pastāstīja par galvenajām profesijas iezī-
mēm, nepieciešamajām zināšanām, atbildēja 
uz manis sagatavotajiem jautājumiem. Noslē-
gumā izveda ekskursijā pa pilsētas objektiem 
saistībā ar izveidotajiem projektiem. Esmu ļoti 
pateicīgs par šo iespēju ēnot pašvaldības spe-
ciālistus. Guvu lieliskas un noderīgas emocijas. 
Šī diena mani pārliecināja, ka tālāk gribu mā-
cīties par ēnoto profesiju. Liels paldies par šo 
doto iespēju.” 

Ēnošana ir ļoti vērtīga pieredze skolēniem, 
tā ir iespēja iepazīt, kā faktiski tiek veikts darbs 
ikdienā, tāpēc jauniešiem novēlam izmantot ik-
vienu iespēju un iepazīt savu izvēlēto nākotnes 
profesiju. Būt vienmēr radošiem un aktīviem, 
iesaistīties dažādos projektos!

Sagatavoja;
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

vada tūrisma piedāvājumu. 
Dalība tūrisma izstādēs sniedz iespē-

ju nozares speciālistiem sniegt ieskatu sava 
novada tūrisma piedāvājumā, kā arī saplānot 
maršrutu atbilstoši klientu interesēm un atbil-
dēt uz interesējošiem jautājumiem. Ir iespēja 
tikties ar dažādiem tūroperatoriem, kas orga-
nizē ekskursijas, līdz ar to ir iespēja piedāvāt 
viņu veidotajos braucienos iekļaut arī Smilte-
nes novada tūrisma piedāvājumu. 

Lelde Sprancmane,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas 

centrs
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Kultūra

Sports

14. februārī Smiltenes sporta hallē notika 
„Lāse 2017” kausa izcīņas 1. posma sacen-
sības volejbolā pamatskolu grupā. Kopā ar 
Smiltenes novada skolu komandām (Smilte-
nes vidusskolas, Bilskas, Blomes, Grundzā-
les, Variņu pamatskola) piedalījās Valkas, 
Strenču un Apes novada skolu komandas.  

Sacensības risinājās divās vecuma gru-
pās. 3. grupā (2001. – 2004. g. dz.) zēniem 
startēja 6 komandas – Smiltenes vidusskolas, 
Grundzāles, Blomes, Variņu pamatskolas, 
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Dāvja 
Ozoliņa Apes vidusskolas komandas.  Par 
uzvaru sacentās Apes vidusskolas un Valkas 
ģimnāzijas komandas, kur sīvā cīņā ar rezul-
tātu 22: 20 uzvarēja Valkas ģimnāzijas puiši. 
Komandā spēlēja  Matīss Jaunslavietis, Ri-
hards Vabalis, Aivars Kristiāns Rullis, Klāvs 
Kārkliņš, Kārlis Vaļģis, Toms Āboliņš, Mār-
tiņš Rihards Mazurs. 2. vietu izcīnīja Apes 
vidusskola un 3. vietu ieguva Grundzāles 
pamatskolas zēnu komanda.

„Lāse 2017” 1. posms pamatskolu grupā

4. grupā (2001. – 2004. g. dz.) meitenēm 
arī spēlēja 6 komandas – Smiltenes vidussko-
las, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Stren-
ču novada vidusskolas, Grundzāles, Variņu, 

Bilskas pamatskolas komandas. Spēlē par 1. 
un 2. vietu, gandrīz kā pēc kopīga scenārija 
zēniem un meitenēm, tikpat sīvā cīņā un re-
zultātu 22:20, uzvaru pār Strenču vidussko-

las meitenēm izcīnīja Smiltenes  vidusskolas 
meiteņu komanda. Komandas sastāvā – Kris-
tīne Miezīte, Ance Marta Zvejniece, Kristīne 
Būce, Amanda Hirte, Marta Marksa, Sabīne 
Marksa, Sindija Fjodorova. 3. vieta Apes vi-
dusskolas meiteņu komandai.

Uz fi nālsacensībām, kas notiks 8. aprīlī 
Rīgā Olimpiskajā Skonto hallē, ceļazīmi izcī-
nīja Smiltenes vidusskolas meiteņu un Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzijas zēnu komanda.

Sapni par fi nālu, ja veiksies izlozē, vēl 
saglabā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 
zēnu un Strenču novada vidusskolas meiteņu 
komanda. Lai komandām veicas izlozē!

7. martā plkst. 9.30 Smiltenes tehnikuma 
hallē notiks „Lāses kauss 2017”  1. posma 
sacensības vidusskolu komandām jaunietēm 
un jauniešiem.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Labus panākumus Rīgā notiekošajā 
Latvijas čempionātā vieglatlētikā U16 
vecuma grupā sasnieguši Smiltenes bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas sportisti. 
60 metru barjerskrējienā meitenēm, 
uzrādot jaunu personisko rekordu, par 
valsts čempioni kļuva Marta Marksa, 
bet augstlēkšanas sacensībās jauniešiem 
trešo vietu izcīnīja Armands Joniņš. 

24. un 25. februārī Rīgas Sporta ma-
nēžā tika aizvadīts Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā telpās U16 vecuma grupas 
sportistiem. Dalībnieku vidū bija arī vai-
rāki Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta 
skolas vieglatlēti, kuriem šīs bija nozī-
mīgākās sacensības ziemas periodā.

60 metru barjerskrējienā jaunietēm 
starp 27 dalībniecēm bija arī trenera Gunta-
ra Marksa audzēkne Marta Marksa. Priekš-
sacīkstēs jaunā sportiste uzrādīja rezultātu 
9,23 sekundes, kas bija dalīts labākais laiks 
ar sporta skolas „Arkādija” pārstāvi Beatrisi 

Divi Smiltenes novada vieglatlēti izcīna medaļas Latvijas 
čempionātā telpās U16 vecuma grupā

Zvirgzdiņu. A fi nālam kvalifi cējās kopumā 
četras labākās sportistes pēc kvalifi kācijas 
rezultātiem. Tajā Marta Marksa jau no starta 
izvirzījās vadībā. Smilteniete aizvadīja pār-
liecinošu sniegumu, fi nišējot pēc 8,91 sekun-

des. Tas ir sportistes personiskais re-
kords, kā arī sezonas labākais rezultāts 
Latvijā U16 vecuma grupā. Otro vietu 
ieguva B. Zvirgzdiņa (rezultāts 9,14 
sekundes), bet uz goda pjedestāla ze-
mākā pakāpiena kāpa Marta Sīviņa no 
Ogres (rezultāts 9,56 sekundes).

Divi Guntara Marksa audzēkņi 
startēja 60 metru barjerskrējienā jau-
niešiem. 26 dalībnieku konkurencē 
piekto labāko laiku kvalifi kācijā uzrā-
dīja Dāvis Krauklis, fi nišējot pēc 9,15 
sekundēm. Astotais kvalifi kācijā bija 
Jānis Sausais, distanci veicot 9,39 se-
kundēs. Ātrāko laiku kvalifi kācijā sa-
sniedza Ludzas novada sportists Artūrs 
Ignatjevs (rezultāts 8,69 sekundes). No 

Ludzas nākušais vieglatlēts triumfēja arī A 
fi nālā (rezultāts 8,52 sekundes). B fi nālā abi 
Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēkņi aizņēma pirmās divas vietas, Latvi-
jas čempionātā izcīnot piekto un sesto vietu. 

Dāvis Krauklis uzvarēja skrējienā, fi nišējot 
pēc 8,94 sekundēm, kamēr Jānis Sausais bija 
otrais. Viņa rezultāts – 9,32 sekundes.

Bronzas medaļu Latvijas čempionātā 
telpās izcīnīja Smiltenes bērnu un jaunat-
nes sporta skolas pārstāvis Armands Joniņš. 
Treneres Zandas Beitikas audzēknis startēja 
augstlēkšanas sacensībās. Jaunais sportists par 
savu sākuma augstumu izvēlējā 1 metru un 
50 centimetrus. Variņu augstlēcējs sekmīgi ar 
pirmo piegājienu pārvarēja arī nākamos četrus 
augstumus, no kuriem pēdējais bija 1 metrs un 
66 centimetri. Tomēr nevienā no trijiem mē-
ģinājumiem neizdevās pārvarēt 1 metra un 69 
centimetru augstumā novietoto latiņu. Gala-
rezultātā uzrādītais rezultāts – 1 metrs un 66 
centimetri deva trešo vietu. Par uzvarētāju kļu-
va Aizkraukles novada sporta skolas pārstāvis 
Pāvels Kuzmins, kurš tika galā ar 1 metra un 
77 centimetru augstumā novietoto latiņu.

Toms Markss

25. februārī Launkalnes tautas namā, no 
puķēm vismīļākās – ANEMONES – svinēja 
savu 5 gadu jubileju!

Svinību laikā varēja dzirdēt gan pašu 
jubilāru uzstāšanos, gan viesu skanīgus, 
jautrus, sirsnīgus un radošus sveicienus.
Pašas anemones jubilejā izvēlējās iepazīstināt 
viesus vairāk ar katru anemoni atsevišķi un 
izdziedāja katras dalībnieces mīļāko dziesmu. 
Neizpalika tērpu maiņa un rekvizīti uzstājoties.
Ansambļa viesi bija sagatavojuši brīnišķīgus 
priekšnesumus. Neviens nepalika vienaldzīgs 
baudot teātra grupas no Rugāju novada – 
„ZIBŠŅI” un Liepas teātra kopas „KRAMS” 
humora pilnos skečiņus. Ar dejām priecēja 
Brantu pagasta līnijdeju grupa „Kantrī ritmi” 
gan pieaugušo, gan bērnu sastāvā. Eksotisku 
gaisotni pasākumam piešķīra „HAIDAR” 
deju grupa no Valmieras. Radošu pieeju un 
īpaši veidotas dziesmas tieši „Anemonēm" 
veltīja Smiltenes pagasta sieviešu ansamblis 
„Undīnes”, Blomes pagasta ansamblis „Ie-
klausies” un Gaujienas/Zvārtavas meitenes.
Vispārsteidzošākā dāvana Launkalnes Ane-
monēm bija no Rugāju novada puišiem, kuri 

Ansamblis „Anemones” svin 5 gadu jubileju
nedaudz ir pamainījies. Pašā pirmajā kon-
certā bijām 11 dziedātājas, tagad 9 un no 
pirmā sastāva ansamblī dzied 6 meitenes.
Mums ļoti patīk pucēties, tāpēc mūsu gar-
derobē ir sakrājušies vairāki tērpi dažādiem 
gadījumiem un tie noteikti drīzumā atkal tiks 
papildināti. 

Anemonēm ir raksturīgi pievienot dzies-
mām arī mazus horeogrāfi skus elementus, tā-
pēc esam izveidojušas deju t.dz. „Divi sirmi 
kumeliņi”! Anemones ir ietrenējušas roku arī 
svētku veidošanā. Mums ir gatavas program-
mas dažādiem svētkiem – ne tikai ar dzies-
mām, bet ar visu izklaidi – spēlēm, konkur-
siem, jautrību.

5 gadu laikā esam pabijušas ciemos tuvā-
kos un tālākos novados un ieguvušas daudzus 
jaunus draugus. Varam būt gan elegantas un 
klasiskas, gan muļķīgas un asprātīgas.

Paldies visiem sveicējiem, skatītājiem 
un atbalstītājiem, kuri bija kopā ar ansambli 
„Anemones” šajā īpašajā dienā!

Signe Baltere,
Ansambļa „Anemones” vadītāja

Foto: A. Vērzemnieks

bija iejutušies Bonapartu lomā ar dziesmu 
„Questa Notte” – sirsnīgi, skaisti un valdzi-
noši!

Šie pieci gadi ansamblim ir bijuši po-

zitīvi, esam labi iepazinušas viena otru 
gan kā cilvēku, gan ansambļa dalībnie-
ku un viennozīmīgi varu teikt, ka esam 
draudzīgs kolektīvs. Kolektīva sastāvs 
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Pasākumi Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā

MARTĀ
17. martā plkst.19.00 radošās apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem 
„Toms pret Superpelēm”. Tajā pie divām Superpelēm ierodas draugs no 
tālās Austrālijas. Peles ļoti priecājas, bet ir viena problēma – viņas neprot 
angļu valodu. Kā lai sarunājas ar tālo ciemiņu? Peles sev atrodu jaunu sko-
lotāju – kaķi Tomu –, bet kas viņš ir patiesībā? Režisors – Armands Ekštets, 
lomās – Inta Bankoviča/ Jana Kolbina, Gerda Dinsberga/ Helēna Vasiļevska, 
Armands Ekštets/Romans Bargais. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Para-
dīze” un Smiltenes pilsētas KC kasē: 4,00 euro, izrādes dienā – 5,00 euro
18. martā plkst. 18.00 Smiltenes un Brantu pagasta sieviešu vokālā an-
sambļa „Undīnes” koncerts pavasarīgās noskaņās „Undīnēm patīk...”. 
Piedalās: vokālie ansambļi „Sabalsis” (Bilska), „Ieklausies” (Blome), „He-
rakleum” (Blome), „Anemones” (Launkalne), „Rūjmalietes” (Rūjiena), 
„Lai skan” (Valka), Smiltenes un Brantu pagasta VPDK „Sanācēji” un 
Pēteris Vilks (basģitāra), Andis Mincis (bungas) un Edgars Trapans (sakso-
fons). Ieeja: 2,00 euro 
18. martā pavasara balle „Klāt atkal pavasaris...” – dejas kopā ar grupu 
„Vēja radītie”, pārsteigumi un jautras izklaides kopā ar atraktīvu vakara 
vadītāju, skaistāko komplimentu konkurss ar romantiskām balvām, foto 
stūrītis un kafejnīca. Ierašanās no plkst. 21.00. Iepriekšēja pieteikšanās un 
galdiņu rezervācija līdz 15. martam (ieskaitot) Smiltenes pilsētas KC kasē 
vai pa tālruni 28688101 (Madara). Ieeja: 5,00 euro 
24. martā plkst. 19.00 Jāņa Stībeļa labāko dziesmu koncerts „Sajūti!”. 
Kopā ar Jāni Stībeli koncertā uz skatuves kāps arī izcili instrumentālisti: 
Raimonds Macats (taustiņinstrumenti, mutes harmonikas, čells), Miķelis 
Vīte (perkusijas) un Andrejs Jevsjukovs (ģitāra), kā arī jaunā dziedātāja 
Megija Naunikas. Iespējams, ka daži koncerti nebūs akustiski, bet gan ar 
plašāku instrumentālo pavadījumu, jo jau nosauktajiem instrumentiem va-
rētu pievienoties basģitāra, pūtēju grupa, fona dziedātājas u.c. Tiesa, lai 
saglabātu intrigu, pagaidām netiek atklāts, kurā koncertā kurš viesmāksli-
nieks piedalīsies, vien zināms, ka koncertos iespējami dažādi muzikāli pār-
steigumi. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās: 
10,00, 12,00  un 15,00 euro
25. martā plkst. 12.00 komunistiskā genocīda upuru atceres brīdis pie 
pieminekļa „Sašķeltā ģimene” 
plkst. 12.40 Smiltenes KC kinozālē Viestura Kairiša fi lma „Melānijas 
hronika”. Ieeja uz fi lmu – bez maksas
26. martā no plkst. 11.00 līdz 14.00 bērnu mantu tirdziņš „Andelīte – San-
delīte”. Nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.smiltene.lv. Pieteik-
šanās līdz 22. martam (ieskaitot), rakstot uz e-pastu kulturascentrs@smilte-
ne.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 26709560 (Kristīne)
26. martā plkst. 11.00 Pasakainais Bērnu rīts ar jautrajiem Pingvīniem – 
pasaku stāstīšana, rakstīšana un piedzīvošana, rotaļas un spēles, pingvīndanči 
un bērnu disenīte. Ieeja – 1,00 euro
30. martā plkst. 19.00 režisora Jāņa Mūrnieka komēdija „Precies, mā-
siņ!”. Lomās – Raimonda Vazdika, Guntis Veits un Jānis Jarāns. Izrāde 
vēstī par Alisi, sievieti labākajos gados, kura jau trešo reizi vēlas iestūrēt 
laulības ostā, bet aizvien nav pārliecināta, vai izvēlētais vīrietis ir īstais. 
Alises vecākais brālis Vilis ļoti mīl savu māsu, un ir apņēmies noorganizēt 
viņas kāzas. Par kāzu muzikantu ir uzaicināts Viļa draugs un partneris, baļ-
ļu muzikants Fredis, ar kuru Alisei jaunībā ir bijušas romantiskas attiecī-
bas. Visi trīs satiekas Alises kāzu dienā – viesnīcā, kur pēc stundas jāsākas 
ceremonijai… Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības 
vietās: 7,00 un 8,00 euro 
31. martā plkst. 18.00 TLMS „Smiltene”, Atmodas ielā 2, izstādes „Vil-
nas stāsts” atklāšana. Ieeja – bez maksas

APRĪLĪ
1. aprīlī plkst. 15.00 bērnu un jauniešu vokālistu konkurss „Smiltenes 
balstiņas 2017”. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama: 
www.smiltene.lv
9. aprīlī plkst. 13.00 Smiltenes pilsētas mazo vokālistu konkurss „Cālis 
2017”. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama: www.smiltene.lv
16. aprīlī (laiks tiks precizēts) pie TLMS „Smiltene” Lieldienu svinības ar 
tradicionālām un iemīļotām pavasara saulgriežu izdarībām. Vairāk infor-
mācijas: www.smiltene.lv 
17. aprīlī plkst. 13.00 Smiltenes novada „Cālis 2017”. Organizē 
Kultūras pārvalde
19. aprīlī plkst. 19.00 komēdija „Silvija”. Lomās – Evija Skulte, Aīda 
Ozoliņa, Dace Makovska, Ivars Puga un Voldemārs Šoriņš. Režisors – 
Voldemārs Šoriņš, komponists – Valdis Zilveris. „Silvija” ir komēdija par 
mīlestību un nemīlestību, par to, kā šodienas pragmatisma vilnī saglabāt 
jūtu dziļumu, pilnīgumu un dzīves prieku. Izrādi caurvij asprātīgi dialo-
gi, absurdas situācijas un negaidīti pavērsieni. Izrādes beigas – skumjas, 
bet laimīgas... Biļetes būs pieejamas iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” 
tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv 
29. aprīlī Starptautiskā Dejas diena Smiltenē – semināri, meistarklases un 
daudzkrāsains deju koncerts. 

Vairāk: www.smiltene.lv. 

No 4. marta līdz 20. aprīlim 
Smiltenes novada bibliotēkā 
apskatāma Vivantas Volkovas 
fotoizstāde ,,Latvijas dievna-
mi”. Izstāde stāsta par 22 Lat-
vijas baznīcām fotogrāfi jās un 
nelielos aprakstos. 

Palsmanes pagasts
1. aprīlī plkst. 19.00  Palsmanes 
kultūras nama amatierteātra 
„Randiņš” pirmizrāde „Līdz 
varavīksnei tikt” pēc Ulriha Huba 
motīviem. Režisore un mūzikas 
autore: D. Purvlīce, muzikālais 
noformējums: I. Ruka, Skatuves 
noformējums: G. Puriņš, izrādē 
piedalās vokālais ansamblis 
„Prieks, kur tu rodies?!” Ieejas 
maksa: 2,00 euro
8. aprīlī plkst. 10.00 Palsmanes 
kultūras namā atklātās zolītes 
čempionāta noslēgums 
12. aprīlī plkst. 17.00 Palsmanes 
„Mazais Cālis dziedātājs 2017”

Bilskas pagasts
18. martā plkst. 22.00 Birzuļu 
tautas namā balle ar grupu        
„4 tūres”, Ieejas maksa: 3,00 euro
7. aprīlī plkst. 13.00 Bilskas 
skolas zālē „Bilskas Cālis 2017”

Launkalnes pagasts
1. aprīlī plkst. 11.00 Launkalnes 
tautas namā „Launkalnes Cālis 
2017”

Variņu pagasts
7. aprīlī plkst. 10.00 Variņu 
pagasta „Cālis 2017”
16. aprīlī plkst. 11.00 Variņu 
Lieldienu pasākums

Grundzāles pagasts
11. martā plkst. 20.00 – 21.00 
Lilitas Ikales sievišķīgi drosmīgo 
tērpu modes skate. Plkst. 22.00 
GROZIŅBALLĒ kopīgā meldijā 

Pasākumi Smiltenes novada 
pagastos 

MARTĀ UN APRĪLĪ
vienosies grupas  „Kreisais 
pagrieziens” + „Vilx”. Ieejas 
maksa 3,00 euro. Galdiņi 
rezervējami pa T. 29128298
4. aprīlī plkst. 17.00 
Grundzāles, Palsmanes un 
Ozolu pamatskolas skolēnu 
koncerts – konkurss „Izskaties 
dzirdēts”. Ieeja bez maksas
8. aprīlī plkst.15.00 viesosies 
cirks „Karabas” ar Gabriela 
Gota ilūziju šovu. Biļetes var 
iegādāties e-pastā; adrese: 
cirks.karabas@gmail.com, 
zvanot pa tālruni 26862740, vai 
Grundzāles kultūras namā jau 
2 stundas pirms izrādes. Biļešu 
cenas: 3, 5, 7, 10, 15 euro
13. aprīlī plkst. 16.00 
Grundzāles Cālis 2017
21. aprīlī plkst. 19.00 Gaujienas 
jauktā kora koncerts. Ieeja bez 
maksas

Blomes pagasts
17. martā plkst. 19:00 atpūtas 
vakars „Esmu blomēnietis” un 
balle kopā ar Mārtiņu un Jāni. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa  
T. 26667196
No 31.03. līdz 01.04. Blomes 
tautas namā „Satiec savu 
meistaru” Izstādes, klūdziņu 
pīšana, adīšana, aušana, kalšana, 
folklora. Lekcijas (rotas, 
Ziemeļvidzemes brunči). Lūdzu, 
sekojiet reklāmai!
9. aprīlī plkst. 11.00 Blomes 
Cālis 2017

SMILTENES NOVADA DOMES
Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, 
Smiltene, Smiltene novads, 
LV-4729
Tālr. 64707588, 66954850; 
Mob. 20022348, Fakss: 64707583,
E-pasts: dome@smiltene.lv 
smiltene@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks: 

P. 8.00 – 18.00  
O., T., C.  8.00 – 17.00 
Pk. 8.00 – 16.00

Domes administrācijai pusdienu 
pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00
Klientu apkalpošanas centrs strādā 
bez pusdienu pārtraukuma

Valsts ieņēmumu dienesta 
darba laiki Marta mēnesī:
Jau no 2016. gada 1. jūlija VID 
darbinieki klientus apkalpo 
Smiltenes valsts un pašvaldību 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 3. 
VID darbinieks Smiltenes 
VPVKAC klientiem sniedz visus 
VID klientu apkalpošanas centru  
pieejamos iestādes pakalpojumus.
Pirmdienā 

9.00 – 12.00 12.30 – 18.00
Otrdienā   

9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Trešdienā  

9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Ceturtdienā  

9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdienā    

9.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Valsts zemes dienests 
VZD speciālisti  iedzīvotājus 
klātienē pieņem Dārza ielā 3, 
Smiltenē, katru pirmdienu 

9.00 – 12.00  13.00 – 17.00

Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra 
VSAA speciālisti  iedzīvotājus 
klātienē pieņem Dārza ielā 3, 
Smiltenē,  katru otrdienu 

9.00 – 12.30 13.00 – 16.00
Sagatavoja: Jūlija Egle,

VPVKAS vadītāja

1. aprīlī plkst. 15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 
otro reizi norisināsies bērnu un jauniešu vokālistu konkurss 
„Smiltenes balstiņas 2017”. Konkursam var pieteikties jau-
nie dziedātāji vecumā no 7 līdz 15 gadiem. 

Savukārt 9. aprīlī plkst. 13.00 gaidāms Smiltenes pilsētas 
mazo vokālistu konkurss „Cālis 2017”. Tajā aicināti piedalī-
ties paši mazākie dziedātāji līdz 6 gadu vecumam.

Visa informācija par konkursu norisi un pieteikšanos ir pie-
ejama www.smiltene.lv, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 
vai pa tālruni 28688101 (Madara). 

PIEESAKKKIEEESS 
VOKKĀLLIISSTTTUUUUU 
KONKUUURRSSIIEEEEEMMMMMM 
„Cālis 2017” 
un „Smiltenes 
balstiņas 2017”


