1

2017. gada 10. februāris

Smiltenes novada Domes Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Smiltenes novada
dome Ģimenes dienā
apmaksās laulību
ceremoniju
Smiltenes novada dome,
lai stiprinātu laulību tradīcijas, par godu Starptautiskajai ģimenes dienai, šā gada
13. maijā pāriem dāvina
apmaksātu un noorganizētu
svinīgo laulības reģistrācijas
ceremoniju un aicina pārus
izmantot šo iespēju.
Daudz apspriestais jautājums – dzīvot kopā tāpat vai
laulāties – aktualizējas, kad divu cilvēku attiecībās likumsakarīgi
sevi piesaka trešais – bērniņš, kurš vēlas augt ģimenē, kurā vecāki
devuši viens otram solījumu – uzņemties atbildību vienam par otru,
būt kopā gan prieka, gan pārbaudījuma brīžos. Vairāk nekā 50%
mūsu novada jaundzimušo tiek reģistrēti ar paternitātes atzīšanu.
Starptautiskā ģimenes diena ir diena, kad tiek godinātas ģimenes un cilvēki aicināti aizdomāties par ģimenes lielo nozīmi cilvēku
ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības veltīt
saviem mīļajiem ģimenē.
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa pārus, kuri vēlēsies
noslēgt laulību Ģimenes dienā, līdz 2017. gada 12. aprīlim (ieskaitot) jāierodas dzimtsarakstu nodaļā un jāaizpilda iesniegums. Jaunajam pārim jāsamaksā būs vien valsts noteiktā nodeva 14 euro
apmērā. Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenes, kā arī pārus, kuri kopā
nodzīvojuši daudzus gadus un vēlas juridiski sakārtot savas attiecības. 2016. gadā šādu iespēju izmantoja 7 pāri.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Uzsāk īslaicīgās
sociālās aprūpes
pakalpojuma sniegšanu
Smiltenes novada iedzīvotājiem ar š.g. 14. februāri būs
pieejams jauns pakalpojums – Īslaicīga sociālā aprūpe sociālās
aprūpes institūcijā SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”.
Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir personām,
kurām nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar ārstējošā vai ģimenes ārsta nosūtījumu un Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtējumu. Pakalpojumu
varēs saņemt arī personas, kuras ir nonākušas ārkārtas situācijā veselībai bīstama stāvokļa dēļ vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Tiks nodrošināta diennakts veselības
aprūpe minimālā apjomā pacientiem pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā, slimības paasinājuma novēršanai līdz noteiktas
ārstniecības pakāpes sasniegšanai.
Īslaicīga sociālā aprūpe sociālās aprūpes institūcijā tiks nodrošināta novadā deklarētiem iedzīvotājiem līdz 10 diennaktīm vienai personai 2 reizes gadā. Šī pakalpojuma izmaksas pilnībā segs
pašvaldība. Pakalpojuma nodrošināšanai izmantos īslaicīgās sociālās aprūpes gultas; 3 vīriešiem, 3 sievietēm, iespējams, ka varbūt
noteiktā dienā šīs gultas nebūs pieejamas, būs aizņemtas, klientam
nāksies nedaudz pagaidīt.
Par pakalpojuma saņemšanu sazinieties ar Smiltenes novada Sociālo dienestu, zvanot uz tālr.: 64707583, 64707573, mob.
26362282 vai ārstējošo ģimenes ārstu.
Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja
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Apstiprināts Smiltenes novada
pašvaldības budžets 2017. gadam
Otrdien, 31. janvārī, Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts pašvaldības 2017. gada budžets ar
plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem 15 840 500 euro un
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 18 171 694 euro apmērā. Izdevumu starpības finansēšanai plānots 2 331 064 euro,
tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro
(tur ietilpst finansējums projektiem, kuru īstenošana turpināsies
2017. gadā, mērķdotāciju atlikums pedagogu atlīdzībai, mūzikas un mākslas skolu mācību maksu atlikums, dotācijas 1. – 4.
klašu brīvpusdienām un sadalāmais naudas līdzekļu atlikums
pa struktūrvienībām), naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 80 015 euro, aizņēmums no Valsts kases projektu
īstenošanai 931 938 euro, aizņēmuma pamatsummas atmaksa
415 969 euro.
Salīdzinot ar 2016. gada pamatbudžeta izpildi (ieņēmumi 13 003 748 euro; izdevumi 13 132 307 euro), 2017. gada
pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par 2 836 752 euro lielāki salīdzinājumā ar 2016. gada budžeta izpildi. Arī plānotie pamatbudžeta kopējie izdevumi ir par 5 039 257 euro lielāki nekā
2016. gadā.

Lielākie projek :
• Kar ngu trases atjaunošana;
• Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve;
• Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve Smiltenē, Daugavas ielā 7a;
• Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta;
• Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai (1. un 3. posms);
• Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas I un II kārta;
• Smiltenes pilsētas Dārza ielas lta pār Abuls upi pārbūve (2. posms);
• Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve;
• Ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas klu izbūves;
• Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana II kārta;
• Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības a s bai.

Lielāko daļu no Smiltenes novada plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, kas sastāda
49% jeb 7 717 924 euro. Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 6 890 253 euro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 540 493 euro, par ēkām
156 648 euro un mājokļiem 70 530 euro (NIN), kā arī azartspēļu nodoklis 60 000 euro.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 816 ,,Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.
gadā” IIN prognozē, salīdzinot ar 2016. gada izpildi, ir palielinājums par 467 512 euro. Nekustamais īpašuma nodoklis katrai
pašvaldībai tiek plānots atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem
par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo
vērtību atbilstoši MK noteikumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, arī NIN prognozē ir palielinājums par 29 132 euro.
Otru lielāko daļu 48% jeb 7 589 103 euro budžeta ieņēmuma daļu sastāda valsts budžeta un citu pašvaldību
budžetu transfertu ieņēmumi. Transfertu ieņēmumos ietilpst
projektu īstenošanai plānotais finansējums, mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligā-

Diagramma: Smiltenes novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu procentuālais
sadalījums

*Finansēšana 2 331 064 euro, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro,
naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 80 015 euro, aizņēmums no Valsts kases
projektu īstenošanai 931 938 euro, aizņēmuma pamatsummas atmaksa 415 969 euro.

tajām iemaksām, dotācijas 1. – 4. klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai, Valsts budžeta dotācijas mācību
grāmatu iegādei, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Salīdzinot 2016.
gada pamatbudžeta izpildi, valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumos ir pieaugums par
2 385 145 euro, tas saistīts ar no valsts budžeta iestādēm
saņemtiem transfertiem projektu līdzfinansēšanas nodrošināšanai un mērķdotācijām pedagogu atlīdzībai.
Vismazāko ieņēmumu daļu veido nenodokļu ieņēmumi 57 010 euro un iestāžu ieņēmumi 476 463 euro,
kas sastāda 3% no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Budžeta iestāžu ieņēmumos par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem ietilpst: maksa par izglītības pakalpojumiem (tai skaitā mākslas un mūzikas skolas mācību maksa, dalības maksas BJSS un BJIIC, vecāku maksas
pirmsskolas izglītības iestādēs), ieņēmumi par dokumentu
izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par
nomu un īri, kultūras namu sarīkojumi, kino izrādes, TIC
Turpinājums 7. lpp.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2017. gada 25. janvārī notika kārtējā
Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti 68 lēmumi, t.sk.:
1. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/16 „Par
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
precizēšanu.
2. Par precizējumu Smiltenes novada domes 2016. gada 28. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 18/16 „Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību Smiltenes novadā”.
3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/17 „Par
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
projektu.
4. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada 24. oktobra noteikumos Nr.
3/14 „Par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes
novada pašvaldības budžeta iestādēs”.
5. Par grozījumu Smiltenes novada domes
2012. gada 23. februāra noteikumos „Noteikumi par piemaksas noteikšanu par papildus
darba veikšanu Smiltenes novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem”.
6. Apstiprināt nolikumu Nr. 1/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 29.
oktobra nolikumā „Smiltenes novada domes
Izglītības pārvaldes nolikums””.
7. Apstiprināt grozījumus 2013. gada 27.
novembra nolikumā Nr. 37 konkursam „Par sasniegumiem izglītībā”.
8. Piedalīties projekta „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības partneris.
9. Apstiprināt nolikuma Nr. 2/17 „Uzņēmējdarbības ideju konkursa „Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!”” projektu.
10. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu.
11. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība” projektu „Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas
ezeru, 2. kārta” projektu konkursam pasākumā
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai
rīcībā 2.1. „Vietējās teritorijas labiekārtošana
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” par
kopējo summu 28278,08 euro (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro
08 centi).
12. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība” projektu „Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē” projektu konkursam SVVA stratēģija
M2 „Attīstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās
dabas, pilsoniskās sabiedrības un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas attīstības iniciatīvās” aktivitāte 2.3 „Sabiedrisko aktivitāšu
(tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās
aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu)
dažādošana” par kopējo summu 8479,68 euro
(astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi
euro 68 centi).
13. Apstiprināt sekojošu maksu par bērnu
un darbinieku ēdināšanu Grundzāles pamatskolā:

14. Par nekustamā īpašuma „Dzeņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
15. Atļaut atsavināt SIA „Mežvalde AD”,

reģistrācijas Nr. 44101022385, tai piederošos
nekustamos īpašumus – Audēju iela 14, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415
007 0407; Audēju iela 14A, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 007 0024,
un Audēju iela 16, Smiltenē, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9415 007 0025.
16. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 027, piešķirt
nosaukumu Valmieras iela 11 k-27, Smiltene,
Smiltenes novads.
17. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkām (atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0469), piešķirt nosaukumu „Jaunķauzeri”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads.
18. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 065, piešķirt
nosaukumu Valmieras iela 11 k-65, Smiltene,
Smiltenes novads.
19. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.A.
par zemes vienību „Glūdumi”, Bilskas pagastā,
kadastra apzīmējums 9444 008 0050, 6,0 ha
platībā.
20. Iznomāt I.S. zemes vienības “Glūdumi”, kadastra apzīmējums 9444 008 0050, daļu
4,1 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai
līdz 2021. gada 31. decembrim.
21. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.P. par
zemes vienības Rīgas iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 007 0614, daļu 184 m2
platībā.
22. Iznomāt M.B. zemes vienības Rīgas
iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
007 0614, daļu 184 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2021. gada 31. decembrim.
23. Iznomāt A.B. zemes vienību Ezera
iela 4A, kadastra apzīmējums 9470 010 0279,
0,0753 ha platībā autostāvvietas ierīkošanai
dzīvojamai mājai Ezera iela 4 līdz 2026. gada
31. decembrim.
24. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Palsmane” zemes vienību „Straumītes”, kadastra apzīmējums 9474 004 0498, 2,8
ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz
2021. gada 31. decembrim.
25. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Strautnieki”, kadastra numurs
9470 002 0024, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 002 0094 5,4 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Strautnieki” uz
„Kalna Uzkalni”.
26. No Launkalnes pagasta nekustamā
īpašuma „Ceļš Vidzemes šoseja – Mežmuiža”,
kadastra numurs 9470 002 0079, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 002 0079
0.1 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Ceļš
Vidzemes šoseja – Mežmuiža” uz „Ceļš Rozītes – Uzkalni”.
27. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Riekstiņi”, kadastra numurs 9474
004 0005, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0002 4,1 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Riekstiņi” uz „Rieksti”.
28. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9470 010 0294 0,0210 ha – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
29. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0296 0,07
ha – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
30. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9415
010 0406 5242 m2 platībā no dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda

cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
(kods 0501), uz zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
31. Ēkai (Rehabilitācijas centram) ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0120 003 piešķirt
adresi Galdnieku iela 10B, Smiltene, Smiltenes
novads.
32. Dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 001 saglabāt adresi Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes novads.
33. Dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 002 mainīt adresi no Baznīcas laukums 13, Smiltene uz Baznīcas laukums
13D, Smiltene, Smiltenes novads.
34. Dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 003 mainīt adresi no Baznīcas laukums 13, Smiltene uz Baznīcas laukums
13C, Smiltene, Smiltenes novads.
35. Mainīt nekustamajam īpašumam
„Jaunbilska – Brutuļi”, kadastra numurs 9480
003 0426, nosaukumu no „Jaunbilska – Brutuļi” uz „Ceļš Jaunvēskas – Brutuļi”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
36. Mainīt nekustamajam īpašumam Valkas iela 6, Smiltene, kadastra numurs 9415 010
0406, nosaukumu no Valkas iela 6, Smiltene uz
Valkas iela, Smiltene, Smiltenes novads.
37. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9415 008 0816 uz kuras atrodas garāža,
piešķirt adresi Gaujas iela 8A k-1, Smiltene,
Smiltenes novads.
38. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Grantkalni”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9458 002 0003.
38.1. Zemes vienībai, kas projektēta 2,7
ha platībā, saglabāt nosaukumu „Grantkalni”,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 2,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
38.2. Zemes vienībai, kas projektēta 4,3 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Kalna Saulgoži”,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. Zemes
vienībai 4,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
39. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Kalna Lāči”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9448 003 0250.
39.1. Zemes vienībai, kas projektēta 1,0
ha platībā, piešķirt nosaukumu „Saulesdravas”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 1,0 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
39.2. Zemes vienībai, kas projektēta 26,6
ha platībā, saglabāt nosaukumu „Kalna Lāči”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 26,6 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
40. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Vecgrošļi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9490 007
0053.
40.1. Zemes vienībai, kas projektēta 41,3
platībā, saglabāt nosaukumu „Vecgrošļi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai
41,3 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis: zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
40.2. Zemes vienībai, kas projektēta 15,9
ha platībā, piešķirt nosaukumu „Pekši”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai
15,9 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.

42. Nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 9470 010 0293 piešķirt nosaukumu
„Ceļš Launkalne – Rauziņa”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
43. Nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 9470 010 0295 piešķirt nosaukumu
„Ceļš Launkalne – Rauziņa”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
44. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
45. Par īres līguma pārslēgšanu ar A.G.
46. Par īres līguma pārslēgšanu ar V.Z.
47. Par I.L. iekļaušanu dzīvojamās telpas
izīrēšanas reģistrā.
48. Slēgt sadarbības līgumu ar ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Smiltenes novadā – pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP” par projekta
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3. kārta” ieceres realizācijas
nodrošināšanu.
49. Pagarināt starp Smiltenes novada domi
un SIA „Smiltenes NKUP” 2010. gada 10. septembrī noslēgtā Līguma Nr. SND – S – ŪP/1-10
par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
uz termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.
2017. gada 31. janvārī notika ārkārtas
Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti 11 lēmumi, t.sk.:
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izpildi:
1.1. ieņēmumi 13 003 748 euro;
1.2. izdevumi 13 132 307 euro;
1.3. finansēšana 128 559 euro, tai skaitā:
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums uz 2016.
gada 1. janvāri 2 138 930 euro;
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata
perioda beigās 1 895 110 euro;
1.3.3. aizņēmums no Valsts kases 353 313
euro;
1.3.4. aizņēmuma pamatsummas atmaksa
405 754 euro;
1.3.5. līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 62 820 euro.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izpildi:
2.1. ieņēmumi 391 949 euro;
2.2. izdevumi 402 335 euro;
2.3. finansēšana 10386 euro, tai skaitā:
2.3.1 naudas līdzekļu atlikums uz 2016.
gada 1. janvāri 279 243 euro;
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata
perioda beigās 268 857 euro.
3. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gadā saņemtos ziedojumus un dāvinājumus:
3.1. naudas līdzekļu atlikums uz 2016.
gada 1. janvāri 76 270 euro;
3.2. ieņēmumi 11 809 euro,
3.3. izdevumi 61 978 euro,
3.4. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 26 101 euro.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/17
„Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets” projektu.
5. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/17
„Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets” projektu.
6. Noteikt šādas izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs:
6.1. Smiltenes vidusskolā – 56,70 euro;
6.2. Bilskas pamatskolā – 101,76 euro;
6.3. Blomes pamatskolā – 103,59 euro;
6.4. Grundzāles pamatskolā – 95,73 euro;
6.5. Launkalnes sākumskolā – 165,04
euro;
6.6. Palsmanes pamatskolā – 69,08 euro;
6.7. Variņu pamatskolā – 111,54 euro.
7. Noteikt šādas izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs:
7.1. Smiltenes vidusskolas pirmskolā –
101,00 euro;
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2017. gada 10. februāris
7.2. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” – 138,03 euro;
7.3. Bilskas pamatskolas pirmsskolā –
100,42 euro;
7.4. Blomes pamatskolas pirmsskolā –
88,53 euro;
7.5. Grundzāles pamatskolas pirmsskolā –
139,86 euro;
7.6. Launkalnes sākumskolas pirmsskolā
– 162,11 euro;
7.7. Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē – 137,77 euro;
7.8. Variņu pamatskolas pirmsskolā –

199,58 euro.
8. Noteikt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra izmaksas 497,93 euro par
vienu personu mēnesī.
9. Apstiprināt Smiltenes novada autoceļu
un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.
10. Uzsākt nekustamā īpašuma „Brantu
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9448 004 0133, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9448 004 0133 2,94 ha platībā, skolas ēkas (ka-

dastra apzīmējumu 9448 004 0133 001) un trim
palīgēkām atsavināšanas procedūru.
11. Iznomāt nedzīvojamo telpu 18,4 m2
platībā zvērināta notāra prakses vietai Dārza
ielā 11, Smiltenē, ēkas 2. stāvā.
12. Nodot patapinājumā uz laiku Nodrošinājuma valsts aģentūrai Smiltenes novada domes nekustamo īpašumu:
12.1. nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr. 9415 501 0501 – divas palīgēkas (būvju
kadastra apzīmējumi 9415 001 0501 008 un
9415 001 0501 009) – Baznīcas laukumā 12,
Smiltenē, Smiltenes novadā;

Saistošie noteikumi Nr. 13/16
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2016. gada 28. septembra lēmumu (protokols Nr. 15, 4.§.)

Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
IZDOTI saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2. panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§.)

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Smiltenes novada dome (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru
segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.2. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz
kuras atrodas dzīvojamā māja un kura ir ēkas
īpašnieku lietošanā vai īpašumā;
2.3. Pretendents – Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.
3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts
Pretendenta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(turpmāk – Dzīvojamā māja), kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā,
saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne
mazāk kā četri dzīvokļi, piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai.
4. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā
paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.
II Pretendentiem izvirzāmās prasības
5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt,
ja Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi iegūti Pretendenta īpašumā saskaņā ar likumu „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procenti
no mājas kopējās platības;
5.2. vienai personai, izņemot Pašvaldību,
pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamā
mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
5.3. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās
daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs
līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo
māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu;
5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
veikt Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā
uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.
6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir,
ja šo noteikumu 7. punktā minētie pasākumi jau
ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas
Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības
budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
III Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

7. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir
šādas:
7.1. topogrāfijas izmaksas;
7.2. zemesgabala labiekārtojuma projekta
izstrāde;
7.3. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un
gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un
aprīkojuma elementus);
7.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana
un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
7.5. zaļo zonu labiekārtošana;
7.6. apgaismojuma atjaunošana, pārbūve
un/vai būvniecība.
8. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:
8.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
8.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
8.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi,
soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;
8.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk.
konsultāciju pakalpojumi u.c.;
8.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.
IV Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms
9. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais
apjoms vienas Dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada
laikā ir ne lielāks kā 5000 euro, un tiek piešķirts
šādām aktivitātēm:
9.1. projekta izstrādei (tajā skaitā, topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei) – 75 procenti
no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 300 euro;
9.2. mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu,
iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 75 procenti no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 euro;
9.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai
esošo laukumu atjaunošanai – 75 procenti no
projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā 1600 euro;
9.4. dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
500 euro.
9.5. labiekārtojuma elementu uzstādīšanai
vai esošo elementu atjaunošanai – 75 procenti
no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 600 euro.
9.6. apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei
un/vai būvniecībai – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk
kā 1500 euro.
V Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas
kārtība
10. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents atbilstoši noteikumu pielikumiem iesniedz Pašvaldībai pieteikumu (1. pielikums)
un projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai (2. pielikums).

11. Pretendentu atbilstību šo noteikumu
prasībām izvērtē Smiltenes novada pašvaldības
domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā
komiteja (turpmāk – Komiteja), viena mēneša
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski
paziņo pretendentam:
11.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja
pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst
šo noteikumu prasībām;
11.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu
Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai
sniegtas nepatiesas ziņas.
12. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komiteja katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro
nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.
13. Nepietiekama finansējuma gadījumā
kalendārā budžeta gadā, iesniegtie pieteikumi
tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas
secībā.
14. Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus,
rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina
atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām
tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt preten-
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12.2. nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr. 9415 001 0523 – zemes vienību (zemes
vienības kadastra apzīmējums 9415 001 0523)
125 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 9415 001 0523 001) – Baznīcas laukumā
12, Smiltenē, Smiltenes novadā;
12.3. nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr. 9415 501 0001 – garāžas ēku (būves kadastra apzīmējums 9415 001 0502 006) – Baznīcas
laukumā 12, Smiltenē, Smiltenes novadā.
Sagatavoja:
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja
dentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja
izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja ir
tiesīga Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.
15. Komiteja sagatavo Smiltenes novada
pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
16. Pēc pozitīva Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas tas tiek paziņots un ar Pretendentu Pašvaldības noteiktajā
termiņā tiek noslēgts rakstisks līgums par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.
17. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var pieprasīt avansa maksājumu līdz 50
procentiem no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma.
18. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto
darbu kvalitātes un apjoma kontroli.
19. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām
izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas
aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir tiesīga pārskatīt lēmumu par
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā
gadījumā Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms
nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
20. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās noteiktajā termiņā informēt par atbalstīto darbu gaitu.
VI Noslēguma jautājums
21. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada
1. martā.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

1. pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13/16

Smiltenes novada domei
Dzīvojamās mājas ______________________________________
(adrese)

apsaimniekotāja ________________________________________
(juridiskas personas nosaukums, fizisks personas vārds, uzvārds)

______________________________________________________
(juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)

______________________________________________________
(adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

201__.gada ________._______________________
PIETEIKUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Dzīvojamās mājas
(adrese)

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, pašvaldības līdzfinansējums, euro
(cipariem un vārdiem)

Iesniegtie obligātie pielikumi:
1. □ Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai
2. □ Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija
3. □ Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)
Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts
4. □ lēmums par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai
mājas renovāciju, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu
Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un
5. □ iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus
pirms pieteikuma iesniegšanas dienas
6. □ Paredzēto darbu izmaksu aprēķins – tāme

___ lpp.
___ lpp.
___ lpp.
___ lpp.

___ lpp.

___ lpp.

Papildus pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:
1. □ Zemes robežu plāna kopija
___ lpp.
2. □ Darba zīmējums/darba veikšanas projekts
___ lpp.
Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku
___ lpp.
3. □
(ja zemes gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki)
_____________________
(amata nosaukums)

________________________ ___________________
(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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2. pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13/16

PROJEKTA IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
Vispārēja informācija
1. Mājas kadastra apzīmējums
2. Mājas adrese
3. Mājas sērijas Nr.
4. Mājas stāvu skaits
5. Mājas kopējā platība
6. Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
atsevišķo īpašumu kopplatība, m2
t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/%
nedzīvojamās telpas, m2/%
7. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2)
8. Iepriekš saņemtais finansējums no citiem
finansēšanas avotiem
9. Informācija par iepriekš saņemto
līdzfinansējumu

(amata nosaukums)

________________________ ___________________
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Smiltenē, 2016. gada 20. septembrī

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada 28. septembra saistošo
noteikumu „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. 17/16
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 28.12.2016. lēmumu (protokols Nr. 19, 1.§.)

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

□ ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)
□ nav saņemts
ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma
apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte,
finansējuma apjoms)
Informācija par zemesgabalu (mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu
gadījumā)
10. Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2:
t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2
pašvaldības īpašumā
Platība, m2:
Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:
Zemes nomas līguma darbības laiks:
citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi
Platība, m2:
Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:
katram īpašniekam)
Zemes nomas līguma darbības laiks:
11. Projektā paredzētie darbi un apjomi
12. Plānotais projekta realizācijas laiks
13. Plānotais projekta finansējums
Projekta kopsumma, EUR:
t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, EUR:
pašu finansējums, EUR:
_____________________

2017. gada 10. februāris

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta Saistošajos noteikumos Nr. 6/10
„Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” šādus grozījumus:
1. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
„29. Īslaicīga sociālā aprūpe sociālās aprūpes institūcijā tiek nodrošināta līdz 10 diennaktīm , vienai personai 2 reizes gadā Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:
29.1. personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtējumu;
29.2. personām, kuras ir nonākušas ārkārtas situācijā veselībai bīstama stāvokļa dēļ.”.
2. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
„30. Īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā nav tiesības saņemt:
30.1. personām ar psihiskām slimībām vai akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
30.2. personām ar medicīniskām kontrindikācijām (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā,
akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);
30.3. personām alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī.”.
3. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
„31. Maksu par noteikumu 28. punktā noteikto pakalpojumu apstiprina ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā par personu apmaksā, pamatojoties uz personas, ārstniecības iestādes un sociālā dienesta noslēgto
līgumu no novada domes pašvaldības līdzekļiem.”.
4. Svītrot 32. punktu.
5. Svītrot 33. punktu.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
Smiltenē, 2016. gada 19. decembrī

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos
noteikumos Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””
Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta otrās daļas piektais punkts un piektā daļa deleģē pašvaldībai tiesības, izdodot saistošos noteikumus, sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu
īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali pieder
dzīvokļu īpašniekiem vai atrodas to valdījumā.
Izstrādāto saistošo noteikumu projekts paredz nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi,
transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt
vides pieejamību.

2. Īss projekta satura Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome piešķir
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārizklāsts
tošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
Labiekārtojot daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistītos zemesgabalus, paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabosies vides pieejamība, bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks risināts zemesgabalu apgaismojuma
jautājums u.tml.
Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2017. gada 1. martā.
3. Informācija par
2017. gadā pašvaldība saistošo noteikumu izpildei budžetā plāno paredzēt līdz
plānoto projekta
20000 euro.
ietekmi uz
Pašvaldība programmu par atbalsta piešķiršanu saistošajos noteikumos noteiktapašvaldības budžetu jam mērķim plāno kā pašvaldības ilgtermiņa programmu. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu iespējām.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ir izrādījuši interesi un gatavību pre4. Informācija par
tendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek
plānoto projekta
prognozēta liela ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, bet saietekmi uz
uzņēmējdarbības
gaidāms paaugstināts pieprasījums pēc teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanas
vidi pašvaldības
pakalpojumiem.
teritorijā
5. Informācija par
Projektus izvērtēs Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jauadministratīvajām
tājumu pastāvīgā komiteja, kas 1 mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto
dokumentu saņemšanas brīža sagatavos domes lēmuma projektu atbilstoši saistoprocedūrām
šajiem noteikumiem.
6. Informācija par
Konsultācijas notikušas ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītāju Smiltenes pilsētā –
konsultācijām
SIA „Smiltenes NKUP”.
Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komiteju sēdēs publicēts pašvaldības mājaslapā internetā
www.smiltene.lv.

G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs

Īss projekta satura izklāsts

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai precizētu kārtību, kādā Smiltenes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošinātu īslaicīgas
sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu, kā arī, lai uzlabotu personu un ģimenes funkcionalitāti, uzlabotu socializācijas iespējas,
nodrošinātu atbalstu krīzes situācijā.
Nepieciešams precizēt kārtību, kādā tie saņemami un pakalpojumu samaksas kārtību.
Grozījumi nosaka pakalpojuma sniegšanu īslaicīgas sociālās
aprūpes institūcijā visām novadā deklarētām pilngadīgām personām pašvaldības kapitālsabiedrībā – SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca.” Pakalpojums tiek nodrošināts līdz 10 diennaktīm, vienai personai 2 (divas) reizes gadā.
Plānots, ka papildu naudas līdzekļi atbilstoši iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem būs nepieciešami 40000,00 euro apmērā
gadā. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, papildināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
administratīvajām
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā – Smiltenes novada Sociālais dienests Dārza ielā
3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Konsultācijas veiktas ar pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA
„Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” un Smiltenes novadā praktizējošiem primārās veselības aprūpes sniedzējiem – ģimenes
ārstiem.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv,
saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Informācija par
konsultācijām
ar privātpersonām

G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 10. februāris
Saistošie noteikumi Nr. 18/16
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2016. gada 28. decembra lēmumu (protokols Nr.19, 4.§.)

5

Pielikums
Smiltenes novada domes 2016. gada 28. decembra lēmumam (protokols Nr. 19, 4.§.)

„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 2.§.)

I Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Izglītības likuma
46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības
kompetenci – izsniegt licences juridiskām
un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Šie noteikumi nosaka juridisko un
fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un
lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas
pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos
minēto darbību veikšanas kārtību.
3. Licenci (paraugs – pielikums) izsniedz Pašvaldības Licencēšanas komisija
(turpmāk – Komisija), kuras sastāvs un nolikums tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes
lēmumu.
II Licences pieprasījuma iesniegšanas
kārtība
4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskai personai jāiesniedz šādi
dokumenti:
4.1. pieteikums licences saņemšanai,
kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta
adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds,
licencējamās programmas nosaukums;
4.2. licencējamās programmas apraksts
valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, dokumenta (apliecības
vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves;
4.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās
izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
5. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. pieteikums licences saņemšanai,
kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās
programmas nosaukums;
5.2. licencējamās programmas apraksts
valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju;
5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, programmas vadītāja CV, pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās
papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
6. Komisijai adresētie pieteikumi un
nepieciešamie dokumenti iesniedzami Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
III Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
7. Komisija 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc licences pieteikuma saņemšanas izskata
saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos
dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu
atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņem vienu
no sekojošiem lēmumiem:
7.1. par licences izsniegšanu;
7.2. par atteikumu izsniegt licenci;
7.3. par papildus informācijas pieprasī-

šanu;
7.4. par izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.
8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai, ja licences
saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav
pietiekama informācija. Šajā gadījumā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam nosūta
paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences
pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu
informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja
iesniegtie dokumenti vai Komisijas iegūtā
informācija neatbilst normatīvo aktu vai šo
noteikumu prasībām.
10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu,
ja:
10.1. licences saņēmējs gada laikā pēc
tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto
interešu vai pieaugušo neformālās izglītības
programmu;
10.2. licencētās interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
10.3. juridiskā persona tiek likvidēta.
11. Par licences anulēšanu licencētā
persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.
12. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja
licences īpašnieks iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms
licences derīguma termiņa beigām.
13. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
licences derīguma termiņa pagarināšanai.
14. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai
atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
15. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.
16. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības
domē.
17. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības
domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
18. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.
19. Licenci paraksta domes priekšsēdētājs.
20. Licences derīguma termiņu skaita
no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.
IV Noslēguma jautājumi
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas Smiltenes novada
pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada domes Vēstis”.
22. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās
norādītā derīguma termiņa beigām.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LICENCE
Smiltenē

Nr. SND/9-9/__/__
Izsniegta: _______________________, personas kods/reģ.nr. _______________,
deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese: ___________________________________________
Interešu izglītības/ pieaugušo neformālās izglītības programmas realizēšanai Smiltenes novadā
programmā:
_______________________
Pamatojums: Smiltenes novada domes Licencēšanas komisijas lēmums Nr._________
Licences darbības termiņš: no 20__. gada __.________ līdz 20__. gada __._________
Licences izsniegšanas datums: 20__. gada __.________
Domes priekšsēdētājs:

Saistošo noteikumu projekta
„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

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

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, lēmuma
pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un licences izsniegšanas
kārtību.
Nav ietekmes uz plānoto pašvaldības budžetu.

Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un
fiziskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu
reģistrā un kas Smiltenes novadā vēlas realizēt interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.
Tiek atvieglota licences iegūšanas procedūra fiziskām un
juridiskām personām.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada
pašvaldības Licencēšanas komisija.
Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības jomu.
Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties
Smiltenes novada domē Licencēšanas komisijā.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts un paskaidrojuma
raksts ievietots Smiltenes pašvaldības portālā www.smiltene.lv.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 2/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 31.01.2017. lēmumu (protokols Nr. 2, 4.§.)

„Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada
pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gadam ieņēmumus
15 840 500 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gadam izdevumus
18 171 564 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Finansēšana 2 331 064 euro apmērā, tai skaitā (saskaņā ar 2. pielikumu):
3.1 naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro;
3.2 naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 80 015 euro;
3.3 aizņēmums no Valsts kases projektu īstenošanai 931 938 euro;
3.4 aizņēmuma pamatsummas atmaksa 415 969 euro.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu.
Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos,
plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs
Turpinājums 6. lpp.
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Turpinājums no 5. lpp.
1. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 31. janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/17

Saistošie noteikumi Nr. 3/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 31.01.2017. lēmumu (protokols Nr. 2, 5.§.)

„Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada
speciālais budžets”

IEŅĒMUMI KOPĀ EUR 15 840 500, tajā skaitā:
Klasifikācijas
kods
1.01110.00
1.04110.00
1.04120.00
1.04130.00
1.05410.00
1.08000.00
1.09000.00
1.10000.00
1.12000.00
1.13000.00

1.18000.00
1.19000.00
1.21000.00

Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu nosaukumi
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
TRANSFERTU IEŅĒMUMI
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI

EUR
7 717 924
6 890 253
540 493
156 648
70 530
60 000
57 010
1 134
23 185
2 807
440
29 444
7 589 103
7 449 521
139 582
476 463

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017. gadam ieņēmumus
387 638 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017. gadam izdevumus
624 122 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Finansēšana 236 484 euro saskaņā ar 2. pielikumu:
3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 268 857 euro;
3.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 32 373 euro.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu.
Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos,
plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
1. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 31. janvārī
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/17

IEŅĒMUMI KOPĀ EUR 387 638, tajā skaitā:

1.05530.00

IZDEVUMI KOPĀ EUR 18 171 564, tajā skaitā:

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
6. un 7. pantu

Klasifikācijas
kods

2. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 31. janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/17

Funkciju
klasif. kods
2.01.000.00
2.03.000.00
2.04.000.00
2.05.000.00
2.06.000.00
2.07.000.00
2.08.000.00
2.09.000.00
2.10.000.00

2017. gada 10. februāris

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
EKONOMISKĀ DARBĪBA
VIDES AIZSARDZĪBA
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
VESELĪBA
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA
IZGLĪTĪBA
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

EUR
1 630 752
181 873
2 592 259
503 818
2 117 228
69 546
2 325 671
7 940 525
809 892

Finansēšana 2 331 064 euro, tai skaitā:
naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro;
naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 80 015 euro;
aizņēmums no Valsts kases projektu īstenošanai 931 938 euro;
aizņēmuma pamatsummas atmaksa 415 969 euro.

1.18000.00

Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu nosaukumi
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
TRANSFERTU IEŅĒMUMI
Valsts budžeta transferti

EUR
38 796
38 796
348 842
348 842

2. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 31. janvārī
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/17

IZDEVUMI KOPĀ EUR 624 122, tajā skaitā:
Funkciju
klasif. kods
2.04.000.00
2.05.000.00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EKONOMISKĀ DARBĪBA
VIDES AIZSARDZĪBA

EUR
546 655
77 467

1. Finansēšana 236 484 euro, tai skaitā:
1.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 268 857 euro;
1.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 32 373 euro;
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

Pašvaldībā
Sadzīves atkritumu izvešanas
tarifa izmaiņas
SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017.
gada 1. februāra spēkā stājas jauns nešķirotu
sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Alojas,
Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu,
Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes,
Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadā un
Valmieras pilsētā.
Dabas resursu nodokļa likumā veiktie grozījumi nosaka dabas resursu nodokļa likmes
par atkritumu noglabāšanu poligonā pieaugumu 2017. gadā no 12,00 Eur/tonnu uz 25,00
Eur/tonnu. Lai nosegtu izmaksu pieaugumu,
tika veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā, kas ir proporcionālas
dabas resursu nodokļa pieaugumam.
Ņemot vērā, ka dabas resursu nodoklis tika palielināts jau no 2017. gada 1.
janvāra, bet nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas
spēkā no 1. februāra, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.
punktam paaugstinātā dabas resursu nodokļa
likmes janvāra mēneša starpība proporcionāli
tiks iekļauta turpmākajos maksājumos periodā
līdz 2017. gada 31. decembrim. Par atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņām un individuālajiem maksājumiem klienti tiks infor-

Iespēja pieteikties pārtikas pakām
ar mazuļiem nepieciešamām lietām
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros aicinām trūcīgās ģimenes ar bērniem no 7 mēnešu līdz 2 gadu
vecumam pieteikties pārtikas pakām, kurās
iekļautas mazuļiem nepieciešamas lietas –
mākslīgais piena maisījums, dažādas putras
un biezeņi. Vairums produktu ir bioloģiskas
izcelsmes, tādējādi nodrošinot bērnam veselīgu un kvalitatīvu atbalstu ar pārtiku.
Mazuļu pārtikas pakas iespējams saņemt
pēc to individuāla pieteikuma kādā no Latvijas
Samariešu apvienības izdales punktiem, Smil-

mēti, saņemot atkārtotus aprēķinus.
ZAAO dabas resursu nodokli maksā par
visiem sadzīves atkritumiem, kuri pēc apstrādes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas
centrā ir jānoglabā atkritumu krātuvē. Dabas
resursu nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.
Dabas resursu nodokļa likumā veiktās
izmaiņas paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados – līdz 2020. gadam sasniedzot
50,00 EUR/tonna.
Informāciju sagatavoja:
Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

tenes novadā, LSA Smiltenes nodaļā, Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, pirmdienās plkst.
9.00 – 10.00, tel. 25691392
Papildus informācija par šo un citiem atbalsta komplektiem pieejama www.atbalstapakas.lv vai izdales punktā.
Papildu informācija:
Agita Kraukle,
Latvijas Samariešu apvienības
projekta ,,Paēdušai Latvijai” vadītāja
Tālr. 67518289, 22033700

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 2017.
gada janvāra mēnesī reģistrēti 13 jaundzimušie, reģistrēta 1 laulība un 15 miršanas gadījumi.
Janvāra mēnesī reģistrētas 7 meitenes
un 6 zēni. Mia – Bilskas pagastā, Amanda
– Blomes pagastā, Kitija, Jēkabs Gatis, Sigvards, Eduards – Smiltenes pagastā, Marta
– Variņu pagastā, Sandis – Daukstu pagastā,
Estere, Keita, Šarlote, Rojs – Smiltenes pilsētā un Juris – Valmieras pilsētā. Šogad novadā pirmais reģistrētais bērniņš ir meitenīte

vārdā Mia. Nodaļā reģistrēti arī vairāki vēl
pērn dzimušie mazuļi.
Nodaļā reģistrēti 15 miršanas gadījumi.
Aizsaulē aizgājuši 7 vīrieši un 8 sievietes.
Miruši 5 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,
3 – Blomes pagasta iedzīvotāji, pa 2 – Launkalnes un Palsmanes pagasta iedzīvotāji, un
pa vienam – Bilskas, Vijciema un Virešu pagasta iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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2017. gada 10. februāris
Turpinājums no 1. lpp.

pakalpojumi, bibliotēkas pakalpojumi, dzimtsarakstu pakalpojumi, ieņēmumi no feldšeru
punktiem un komunālie maksājumi). Nenodokļu ieņēmumos ietilpst valsts un pašvaldību
nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi,
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
un citi ieņēmumi.
Smiltenes novada pašvaldības 2017.
gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 18 171 694 euro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši funkcionālajām kategorijām, sadalīti 175 struktūrvienībās, tai
skaitā 34 projekti.
Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat
kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu
īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 44%
jeb 7 940 525 euro. Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars 29% jeb 5 213 305 euro veido
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides
aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai, tad
seko kultūra, atpūta un reliģija ar 13% jeb
2 325 671 euro, vispārējie valdības dienesti ar
9% jeb 1 630 752 euro, savukārt sociālajai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892
euro. Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 euro
apmērā ietver izdevumus veselības aprūpei,
sabiedriskajai kārtībai un drošībai.
Būtiskāko izdevumu daļu – 44% jeb
7 940 525 euro no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido izdevumi izglītībai. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un
interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu
atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par
skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar 36 novadu pašvaldībām par 176 izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5. – 9. klašu izglītojamo
ēdināšanai, līdzfinansējums izglītības projektu
realizēšanai, tai skaitā:
 Erasmus+ Stratēģiskā skolu sadarbība
,,Bridging three generations – timeless games and toys” (Grundzāles pamatskola);
 Erasmus+ Stratēģiskā skolu sadarbība
SELFY – Save Earth Life for Youth;
 ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība
– Roboti soļo Eiropā, Smiltenes vidusskola;
 ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība
– Zinātņu integrēta apmācība, (Smiltenes
vidusskola);
 labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā;
 karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde;
 PROTI un DARI!
Salīdzinot ar 2016. gada pamatbudžeta
izpildi (2016. gadā bija 6 944 585 euro), izdevumi izglītības nodrošināšanai ir pieauguši
par 995 940 euro. Lielākais pieaugums saistīts
ar pedagogu atlīdzību izmaiņām, ar iepriekš
minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.
29% jeb 5 213 305 euro no plānotajiem
izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides
aizsardzībai un ekonomiskai darbībai, kas
ietver izdevumus teritoriju attīstībai, atbalsts
lauksaimniecības pasākumiem, notekūdeņu
apsaimniekošanai, ielu un izbraukuma tirdzniecībai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai,
atkritumu apsaimniekošanai, pašvaldības ceļu
uzturēšanai, būvvaldes izdevumus un līdzfinansējums projektiem. Salīdzinot ar 2016.
gada pamatbudžeta izpildi (2016. gadā bija
2 079 455 euro), izdevumi šīm funkcijām ir
pieauguši par 3 133 850 euro. Lielākais pieaugums saistīts tieši ar līdzfinansējumu projektiem, tajā skaitā:
 autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai;
 gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no
Smiltenes līdz Silvai (1. un 3. posms);
 Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I kārta;
 Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II kārta;
 Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār

Smiltenes novada Domes Vēstis
Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta
g
2017. gada
izdevumi 18 171 694 euro
Izglī ba 44%
Teritoriju apsaimniekošana, vides
aizsardzība, ekonomiskā darbība 29%
Kultūra 13%
Vispārējie valdības dienes 9%
Sociālā aizsardzība 4%
Pārējie izdevumi 1%

Diagramma: Smiltenes novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžeta izdevumu procentuālais sadalījums
Abuls upi pārbūve (2. posms);
 Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta;
 Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no
Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve;
 ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 Smiltenes novada pašvaldības nozīmes
meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, II kārta.
 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve
Smiltenē, Daugavas 7a.
13% jeb 2 325 671 euro no kopējiem
izdevumiem paredzēti atpūtai, kultūrai un
reliģijai, tai skaitā kultūras centra, pagastu
kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada
bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī projektu īstenošanai, tai skaitā:
 materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru;
 aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā;
 Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve;
 kartingu trases atjaunošana;
 Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas
labiekārtošana;
 pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Smiltenes novadā;
 Igaunijas – Latvijas programmas projekts
,,COOP Local”.
Salīdzinot 2016. gada izdevumus atpūtai,
kultūrai un reliģijai, 2017. gadā plānotie izdevumi ir lielāki par 904 544 euro. Lielākais
pieaugums saisties ar iepriekš minēto projektu
realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.
9% jeb 1 630 752 euro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības
dienestiem – Smiltenes novada domes un
pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts
kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu
un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 4,196% (2016. gadā 3,809%), ko veido
pašvaldības noslēgtie 20 līgumi ar Valsts kasi
par aizņēmumiem 20 projektu realizēšanai, kā
arī 1 līgums par galvojumu. Smiltenes novada pašvaldība 2017. gada pamatbudžetā plāno
segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par
20 aizņēmumiem par kopējo summu 415 969
euro. Salīdzinot 2016. gada izdevumus, 2017.
gadā plānotie izdevumi vispārējiem valdības
dienestiem ir mazāki par 67 705 euro.
Sociālai aizsardzībai paredzēti 4%
izdevumu jeb 809 892 euro. Salīdzinot iepriekšējā gada izpildi, izdevumi sociālai aizsardzībai plānoti par 91 287 euro vairāk. Šie
līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai,
sociāliem pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas
pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas
aprūpei, īslaicīgās sociālās aprūpes gultām
(40 904 euro), dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektam
,,Vidzeme iekļauj”. Kopumā dotācijām šogad
plānoti 17 817 euro.

Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 euro apmērā paredzēti galvenokārt Pašvaldības policijas izdevumiem un feldšeru punktu uzturēšanai.
Par Smiltenes novada pašvaldības speciālo
budžetu 2017. gadam
Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada
speciālā budžeta kopējie ieņēmumi plānoti
387 638 euro apmērā, tai skaitā Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 2017.
gadam plānoti 348 842 euro apmērā, tāpat kā
2016.gada izpilde, bet dabas resursu nodoklis
38 796 euro.
Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada
speciālā budžeta kopējie izdevumi plānoti 624
122 euro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst:
1) izdevumi pašvaldības autoceļiem,
(autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana,
caurteku nomaiņa pašvaldības ceļiem, ceļazīmju uzstādīšana);
2) izdevumi atkritumu apsaimniekošanai (atkritumu izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšana, bebru dambju
tīrīšana, koku vainagu veidošana, Dižkoku
kopšana, meža teritoriju kopšana, Tiltleju ezera krasta kopšana, Rauzas upes krasta Launkalnē kopšana);
3) notekūdeņu apsaimniekošana (Smiltenes pilsētas inženierkomunikāciju tīklu apkalpošana lietus ūdens notekūdeņiem saskaņā
ar SIA ,,Smiltenes NKUP” pieteikumu).
Smiltenes novada pašvaldības 2017.
gada budžeta projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldību budžetiem”,
citiem Latvijas Republikas normatīviem
aktiem un Smiltenes novada domes Noteikumiem ,,Par Smiltenes novada pašvaldības
saimnieciskās darbības plāna, budžeta sastādīšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”,
domes lēmumiem un spēkā esošiem noslēgtiem līgumiem, kā arī saskaņā ar Smiltenes
novada attīstības programma 2012. – 2018.
gadam Investīcijas plānu.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis: ,,Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada budžets nodrošinās visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu
darbību, nodrošinās pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī nodrošinās būtisku pašvaldības
investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā. Sagatavotajā pašvaldības budžetā plānots palielināt
pašvaldību kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības finansiālas iespējas ir stabilas, plānotais procentuālais saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem pieaugs no 3,809%
2016. gadā uz 4,196% 2017. gadā. Plānotie
investīciju projekti (ielu un ceļu rekonstrukcijas, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, gājēju un velo celiņu izbūve, sporta un dzīvojamo
ēku būvniecība, vides un parku labiekārtošana
u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.”
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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SIA Smiltenes
NKUP ziņas
Vēršam Jūsu uzmanību, ka 1. janvārī stājas spēkā Dzīvokļa īpašuma likuma
grozījumi, kuros noteikts:
 kopīpašuma domājamās daļas apmērs nemainās, ja kopējās platības izmaiņas
radušās, veicot atsevišķā īpašuma pārbūvi
vai atkārtotu uzmērīšanu;
 līdz dzīvokļa īpašuma pirmreizējai
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašuma ieguvēju attiecas visas šā likuma normas, kas nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības,
pienākumus un atbildību;
 dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību
aprobežojumus nosaka, ievērojot normatīvo
aktu prasības;
 līdzšinējam dzīvokļa īpašniekam
nākamais īpašnieks jāinformē par savām parāda saistībām.
Daudzdzīvokļu mājai ir pamati, ārsienas, kāpnes, jumts, inženierkomunikāciju
tīkli un citas kopīpašuma daļas, kas jāuztur
par pašu dzīvokļu īpašnieku naudu. Dzīvokļa īpašuma likums ieskicē dzīvokļu
īpašnieku tiesības un pienākumus. Tomēr
neskaidrību ir daudz. Lai kaut daļu no tām
kliedētu, 1. janvārī stājās spēkā šā likuma
grozījumi.
Smiltenes NKUP šobrīd sagatavo jaunu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu (iepriekšējais spēkā no 2011. gada), atbilstoši
Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumiem un
citām likuma normām. Tas nozīmē, ka šogad pilnīgi visās apsaimniekojamās mājās
gaidāmas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
un līgumu pārslēgšana.
Skaidrojam vēlreiz un atkal – Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums uzliek
pakalpojumu sniedzējam un pakalpojumu
lietotājam noteikto tiesību un pienākumu izpildi. Dažas darbības ir veicamas pēc paša
izvēles, tomēr dažas ir veicamas obligātā
kārtībā, atbilstoši likumā definētajam, nedodot izvēles brīvību ne pakalpojumu lietotājam, ne pakalpojumu sniedzējam.
Kā vienu no šādām obligātām darbībām ir pienākums pakalpojumu lietotājam
četru gadu laikā no Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma spēkā stāšanās dienas (01.01.2016) izbūvēt komercuzskaites
mēraparāta mezglu – ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa
(cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta
piederības robežā vai — normatīvajos aktos
noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.
Savukārt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam ir pienākums šādā pakalpojuma lietotāja izbūvētajā komercuzskaites
mezglā par saviem līdzekļiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātu – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs
ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma
skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu
veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Protams, ka komercuzskaites mēraparāta mezglam ir jābūt izbūvētam atbilstoši
būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un jāatbilst ūdenssaimniecības sistēmas
daļai, kurā tehniski ir iespējams ierīkot komercuzskaites mēraparātu un to ekspluatēt
tam noteiktajā verifikācijas (ekspluatācijas
derīguma) termiņā, novēršot tā sabojāšanas
risku klimatisko apstākļu vai trešo personu
ietekmes dēļ.
Likums atļauj pārejas periodu 4 gadi
(vai līdz brīdim, kad skaitītājam beidzas verifikācijas termiņš), taču gads jau ir pagājis
Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

un svarīgi ir savlaicīgi sakārtot lietas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Varbūt tieši šobrīd var sākt ar iesniegumu iesniegšanu par
Tehnisko noteikumu izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanai? To var
izdarīt mūsu mājas lapā www.smiltenesnkup.
lv. Pēc tam, kad ir saņemti tehniskie noteikumi, iedzīvotājam nu jau nepilnu trīs gadu
laikā ir jāatrod būvnieks vai pašam saviem
spēkiem ir jāizbūvē šis komercuzskaites mēraparāta mezgls, ja šādu darbību veikšanai ir
nepieciešamās iemaņas un atļaujas
Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, kas
saistīti ar likumā paredzēto tiesību lietošanas kārtību vai pienākumu izpildi sazinieties
ar Smiltenes NKUP.
Papildus jānorāda, ka komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanas periodā, savstarpējie norēķini starp pakalpojuma
sniedzēju un lietotāju tiek veikti iepriekšējā
kārtībā.
Pirms Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumā norādītā termiņa iestāšanās, Smiltenes NKUP atgādinās pakalpojuma lietotājam par likuma noteikumu izpildes nepieciešamību, vēlreiz publicējot vai nosūtot
informāciju par to, ka tuvojas termiņš, kad
šim komercuzskaites mēraparāta mezglam ir
jābūt izbūvētam.
Jāpiebilst, ka no 2020. gada stāsies
spēkā jauni decentralizētās kanalizācijas
apsaimniekošanas noteikumi, kas paredzēs
katram īpašniekam savu bedri reģistrēt, tām
obligāti būs jābūt hermētiskām un bez noplūdes riskiem.
SIA „Smiltenes NKUP” 2017. gada 1.
februārī noslēdza līgumu ar SIA „R.K.C.F.
Renesanse”, par tehnikas novietnes būvniecību Pilskalna ielā 2, Smiltenē. Līguma summa ar PVN 163282,12 euro. Būvuzraudzību
veiks SIA „BBPV”. Piecu mēnešu laikā tiks
sakārtota „Smiltenes NKUP” darbnīcu teritorija, atbilstoši mūsdienu prasībām. Smiltene iegūs vēl vienu sakoptu pilsētas vietu.
SIA „Smiltenes NKUP”

Černobilieši
var saņemt
īpašu piemiņas
zīmi
Iekšlietu ministrija informē, ka Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir
iespēja saņemt īpaši izveidoto Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi.
Piemiņas zīmi var saņemt Latvijā
dzīvojoša persona, kas piedalījusies Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā.
Apbalvošanai personu var izvirzīt arī pēc
nāves. Piemiņas zīmi šajā gadījumā saņems ģimene.
Lai saņemtu piemiņas zīmi, jāizdrukā apliecinājums – iesniegums no Iekšlietu ministrijas mājaslapas www.iem.
gov.lv, jāaizpilda un jānosūta uz Iekšlietu
ministriju (Čiekurkalna 1. līnija 1 korp. 2,
Rīga, LV-1026).
Par piemiņas zīmes pasniegšanas svinīgo pasākumu telefoniski un rakstiski uz
norādīto adresi informēs Iekšlietu ministrijas pārstāvis.
Černobiļas AES seku likvidēšanas
dalībniekam nav pašam jāpieprasa izziņa
no Aroda un radiācijas medicīnas centra,
to izdarīs Iekšlietu ministrija. Ja ir jautājumi, var zvanīt pa tālruni 67219359 vai
67219281.

2017. gada 10. februāris

Apbalvojumus saņem akcijas uzvarētāji
Apbalvoti Smiltenes novada domes rīkotās akcijas „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” uzvarētāji. Darba grupas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā par visskaistāko Ziemassvētku
noskaņās izrotāto un noformēto objektu
Smiltenes novadā šogad atzīti uzņēmums
SIA „8CBR”, Āboliņu ģimenes māja „Meirāni” Palsmanē un Tupurīšu ģimenes māja
Blaumaņa ielā 34, Smiltenē.
Janvārī labāko noformējumu autori tika
godināti personīgi un saņēma simbolisku un
praktisku dāvanu no Smiltenes novada domes – īpaši šai akcijai veidotu latvju zīmes
(Akas zīmes) gaismas dekoru, ko turpmāk
izmantot Ziemassvētku noformējumu veidošanā. Apsveikt akcijas laureātus devās Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Smiltenes novada domes Teritorijas
apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine.
Pašvaldības pateicības rakstus par piedalīšanos saņēma divi īpašnieki – Andris Viļumsons
no Oktobra ielas 6, Variņos, jo darba grupas
vērtējumā ieguva 3. vietu un Aldis Dreijalts
„Oškalnos”, Palsmanē iedzīvotāju balsojumā
ieguva 2. vietu.
Smiltenes novada dome jau ceturto gadu
rīkoja akciju „Radīsim Ziemassvētku noskaņu
Smiltenes novadā” ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus radīt Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu katram savā mājā, pagalmā un darbavietā
ar oriģināliem rotājumiem. Akcija noslēdzās
8. janvārī. Balsošanā kopsummā tika izvirzīti 12 objekti, no tiem 4 pieteiktie un 8 darba
grupas izvirzītie.
Smiltenes novada domes Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine
kopā ar darba grupu atzinīgi novērtē iedzīvotāju un uzņēmumu radošo pieeju savu objektu
izrotāšanā: „Kopumā jāsaka, ka gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi un arī vairākas iestādes bija
labi pastrādājuši pie savu pagalmu un māju
rotāšanas. Īpaši iepriecināja tie, kas bija piegājuši tam radoši un inovatīvi, kas ne tikai patīkami pārsteidza, bet arī sniedz jaunas idejas,
kā var izrotāt savu īpašumu, lai radītu svētku
noskaņu gan pašiem, gan apkārtējiem. Gaismas projekcijas uz mājokļa sienām, virteņu,
sniegpārsliņu rotājumi lielajos kokos, piparkūku mājiņas un pat rūķi, kas kāpj stabos pie
mājām, bija visinteresantākie rotāšanas veidi,
kā radīt Ziemassvētku pasakas sajūtu. Tāpat

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Agija Kukaine pasniedz balvu SIA „8CBR” komandai

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Agija Kukaine sveic Jāni Tupurīti par
Blaumaņa ielas 34 īpašuma izrotāšanu

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un
Palsmanes pagasta pārvaldes pārstāve Ilze
Mize sveic Āboliņu ģimeni par privātmājas
„Meirāni”, Palsmanē izrotāšanu

arī prieks par tiem, kas savos dārzos un pagalmos audzē gan lielas, gan mazas egles un īpaši
tās izceļ ar skaistiem rotājumiem. Tāpat darba
grupu īpaši iepriecināja iepriekšējo gadu laureāti, jo savos noformējumos izmantoja pašvaldības dāvinātos rudzupuķu dekorus, kas
simbolizē konkursu un to, ka viņi ir šī konkursa laureāti.”
Smiltenes novada dome pateicas visiem
novada iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam iedegt Ziemassvētku un Jaunā gada gaismiņas savos logos un pagalmos, izdekorēja

skatlogus un lodžijas, kas radīja īpašu svētku
un vienotības gaisotni. Paldies iedzīvotājiem,
kas iesaistījās objektu vērtēšanā, par tiem balsojot pašvaldības sociālajās vietnēs.
Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk „neturēt sveci zem pūra”, bet gan aktīvāk iesaistīties
akcijās un lepoties ar savu veikumu, jo ikviens
izrotātais īpašums rada kopējo Smiltenes novada svētku noskaņu!
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada dome izsludina nomas tiesību izsoli neapbūvētam zemes gabalam
Kalēju iela 8, Smiltene, Smiltenes novads, kadastra numurs 9415 008 0704
Nomas tiesību izsoles
organizētājs
Nomas tiesību izsoles
veids
Nomas objekts

Nomas objektu
raksturojošā informācija
citi iznomāšanas
nosacījumi

Smiltenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009067337,
juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, e-pasts: dome@smiltene.lv, tālr. 64707588.
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums, neapbūvēts zemes gabals ar adresi: Kalēju iela 8, Smiltene, Smiltenes novads, kadastra
numurs 9415 008 0704, kas sastāv no vienas zemes vienības 1334 m2 platībā.
1. Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.
2. Mērķis – pašapkalpošanās automazgātavas un publiskas autostāvvietas, atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas izbūve.
3. Nomniekam 1(viena) gada laikā jāiesniedz apstiprināšanai tehniskais projekts.
4. Nomniekam 2 (divu) gadu laikā pēc tehniskā projekta apstiprināšanas jāveic objekta būvniecība.
5. Nomniekam jāskaņo un jāpārceļ zemes vienībai noteiktais ceļa servitūts.
6. Nomniekam īpašums Kalēju iela 8 jānorobežo no īpašuma Daugavas iela 5 ar tūju dzīvžogu.
7. Nomniekam jānodrošina publiska autostāvvieta vismaz 5 (piecām) automašīnām.
10 gadi

Iznomāšanas termiņš
Iznomājamā objekta
Izsoles sākotnējais nomas maksas apmērs 93,00 euro gadā neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
sākotnējais nomas maksas
Izsoles solis – 10,00 euro.
apmērs un izsoles solis
Izsoles norises vieta un
2017. gada 7. martā plkst. 14:00 Pils ielā 2, 2. stāva zālē, Smiltenē, Smiltenes novadā.
laiks
Saskaņojot ar Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistu Andri Sinku pa tālruni 20284499 vai 64707869, sākot ar inIznomājamā objekta
formācijas publicēšanas dienu Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv līdz 2017. gada 3. martam plkst.
apskates vieta un laiks
16.00.
www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā
Iepazīšanās ar izsoles
klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz
noteikumiem
17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.
Dalībnieku pieteikšanās izsolei saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Pieteikumu iesniegšanas Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00
vieta un laiks
līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2017.
gada 3. martam (ieskaitot).
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Prasmīga energopārvaldība ļauj ietaupīt
2016. gada nogalē Vidzemes plānošanas
reģiona pārstāvji viesojās Smiltenes novada
pašvaldībā, uz sarunu aicinot energopārvaldnieku Andri Jaunpetroviču. Sarunā tiek atklāts, cik būtiska loma prasmīgā energopārvaldībā ir gan namu apsaimniekotājiem, gan
pašiem namu iedzīvotājiem. Turklāt sarunā
skaidri iezīmējas nepieciešamība pēc labi
pārdomāta un ilgtspējīga energo pasākumu
rīcības plāna un atbildīgā par šāda plāna ieviešanu, proti, energopārvadnieka.
Smiltenes novadu veido Smiltenes pilsēta
un 8 apkārtējie pagasti. Novadā ir gan pilsētas
centralizēta siltumapgādes sistēma, gan autonomi apkures katli daudzdzīvokļu un vienģimeņu
mājās. Lielākoties kā kurināmais materiāls tiek
izmantota dabasgāze, malka, šķelda, vietām arī
dīzeļdegviela. Vienā no Smiltenes katlumājām
papildus uzstādīti arī saules kolektori.
Smiltenes novadā kopumā ir nedaudz virs
13 tūkstošiem iedzīvotāju, var teikt, ka 25 –
30% no tiem ir pieslēgums pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai. Kā atzīst speciālists,
siltināto ēku īpatsvars nav liels. Tas tamdēļ, ka
pašvaldībai pieder salīdzinoši neliels dzīvojamo
ēku fonds. Iepriekšējos gados pašvaldība ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu nosiltinājusi izglītības ēkas – skolas un bērnudārzus.
Pašvaldības komunālais uzņēmums mudina
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties daudzdzīvokļu
namu siltināšanā, izmantojot ES fondu līdzekļus
un savu līdzfinansējumu.
Kas Smiltenes novadā bija vispirms –
energoplāns vai energopārvaldnieks?
Vispirms bija plāns, jo bez plāna nevar –
pie kaut kā tomēr jāturas, tas sistematizē ikdienas darbu. Uzsākot energopārvaldības sistēmas
izstrādi un ieviešanu, tika izveidota gan pašvaldības darba grupa, gan vienlaikus tika iecelts
energopārvaldnieks. Darba grupas sastāvā ir gan
darbinieki no Attīstības plānošanas nodaļas, gan
Saimnieciskās darbības nodaļas, Finanšu nodaļas un Juridiskās nodaļas pārstāvji. Ar plānu var
iepazīties jebkurš, tas brīvi pieejams Smiltenes
novada pašvaldības mājaslapā.
Vai energopārvaldnieks spēj sevi „atpelnīt” – reizēm pašvaldībās valda uzskats, ka
papildu amats būs tikai lieki izdevumi?
Ilgtermiņā protams, ka spēj. Īstermiņā daudz
labu lietu nespēj sevi atpelnīt – tas ir ļoti virspusīgs skatījums. Arī LED spuldzes neatmaksājas uzreiz pēc to iegādes. Daudzās pašvaldībās
joprojām nav energopārvaldnieka vai kāda, kas
pilda tā pienākumus, jo nav īsti izpratnes, kāpēc
tādu vajag. Ir bijuši piedāvājumi no blakus novadiem, ka varbūt uz diviem novadiem varētu
būt viens energopārvaldnieks, taču uzskatu, ka
tas arī nav īsti risinājums. Varbūt vienīgi mazās

pašvaldībās. Darba ir tik daudz un katras pašvaldības gadījums specifisks – jāpiemeklē labākais
risinājums katrai situācijai. Katrā ziņā Eiropas
Savienības uzliktie mērķi arī būs tie, kas liks
pašvaldībām rosīties un sākt domāt, kā to izdarīt, un gribot negribot katra pašvaldība nonāks
pie secinājuma, ka energopārvaldnieks ir nepieciešams. Tāpat kā energoplāns.
Kas ietilpst energopārvaldnieka pienākumos?
Šobrīd galvenokārt tiek ievākti dati par
Smiltenes novadā esošajām ēkām. Dati tiek apkopoti un analizēti. Tas ir ļoti laikietilpīgs process – daudzviet datu ievākšana ir ļoti apgrūtinoša gan cilvēku neizpratnes un neatsaucības,
gan arī tehnisku iemeslu dēļ. Pusgada laikā esam
apsekojuši un datus apkopojuši par apmēram 80
ēkām. Ja ēkā nav uzstādīti siltumskaitītāji, nav
nedz datu, nedz īsti priekšstata, cik daudz patiesībā tiek tērēts un cik daudz varētu ietaupīt.
Pirms darbu uzsāka energopārvaldnieks, patēriņa datus apkopoja Finanšu nodaļā, balstoties pamatā uz rēķinos atspoguļotajām summām. Pēc
rēķinu summām var vērot tendenci – vai patēriņš pieaug vai samazinās, taču ar to ir nepietiekami, lai saprastu iemeslus un meklētu veidus,
kā regulēt patēriņu un līdz ar to arī izmaksas. Un
jāatzīst, ka līdz tam datus neviens tā īsti neanalizēja. Taču tagad, jau drīzākajā laikā plānojam
izveidot paši savu datu platformu, kurā būtu iespējams brīvi pārraudzīt kopējo situāciju, kā arī
katras pašvaldības ēkas par enerģijas patēriņu
atbildīgais pats varētu sekot līdzi situācijai. Protams, vienlaikus cilvēkiem arī jāizskaidro, ko tie
varētu darīt, lai esošos rādītājus uzlabotu.
Vai iedzīvotāji, Jūsuprāt, izprot, kādas ir
siltinātas ēkas priekšrocības un ko tas viņiem
nesīs ilgtermiņā?
Piemēram, daudzdzīvokļu namā svarīgu
lomu spēlē mājas vecākais – ar viņu arī jāsāk.
Ja izpratne būs viņam, tad ir cerība, ka arī mājas iedzīvotājiem tiks izskaidrota lietderība un
ilgtermiņa ieguvums. Reizēm sākumā šķiet, ka
nekas īsti nemainās, jo rēķins pēc ēkas nosiltināšanas nesamazinās, dažkārt pat nedaudz pieaug,
kamēr tiek nomaksāts kredītmaksājums. Iedzīvotājiem vēlme rīkoties energoefektīvi ir tikai
tad, ja ir saredzams taustāms labums, piemēram, rēķina summas samazinājums. Cilvēkam
ir skaidrs – jo es mazāk tērēju, jo mazāki ir mani
rēķini. Ja katram dzīvoklim rēķins būtu atbilstoši
individuālajam enerģijas patēriņam – cilvēkiem
tā būtu lieliska motivācija dzīvot energoefektīvi. Taču joprojām ikdienišķa ir situācija, kad
telpās ir ļoti karsts un logi stāv vaļā. Diemžēl.
Un nav jau tikai runa par iedzīvotāju ikdienas
paradumiem, bet arī par pagastu pārvaldnieku,
ēku apsaimniekotāju, kā arī katlumāju kurinātā-

ju zināšanām un motivāciju rīkoties ekonomiski
pārdomāti. Kāds taču maksā par patērēto kurināmo materiālu, un tie esam mēs paši – mūsu
nodokļos maksātā nauda tiek izlietota nepārdomātu rīcību dēļ. Nav jau jāsalst, bet saražotais
siltums vienkārši jāizmanto efektīvi.
Kādas ir tipiskākās kļūdas, ko esat pieredzējis siltumapgādē?
Absurda ir situācija, kad malka, ar kuru
kurina katlumāju, vairākus gadus stāv zem klajas debess. Kurināmais ir slapjš – siltumatdeve
ļoti maza, tāpēc, lai sasniegtu nepieciešamo
temperatūru, tiek nokurināts ievērojami vairāk
nekā tad, ja malka būtu vismaz zem nojumes.
Tepat jāpiebilst, ka reizēm ir grūti pat saprast,
cik konkrētajā vietā tiek patērēts kurināmais, jo
nenotiek nekāda uzskaite. Skaidrs, ka tā ir nezināšana, es pat teiktu, arī vieglprātīga rīkošanās
ar pašvaldības līdzekļiem. Ir gadījumi, kad uzskaite par patērēto siltumenerģiju vispār netiek
veikta, rēķinu piestāda pēc telpas kvadrātmetriem, un netiek ņemts vērā, ir siltināta ēka vai
nav – visi maksā vienādi. Normālā gadījumā
taču būtu jāmaksā tik, cik reāli patērē.
Bet vai nav arī tā, ka reizēm paši iedzīvotāji īsti nezina, kā pareizi ekspluatēt, piemēram, tikko siltinātu ēku?
Jā, tieši tā arī ir! Jāparedz, ka pēc ēkas siltināšanas, iedzīvotājiem būtu jāizstāsta, kā pareizi
regulēt radiatorus, kā pareizi vēdināt telpas – uz
loga atvēršanas brīdi, radiatoru termostati jānogriež uz nulli. It kā sīka darbība, taču ļoti būtiska
siltumpatēriņa taupīšanai. Tas pats attiecas arī uz
izglītības iestādēm – ēkas ir pilnībā renovētas,
nosiltinātas, un tām vajadzētu patērēt daudz mazāk siltumenerģijas, taču tā nav. Cik braucu garām, skatos – logi stāv vaļā. Protams, ka klases
telpas ir jāvēdina, nav šaubu – tomēr daudz var
ietekmēt vienkārši darot lietas pareizi. Un cilvēki nezina, kā, vai arī vienkārši neaizdomājas.
Ar ko sākt, lai situācija mainītos?
Liela nozīme ir valsts politikai – cik prioritārs šis jautājums ir. Pēdējos gados Eiropas Savienībā energoefektivitāte ir viena no prioritārajām jomām, uzstādīti konkrēti mērķi, kas katrai
no valstīm jāsasniedz un tie skar arī pašvaldības,
iedzīvotājus. Otra lieta – nav jau īsti jēgas taupīt
un ekonomēt, domāt dažādus risinājumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu resursu patēriņu, ja beigās tāpat jāmaksā vairāk. Piemēram, mazinoties elektroenerģijas patēriņam,
elektroenerģiju ražojošais uzņēmums kompensē
peļņas zudumu un ceļ tarifa cenas – tas nu nekādi nemotivē. Šāda situācija principā jebkuru motivāciju sagrauj – dati apkopoti, analizēti, veikti
aprēķini un konkrētas aktivitātes īstenotas, taču
rezultāta kā nav, tā nav. Kopumā jau sabiedriskā
doma veidojas pareizā virzienā, cilvēki aizdo-

mājas, kāpēc jātaupa. Un domā ne tikai par savu
individuālo materiālo labklājību, bet par cilvēces atbildību dabas priekšā. Ļoti prātā palicis
piemērs no Zviedrijas, kur speciālos rezervuāros
tiek uzkrāts lietusūdens, lai to pēc tam izmantotu
mājsaimniecībā, piemēram, trauku mašīnā, veļasmašīnā vai tualetē. Un šāda risinājuma izmantošanai piemēro nodokļu atlaides – tā ir ļoti pārdomāta valsts politika, kas arī efektīvi darbojas.
Smiltenē nākamajā gadā plānojam uzstādīt apmēram 15 jaunus skaitītājus, lai varētu precizēt,
cik mWh siltumenerģijas tiek saražots un cik patērēts. Tas tad arī varētu padziļināt izpratni, saprast
katra paša liekās darbības un meklēt iespējas, kā
situāciju uzlabot. Jāņem vērā, ka informācijai jāsasniedz ikvienu – sākot ar pagasta pārvaldnieku un visbeidzot ar kurinātāju, lai būtu rezultāts.
Jāstrādā pie iedzīvotāju izglītošanas. Nepieciešams iegādāties arī dažādus mērinstrumentus
ēku apsekošanai. Pašvaldībai ir jāpārzina savu
ēku stāvoklis – reizēm ieguldām lielas naudas
ar domu, ka tas palīdzēs atrisināt problēmu, bet
ne vienmēr ieguldījums atmaksājas, kā plānots.
Cilvēkus bieži iedvesmo pozitīvi piemēri, tad
nu mēs esam iesaistījušies EnergoKomandu jeb
enerģijas taupīšanas sacensībās pašvaldību darbiniekiem projekta save@work ietvaros, kuru
līdzfinansē ES programma „Horizon 2020”. Sacensību galvenā ideja ir panākt enerģijas patēriņa samazinājumu biroja tipa pašvaldības ēkās,
tikai mainot darbinieku ikdienas paradumus.
Savā pašvaldības ēkā taupām elektroenerģiju un
siltumenerģiju, esam uzrakstījuši rīcības plānu,
kā arī īstenojam dažādas kampaņas, aicinām
savus kolēģus mainīt ikdienas paradumus gan
darbā, gan arī savās mājās. Piemēram, bijām
pārsteigti uzzinot, cik daudz vairāk gaismas ir
telpā, kur no sniega atbrīvoti telpā esošie jumta logi – nav jāslēdz gaisma un elektroenerģijas ietaupījums rokā! Sacensību 9 mēnešu
rezultāti ir pārsteidzoši – elektroenerģijas patēriņš visās 3 ēkās, kas no mūsu pašvaldības
piedalās šajā projektā, vidēji ir samazinājies
par 22%. Pārrēķinot naudas izteiksmē vienai
no ēkām tie ir 1727 euro. Tas taču nav maz.
Savukārt, ja mājās iztīra elektrisko boileri un to
atvieno no elektrības, kad to nelieto, lieliski var
pamanīt apmēram 60 kwh ietaupījumu mēnesī –
šie cipari motivē un rodas papildu izpratne par
energoefektīvas dzīvošanas jēgu. To atgādinām
arī saviem iedzīvotājiem, drukājot uz apkures
rēķiniem informāciju par to, cik liels enerģijas
patēriņš ir siltinātai mājai, cik nesiltinātai. Jo atšķirība ir būtiska, ja māk dzīvot energoefektīvi.
Informāciju sagatavoja:
Anita Āboliņa,
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko
attiecību speciāliste

Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija
Obligāto suņu apzīmēšanu un reģistrāciju var veikt arī Smiltenes novada domē,
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā – Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novads.
No 2017. gada 1. janvāra visiem suņiem,
kuri sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt implantētai mikroshēmai (apzīmētiem) un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā –
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē,
reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta
noteikumi Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”.
Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:
Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt
ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic veterinārārsts.
Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav
obligāta.
Smiltenes novadā šo procesu iespējams
veikt pie trim veterinārārstiem:
1) Agnis Kuprišs (tel. 29494678, adrese:
Audēju 3, Smiltene, Smiltenes novads);
2)
Biruta Birkenšteina (tel. 29865865,
adrese: Smiltenes tehnikuma Mazo dzīvnieku
klīnika, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes

novads);
3) Rudīte Benta (tel. 26593708, adrese:
Smiltenes tehnikuma Mazo dzīvnieku klīnika,
Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes novads).
 Smiltenes novada iedzīvotāji suņu
reģistrāciju tagad var veikt ne tikai veterinārā klīnikā, bet arī Smiltenes novada
domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, tālr. 64707588, mob.
20022348. Īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.
 Ja mājdzīvnieku reģistrē veterinārārsts valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku
reģistra datubāzē (turpmāk – datubāzē), tad
īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka)
pasi vai vakcinācijas apliecību.
 Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam
ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Skatīt zemāk par reģistrācijas iespējām.
Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts
reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja
maksa 3,50 euro. Apmaksu veic pēc LDC sa-

gatavotā rēķina.
Sunim ir jābūt reģistrētam:
1. Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt);
2. Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts;
3. Sasniedzot 6 mēnešu vecumu;
4. Ja piedalās izstādēs.
Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku:
1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase (MK noteikumi Nr. 491, punkts 15.3);
2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa (uz vietas
klientu apkalpošanas centrā);
3. Personu apliecinošs dokuments (pase
vai personas apliecība);
4. Maksājumu apliecinošs dokuments
(maksājumu var veikt klātienē ar maksājumu
karti).
Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:
 ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA
Electron,) uz vietas Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(bez komisijas maksas), pie Veterinārārsta ar

komisijas maksu;
 veicot apmaksu internetbankā;
 izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.
Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas
kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numurs).
Papildus informācija par obligāto suņu apzīmēšanu un reģistrāciju pieejama veterinārajās
klīnikās, kā arī LDC mājaslapas www.ldc.gov.
lv sadaļā „Mājas (istabas) dzīvnieki” – „Informācija par reģistrēšanu”.
Sagatavoja:
Jūlija Egle,
VPVKAS vadītāja

10 Smiltenes novada Domes Vēstis
Pašvaldības policijas informācija
Smiltenes novada Pašvaldības policija
(SNPP) 2017. gada janvāra mēnesī sastādījusi 23 administratīvo pārkāpumu protokolus,
no kuriem 18 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 5 par Smiltenes novada
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 421. panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja to
izdarījis nepilngadīgais – 6;
- 421. panta pirmā daļa – smēķēšana neatļautās vietās – 2;
- 106. panta otrā daļa – dzīvnieku turēšanas
un labturības prasību pārkāpšana – 2;
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto
pienākumu pārkāpšana (pārvietojās dien-

nakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas
vestes) – 5;
- 171. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 2;
- 1711. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1;
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 20.1. punkts – spļaušana un dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā – 3;
- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 2.

2017. gada 10. februāris

Izglītība

Ēdam atbildīgi!
23. janvārī sākumskolas skolotāji radošajās darbnīcās atklāja jaunas zināšanas par
veselīgu dzīvesveidu un dalījās pieredzē projekta „Ēdam atbildīgi” aktivitātēs.

SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2017. gada janvārī
no iedzī- patrulē- no Valsts
KOPĀ
votājiem
jot
policijas
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA
54
50
7
111
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā
5
9
14
Nepilngadīgo pārkāpumi
7
7
Ģimenes konflikti
1
1
2
VP nodota informācija
4
1
5
Meklēšanā esošas personas
1
1
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki
10
2
2
14
Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās
1
2
3
Spļaušana uz ielas
1
1
Huligāniskas darbības/konflikti
4
2
6
Ceļu satiksmes pārkāpumi
3
3
6
Gājēju pārkāpumi
1
2
3
Palīdzība NMP dienestam
1
1
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
2
2
Mutvārdu aizrādījumi
1
4
5
Personas nogādātas ārstniecības iestādē
1
1
2
Personas nogādātas dzīvesvietā
4
6
10
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI
2
1
3
Sniegta palīdzība citām v-ts/pašv. iestādēm
1
1
Sniegta palīdzība bāriņtiesai
1
1
Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana
8
8
Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās
1
1
Gulēšana publiskās vietās
3
1
1
5
3
3
Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās
Citi notikumi, pārkāpumi
6
6
Kaimiņu domstarpības, strīdi
1
1
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS:

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības
pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot, zvanot pa tālruni:
28 65 99 33 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks

Izmaiņas Valsts ieņēmumu
dienesta darbā
No 2017. gada 1. februāra tiek mainīta
klātienes apkalpošanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas centros visā valstī. Turpmāk ārpus Rīgas klientus
klātienē apkalpos trīs dienas nedēļā:
Pirmdien no plkst. 9.00 līdz 18.00;
Otrdien no plkst. 9.00 līdz 17.00;
Ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Pārējā laikā VID darbinieki izskatīs un
apstrādās iesniegtos dokumentus, kā arī veiks
citus ar nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus, tādējādi paātrinot iesniegto deklarāciju apstrādi.
No 2017. gada 1. februāra klātienes klientu apkalpošana pie Smiltenes Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem – Iesniegumu
pieņemšana un apmeklētāju konsultēšana un
atbalsts par pakalpojumiem. Darba laiki:
Pirmdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00,
Otrdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00,
Ceturtdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00.
Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads.
Smiltenes Klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) sniedz palīdzību un atbalstu e-pakalpojumu sniegšanā par Valsts ieņēmumu
dienesta e- pakalpojumiem darbam portālā
www.latvija.lv


Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas
pieprasīšana un iesniegšana;

Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana;

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi;

Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas
sistēmai (EDS).
VPVKAC apmeklētājus pieņem un sniedz
interesējošo informāciju katru darba dienu un
pa tālruni 64707588, mob. 20022348.
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
LV-4729
Darba laiki:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00;
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00;
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Vispārīgu informāciju par VID kompetencē esošajiem jautājumiem iespējams uzzināt,
zvanot pa tālruni 67120000, (67120098 Smiltenē), bet detalizētākas atbildes var saņemt,
nosūtot savus jautājumus elektroniski uz epastu: vid@gov.lv
Sagatavoja:
Jūlija Egle,
VPVKAS vadītāja

Skolēni vadīja dažādas darbnīcas skolotājiem. Visi kopīgi cepa kēksiņus, atpazina tējas,
noskaidroja vitamīnu daudzumu dažādās ogās
un augļos, mācījās ekomarķējumu un sertifikāciju nozīmi, kā arī sastādīja vitamīniem bagātu
ēdienkarti, lai vēlāk iegūtās zināšanas nodotu
citiem skolēniem.
Smiltenes vidusskolas skolēni piedalās
Ekoskolu kustībā. Šajā mācību gadā ir starp
tām 50 skolām, kuras piedalās projektā „Ēdam
atbildīgi”. Novembra mēnesī Ekoskolu Rīcības dienās pievērsa skolēnu un viņu ģimeņu
uzmanību pārtikai, tās iegādei un izlietošanai.
Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir pievērst
sabiedrības uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp globālajiem procesiem un
mūsu ikdienas paradumiem, iedvesmojot šos
paradumus mainīt.
Rīcības dienās skolēni ar vecākiem piedalījās aptaujā „Mūsu pārtikas stāsti”. Analizējot, kur ģimenē ikdienā iegādājas pārtiku
– veikalā vai audzē paši. Daudzas ģimenes
dārzeņus audzē paši.
Skolēni prot paši gatavot ēdienu (78,5%) –
cept olas, pankūkas, vārīt makaronus u.c. Mājās katru dienu ģimenēs ēd dārzeņus, augļus,
gaļu, retāk pusfabrikātus. Reti apmeklē ātrās
ēdināšanas iestādes. Ēšanas paradumi mainās
44,9% respondentu atkarībā no pieejamiem
sezonāliem produktiem.
Atkritumos neizmantotu ēdienu izmet reti
(60,7%) un iemesls tad ir beidzies derīguma
termiņš vai ēdiens sabojājies. Ģimenēm liekas, ka mēs drīzāk nevaram ietekmēt globālos
procesus. Tomēr uz to mums jātiecas, jo ilgt-

spējīga iepirkšanās nozīmē:
 lieki nepirkt produktus;
 samazināt iepakojuma daudzumu;
 izmest mazāk pārtiku atkritumos;
 izvēlēties bioloģisko lauksaimniecisko produkciju vai vienkārši pa tiešo no zemniekiem;
 pirkt mazāk produktus ar palmu eļļu.
Zinot to, ka Eiropā 40% pārtikas nonāk
atkritumos, skolā mācību stundās runā par
pārtikas izmantošanu un nozīmi. Šajā mācību
gadā 1. – 4. klašu skolēniem ir iespēja pusdienojot uz šķīvja likt tik daudz ēdamā, cik var
apēst. Samazinājās pārtikas atkritumi. Skolēni
novērtē saimnieču gatavoto.
Skolēni sociālo zinību, dabaszinību, klases stundu laikā pārrunāja par pārtikas izmantošanu un nozīmi mūsu dzīvē. Zīmēja kartiņas,
lai aicinātu ikvienu pārdomāt par ilgtspējīgu
attīstības mērķi – iepirkšanos. Lietosim savu
iepirkuma maisiņu, pirkšu pa tiešo no zemniekiem, palmu eļļai nē! Ēdam vietējo.
Šīs skolēnu zīmētās kartiņas ekopadomes
skolēni ZIB akcijā dāvāja Smiltenes novada
iedzīvotājiem.
Ieguvums no Ekoskolu rīcības dienām –
kopīgi visiem ikdienā rūpēties par vides aizsardzību, atcerēties, ka mēs varam ietekmēt
pasauli ne tikai sliktā, bet arī labā veidā – mazināt ūdens un gaisa piesārņojumu, mazināt
bioloģisko daudzveidības izzušanu pašu mājās
un pasaules mērogā.
Vija Sokolova,
Ekoskolas koordinatore
Smiltenes vidusskolā

Aicinām dalīties ar senajām
ēdienu receptēm!
Aizvadītā gada nogalē
Smiltenes tehnikums kļuvis
par Eiropas kulinārā mantojuma tīkla dalībnieku. Skola
ir gatava pieņemt lielu izaicinājumu – kļūt par Vidzemes
kulinārā mantojuma centru,
kas pulcinās ap sevi citus šā
reģiona kulinārā mantojuma
popularizētājus.
Muižas kādreizējā pārvaldnieka mājā Kalnamuižā 3,
kas pamazām pārtop par Mājamatniecības centru, jau vairākus gadus, iesaistot tūristus,
tiek cepta maize pēc sentēvu
receptēm. Sadarbībā ar biedrību „Siera klubs”
un Porhovas tehnikumu pārrobežu projekta
„Latvija – Krievija” ietvaros plānots popularizēt senos, ar piena pārstrādi saistītos amatus.
Tā vienlaikus būs atgriešanās pie senām skolas

tradīcijām, jo Smiltenes Piensaimniecības un lopkopības
vidusskolā (tagad – Smiltenes
tehnikums) aizvadītā gadsimta 30. gados darbojās Sierniecības nodaļa, kas bija populāra
visā Latvijā.
Kulinārā
mantojuma
ēdienus popularizēsim ne vien
Smiltenes tehnikumā, bet arī
sadarbojoties ar vietējiem
ēdināšanas uzņēmumiem. Šobrīd skolā tiek apzinātas senās
ēdienu receptes. Saimnieces,
kuru rīcībā ir Vidzemes reģionam raksturīgo kulinārā
mantojuma ēdienu receptes, aicinām sazināties ar Smiltenes tehnikuma Restorānu mācību programmu vadītāju Iritu Teperi (tālrunis:
26365736).
Baiba Vahere
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71 vidusskolēns saņem Smiltenes novada domes
stipendiju par mācību sasniegumiem
18. janvārī jau otro reizi
izglītības programmas, stimulēt
šajā mācību gadā Smiltenes
izglītojamo vēlmi apgūt augstvērnovada pašvaldība pasniedza
tīgas zināšanas, atbildīgi, ieintereapliecinājumus par stipendisēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un
jas piešķiršanu Smiltenes nopatstāvīgi darboties padziļinātai
vada vidusskolēniem. Septiņprasmju apguvei, radošas pieejas
desmit viens Smiltenes vidusizmantošanai mācību priekšmetu
skolas 10. – 12. klašu skolēns
un ārpus izglītības programmās.
ik mēnesi saņems stipendiju
Stipendijas tiek piešķirtas 2
atbilstoši ieguldītajam darreizes gadā (septembrī un janvābam, mācību sasniegumiem
rī), ņemot vērā 1. semestra un māun sabiedriskajai aktivitātei.
cību gada noslēguma vidējo vērSmiltenes novada domes
tējumu un skolas novērtējumu par
priekšsēdētājs Gints Kukainis
izglītojamā sabiedrisko aktivitāti.
un Smiltenes novada IzglītīStipendijas apmērs atkarīgs no
bas pārvaldes vadītāja Gunta
izglītojamā sasniegtajiem rezultāGrigore savās uzrunās atzinīgi
tiem, jo tie augstāki, jo stipendija
novērtēja jauniešu sasniegulielāka – sākot ar 15 euro, ja sasmus un pauda gandarījumu
niegumu vidējais vērtējums bijis 7
par to, ka stipendiātu skaits ar
balles, līdz 40 euro, ja sasniegumu
Domes priekšsēdētājs G. Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore, Smiltenes vidusskolas direktore I. Vergina
katru reizi pieaug, kas liecina,
vidējais vērtējums bijis 9,5 balles
ar stipendiātiem
ka Smiltenes novada dome
un vairāk. Izvērtējot 2016./2017.
ir pieņēmusi pareizu lēmumu par stipendi- Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadī- visus eksāmenus un iestāties izvēlētajās augst- mācību gada 1. semestra skolēnu mācību saju piešķiršanu, tādējādi motivējot jauniešus tāja Gunta Grigore: „Man ir patiess prieks, skolās, bet pēc to absolvēšanas atgriezties uz sniegumus, visaugstākās vidējās atzīmes bija
sasniegt arvien augstākus sasniegumus gan ka mēs neesam liela metropole, mēs neesam dzīvi Smiltenes novadā.
10.b klases skolniecēm Elīzai Kaupei (9,25
mācību darbā, gan būt aktīviem ārpusskolas lielpilsēta, bet ļoti skaista mazpilsēta ar savu
Atgādinām, ka 2015. gada 26. novembrī balles) un Beātei Velpei (9,06 balles), 11.a klaaktivitātēs, savukārt tiem, kam vēl pietrūkst, latviskumu, ar savu darba tikumu un to, ko Smiltenes novada domes deputāti lēma par no- ses skolniecei Janai Martai Ivanovskai (9,00
pacensties vēl vairāk, lai kļūtu par stipendi- katrs protam. Jaunieši, es jums novēlu, lai jūs likuma Nr. 12/15 „Stipendijas Smiltenes no- balles) un 12.b klases skolniecei Laurai Savicātu. Atgādinām, ka iepriekšējā mācību se- katrs atrastu dzīvē to, ko vēlaties no sirds. Pal- vada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” kai (9,25 balles).
mestrī Smiltenes novada domes stipendijas dies jums par padarīto!” Domes priekšsēdētājs apstiprināšanu, paredzot, ka skolēns ik mācību
Prieks par jauniešu panākumiem! Lai iksaņēma 62 vidusskolēni.
Gints Kukainis, pasniedzot pašvaldības aplie- gada mēnesi saņem stipendiju par sasniegta- vienam izdodas sasniegt arvien lielākus izvirŠodien no 142 vidusskolēniem, kuri mā- cinājums, jauniešiem novēlēja, lai ir spēks, jiem rezultātiem. Pašvaldības mērķis ir moti- zītos mērķus arī turpmāk!
cās Smiltenes vidusskolā, tieši pusei (71 jau- enerģija un labas zināšanas arī turpmākiem vēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu
nietim) Smiltenes novada dome pasniedza sasniegumiem, savukārt divpadsmito klašu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos inMarita Mūze,
apliecinājumus par stipendijas piešķiršanu. audzēkņiem, lai izdodas veiksmīgi nokārtot dividuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinājums būt pavāram
Labi pavāri darba tirgū joprojām ir uz
izķeršanu – to apliecina arī Smiltenes tehnikuma absolvents – populārais garšu pētnieks
Mārtiņš Sirmais. Jauniešu garantijas programmās pavāra profesija visus pēdējos gadus
bijusi viena no pieprasītākajām.
Iespēju augstas raudzes profesionāļu vadībā gada laikā apgūt seno un prestižo arodu
un vienlaikus saņemt stipendiju visbiežāk
izmanto vietējie jaunieši, kuri labi zina par
skolas piedāvātajām iespējām un modernajām
iekārtām, ar kādām aprīkotas tehnikuma mācību virtuves un restorāns. Taču netrūkst arī
jauniešu, kuru dzimtajā pusē šādu iespēju nav
– viņi, lai apgūtu izvēlēto arodu, gatavi mērot
ceļu cauri visai Latvijai.
Latvijā nav mazāk iespēju!
Jauniešu garantijas programmas absolvents un kafejnīcas „Mūza” pavārs Ingus
Bārbals piecus gadus nostrādājis par pavāra
palīgu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos
Īrijā. Vispirms viesnīcā, kur dienā apkalpoti 300 – 400 klienti, pēc tam restorānos, kur
darba ritms bijis mazliet mierīgāks. Nevarējis
žēloties nedz par atalgojumu, nedz izaugsmes
iespējām. Taču jaunietis vairāk par visu vēlējies atgriezties Latvijā. Smiltene ir Ingusa
dzimtā pilsēta, šeit gaidīja draugi un tuvinieki.
Iestājoties Smiltenes tehnikumā, Ingum bija
darba pieredze un skaidrs mērķis – izmācīties
par pavāru, lai turpmāk varētu pilntiesīgi strādāt profesijā, par kuru jau Īrijā sapratis – tā ir
viņa dzīves īstais aicinājums.
Jaunais pavārs uzskata – viņa profesijā jābūt gatavam mācīties katru dienu. „Diploms,
protams, ir svarīgs, bet cilvēki no pavāra vienmēr gaida kādu pārsteigumu. To, sēžot uz veciem lauriem, sarūpēt nav iespējams.”
Ingusam Bārbalam vislabāk patīk gatavot
gaļas ēdienus. Jaunas ierosmes viņš parasti
gūst internetā un pēc tam tās apspriež ar kolēģiem. „Nevienu recepti nekad nepārņemu 1:1.
Parasti izdomāju tai klāt kādu savu „odziņu”.

Kopija nekad nesagādā tik lielu gandarījumu
kā darbs, kurā esmu ieguldījis arī savas domas
un pieredzi.”
Kādas īpašības pavārā visvairāk vēlas redzēt darba devējs? – Vispirms – viņam jābūt
mierīgam un nosvērtam. Radošam un drošam.
Gatavam iziet no situācijas, izmantojot tās
izejvielas, kas konkrētajā brīdī ir pie
rokas. Labs pavārs
nebaidās eksperimentēt. Viņš vienas
trūkstošas garšvielas dēļ nekrīt panikā, bet izdomā, kā
to aizstāt ar ko citu.
Tāpat – nevajag baidīties arī no kritikas.
Gudrs pavārs to prot
izmanto savā labā.”
Ingus
Inguss Bārbals
nepiekrīt tiem, kas uzskata, ka ārpus Latvijas ir
vairāk iespēju. „Ēdināšanas pakalpojumi Latvijā ir ļoti augstā līmenī.” Jaunietim ir iespēja
salīdzināt, jo Īrijā viņš strādājis augstas klases
restorānos. Savukārt profesionālās kvalifikācijas praksē bijis „Valtera restorānā” Rīgā.
Labs starta kapitāls
„Jauniešu garantijas programmas piedāvātās iespējas ir labs starta kapitāls,” uzskata
Mārtiņš Sirmais.
„Galvenie priekšnoteikumi, lai kļūtu par
labu pavāru? – ir jāmīl savs darbs un jābūt
„dopingam” – nemitīgai zinātkārei un vēlmei
profesionāli augt un attīstīties.
Pavāra profesija nebūs īstā tiem, kuriem
patīk paslinkot. Tas ir viens no grūtākajiem
arodiem,” neslēpj Mārtiņš Sirmais. „Lai tajā
sasniegtu augstākās virsotnes, jābūt darbaholiķim.
Psiholoģiski visgrūtākais ir pieņemt to,
ka šajā darbā visvairāk jāstrādā tad, kad citi
atpūšas – brīvdienās un svētkos. Taču iedves-
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viņš sapratis, ka tas nav īstais dzīves aicinājums. Daudzi
Smiltenes tehnikuma Jauniešu garantijas programmas audzēkņi atzinuši, cik ļoti liels atbalsts
bijusi mācību laikā saņemtā stipendija.
No 2018. gada augusta Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto programmu,
kurās jaunieši līdz 29 gadu vecumam var
apgūt arodu un vēl saņemt stipendiju, vairs
nebūs. „Tāpēc interesenti – pasteidzieties,”
iesaka Smiltenes tehnikuma Jauniešu Garantijas programmas pavāru kursa absolvente
Evija Ērmane-Timermane, kura pēc skolas
beigšanas veiksmīgi atradusi savu nišu – kūku
cepšanu.

„Mācības ir intensīvas un, ja mājās mazs
bērniņš, tad citur piepelnīties nav laika. Zinu
– daudzi no maniem kursabiedriem diez vai
sasparotos mācībām, ja nebūtu stipendijas un
vēl vajadzētu maksāt par mācībām.”
Evija uzskata – pavārs ir profesija, kurā
cilvēks būs paēdis vienmēr. Un – ja būsi radošs, atvērts jaunām idejām un dialogam ar
klientiem, tad arī mazpilsētas iedzīvotāju pieticīgais atalgojums nebūs šķērslis, lai nopelnītu un izdzīvotu. „Nevajag būt alkatīgam, bet
strādāt no sirds. Klients jau to uzreiz jūt.”
Evija ar kūku cepšanu un sāļo konditorejas izstrādājumu gatavošanu nodarbojos tikai nepilnu gadu, taču vēl nav bijis brīža, kad
trūktu pasūtījumu. Evija var atļauties strādāt
mājās un viņai nav jāmeklē saviem bērniem
auklīte, kamēr pašai jāskrien uz darbu.
Kopš profesionālās kompetences centra
statusa iegūšanas Smiltenes tehnikums ir Vidzemes reģiona profesionālās izglītības metodiskais centrs. Uz meistarklasēm, ko skolā
vada Latvijā populāri pavāri, jaunas ierosmes
gūt nāk ne vien jaunie vietējo ēdināšanas uzņēmumu darbinieki, bet arī pieredzes bagāti
garšu pētnieki.
Pēc tehnikuma beigšanas pavāri var turpināt mācības, meklēt izaugsmes iespējas
ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, stažēties prestižos restorānos, startēt dažādos profesionālās meistarības konkursos – izaugsmes
iespēju ir daudz.
Ziemas uzņemšana Smiltenes tehnikumā
strauji tuvojas noslēgumam. Audzēkņu skaits
ir ierobežots – „kas pirmais brauks, tas pirmais
mals”.
Vairāk par Jauniešu garantijas programmas iespējām –
www.smiltenestehnikums.lv
Tālrunis: 64707654; 26160229; 26112312
e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com
Baiba Vahere
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1991. gada barikādes atceroties
Smiltenes tehnikumā 1991. gada barikāžu notikumus šoreiz pieminējām kursu
audzināšanas stundās. Jaunieši skatījās dokumentālās filmas, klausījās barikāžu dalībnieku atmiņās, un skolotāju rosināti, pārdomāja:
kā rīkotos, ja Latvijā atkal notiktu kaut kas
līdzīgs? Toreiz vairākums no viņiem vēl nebija piedzimuši. Edijs Riekstiņš, kuru pirms
divdesmit sešiem gadiem 20. janvāra vakarā pie Iekšlietu ministrijas nāvīgi ievainoja
omoniešu raidīta lode, bija tik vecs, cik tehnikuma jaunieši šobrīd. Daudziem barikādēs
piedalījās vecāki vai vecvecāki.
Barikāžu laikā no Smiltenes tehnikuma
katru dienu kursēja autobuss, kas vienus barikāžu aizstāvjus nogādāja Rīga, citus – pārveda mājās. To organizēja Smiltenes tehnikuma
direktors praktiskās apmācības jomā, viens
no aktīvākajiem tautfrontiešiem Smiltenē
– Pēteris Logins. Viņš bija pirmais, kurš
paņēma līdzi uz barikādēm arī tehnikuma
audzēkņus – 3. veterinārmedicīnas kursa jauniešus, kuri kopā ar skolotāju aktīvi darbojās
Latvijas Tautas frontē. „Audzēkņi ļoti gribēja
braukt, bet baidījāmies viņus vest: notikumu
gaitu neviens paredzēt nevarēja, tā tomēr bija
milzīga atbildība…
Arī tad, kad veidojās Tautas fronte, daudzi smiltenieši izturējās piesardzīgi. Nogaidīja – kas notiks? Apcietinās, izsūtīs vai neizsūtīs? Nemaz jau tik daudz to aktīvistu pašā
sākumā nebija.
Vēl tagad spilgti palicis atmiņā, kā mēs
tur visi pie Ministru Padomes ar bomīšiem
rokās stāvējām. Virs Rīgas patrulēja padomju
armijas helikopteri un kaisīja draudu vēstules. Taču bail tobrīd nebija nemaz. Vakaros
ciemos nāca populāri mākslinieki un kori,
sniedza koncertus. Tantes nesa tēju un cienāja
ar visādiem gardumiem. Tehnikuma ēdnīcas
vadītāja Astrīda Pinkovska ar savu komandu rūpējās, lai barikāžu aizstāvjiem vienmēr
būtu līdzi pavalgs.
Sākumā omonieši tik draudīgi nebija.
Agresīvāk sāka uzvesties pēc 20. janvāra.
Vienā reizē kopā ar vīriem aizgājām līdz Vanšu tiltam. Tam pāri brauca bruņumašīnas un
iebiedējot šāva virs galvām... Tad gan pārāk
omulīgi nebija.”
Vai Pēteris Logins brauktu uz barikādēm
arī šodien, pēc tā, kas tautai bijis jāpiedzīvo
pēc neatkarības atgūšanas? – „Protams! Ne
jau valdība ir tā, kas mums kaut ko iedos
vai atņems! Arī toreiz taču aizstāvējām savu
dzimteni!” Vairāk par visu skolotājs vēlas, lai
arī mūsdienu jaunieši būtu tikpat patriotiski
kā viņu vecāki un vecvecāki pirms divdesmit
sešiem gadiem.
Izšķirošais faktors – vienotība
3. ēdināšanas pakalpojumu kursam barikāžu atcere šoreiz notika pārrunās ar kursa
audzinātāju Vitu Auderi, kura arī pati bijusi
barikāžu dalībniece. Tālajā 1991. gadā viņa
uz tām devās kopā ar mājturības kursa meitenēm. Barikādes skolotājai vienmēr asociēsies
ar tautas vienotību, kopīgajām dziesmām pie
ugunskuriem un patiesajām alkām – saglabāt
brīvību un neatkarību. „Sargājām Ministru padomi (tagad – Ministru Kabinetu) – tieši dienu
pirms liktenīgās apšaudes pie Iekšlietu ministrijas. Kad tas notika, tad gan biju nobijusies
ne pa jokam. Pirmā doma: kā justos, ja ar kādu
no meitenēm būtu noticis tas pats, kas ar skolnieku Ediju Riekstiņu? Mēs bijām pilnīgi neaizsargātas!” Arī skolotāju pašu mājās gaidīja
maza meitiņa. Taču – ja līdzīgā misijā vajadzētu doties atkal, viņa rīkotos tāpat kā pirms
divdesmit sešiem gadiem. No audzēkņiem
gan ņemtu līdzi tikai tos, par kuriem būtu
droša, ka viņiem var uzticēties. „Šādos brīžos svarīgākais ir vienotība. Arī toreiz – viens
nepārdomāts gājiens un viss varēja beigties
daudz citādāk.”
3. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņi šobrīd aktīvi gatavojas vienam no teh-

nikumā gaidītākajiem pasākumiem – talantu
šovam. Viņiem šoreiz uzticēta tā organizēšana. Kad šie darbi būs pabeigti, skolotāja Audere kopā ar savējiem aizies uz Cērtenes pilskalnu, iedegs ugunskuru un visi kopā vēlreiz
atcerēsies gan varonīgos barikāžu aizstāvjus,
gan cilvēkus, kuru sirds pukstēja vienā ritmā
ar viņiem.

gaismu. Edijs bija ļoti mērķtiecīgs, aizrāvās
ar sportu. Nedzēra, nesmēķēja, nodarbojās
ar jogu. Lasīja grāmatas un mācījās svešvalodas. Mamma pēc dēla nāves atrada ķīniešu
un japāņu valodas vārdnīcas. Un – arī dēla
rakstītu dzeju kādai meitenei. Tikai tā arī neuzzināja, kurai.
Uzklausījuši atmiņu stāstus, jaunieši

Savējie milicijā
1. autotransporta kursa audzinātājs
Augusts Būce saviem jauniešiem, atceroties
barikāžu laiku, stāstīja par leģendāro, popularitātes ziņā līdz šim nepārspēto atmodas laika raidījumu „Labvakar”. Runāja par žurnālistiem un operatoriem, kuri plecu pie pleca
cīnījās kopā ar barikāžu aizstāvjiem. Un par
milicijas darbiniekiem, kuri kaujas gatavībā
saspringti sēdēja iecirkņos un gaidīja pavēli –
doties uz Rīgu palīgā savējiem. Šāda iespējamība bija pavisam reāla, jo barikāžu aizstāvji
vairāk uzticējās policijas darbiniekiem ārpus
Rīgas. Vietās, kur padomju okupācija iedzīvotāju etnisko sastāvu tik ļoti nebija spējusi
mainīt, nacionālpatriotiski noskaņoto, protams, bija vairāk.
Arī skolotājs Būce tobrīd strādāja milicijā. „Pavadījām līdz Rīgai smagsvara tehniku,
atgriezāmies mājās un, ne mirkli neatslābstot,
sekojām līdzi visam, kas notiek Rīgā. Ja godīgi – patiesībā jau ne reizi vien tika apspriesta arī iespēja negaidīt nekādus rīkojumus un
braukt tāpat. Taču labi apzinājāmies, ka ar
šādu rīcību varējām izraisīt to, no kā visi
baidījāmies visvairāk. Tas arī bija vienīgais
iemesls, kāpēc valdījāmies...”
Jaunieši kopā ar skolotāju Būci noskatījās
arī 1. autotransporta kursa audzēkņa Andra
Vīksnas izvēlēto filmu: „Barikādes: būt vai
nebūt Latvijai?” Andrim interesē vēsture un
viņš uzskata, ka savas tautas būtiskākie pagātnes notikumi jāzina katram. Jaunietis pats
par barikāžu laiku uzzinājis no vecmāmiņas
stāstītā – arī viņa bijusi barikāžu dalībniece.
Ja Andris atrastos līdzīgas izvēles priekšā –
braukt vai nebraukt, viņš noteikti izvēlētos
pirmo. „Kurš tad cits aizstāvēs mūsu dzimteni, ja ne mēs paši?” uzskata jaunietis. „Tik
maza tauta, kā mēs, lielas lietas varam paveikt tikai tad, ja spējam būt vienoti.”
Nekas jau nav mainījies...
2. viesnīcu pakalpojumu, 3. transporta kursu audzēkņi kopā ar skolotājām Līgu
Ābeltiņu un Diānu Dankbāri, pieminot barikāžu notikumus, lasīja skolnieka Edija Riekstiņa (viņu nošāva 20. janvāra vakarā pie
Iekšlietu ministrijas) mammas atmiņas. „No
rīta, klausoties radio ziņas, viņa māte vēl cerēja – nogalinātais jaunietis nevar būt viņas
dēl,” stāsta Līga Ābeltiņa. „Puiša identitāte
tobrīd nebija noskaidrota. Taču tas bija Edijs.
Viņš mira pusē astoņos vakarā – tieši tajā
pašā laikā, kad pirms deviņpadsmit gadiem
piedzima. Tamārai šajā pasaulē, bez dēla,
vairs nekā nebija. Viņas dzīve zaudēja visu

noskatījās dokumentālo filmu par barikāžu
laiku Latvijā. Skolotāja pastāstīja vairāk arī
par citiem barikāžu laikā bojā gājušajiem:
Satiksmes ministrijas šoferi Robertu Mūrnieku (viņu nošāva pie Vecmīlgrāvja tilta), vecāko milicijas leitnantu Sergeju Konoņenko
un milicijas leitnantu Vladimiru Gamanoviču
(milicijas aizstāvji, kurus OMON vīri nošāva, sākot uzbrukumu Iekšlietu ministrijai),
kinooperatoru Andri Slapiņu (viņu nošāva,
filmējot uzbrukumu Iekšlietu ministrijai),
Ilgvaru Greziņu (viņu pustumsā nejauši saspieda ar dzelzbetona bloku, pārvetojot smago tehniku pie Augstākās Padomes ēkas) un
kinooperatoru Gvido Zvaigzni, kuru, tāpat kā
Andri Slapiņu, nāvējoši sašāva, dokumentējot notikumus pie Iekšlietu ministrijas. Gvido
Zvaigznem Kinematogrāfijas institūta beigšanas diplomu piešķīra pēc nāves.
„Tas klusums, kas pēc filmas noskatīšanās valdīja klasē, izteica visu,” pārdomās par
to, kā mūsdienu jaunieši uztvēruši notikumus
pirms divdesmit sešiem gadiem, dalās Līga
Ābeltiņa un Diāna Dankbāre. „Savus telefonus bija pabīdījuši malā pat tie, kuri ikdienā
nevar nosēdēt mierā ne mirkli. Jauniešu acis,
sekojot līdzi barikāžu notikumiem, mirdzēja
tāpat kā tiem, kuri tajās piedalījās. Tad arī sapratām – nekas jau nav mainījies. Mūsu jaunieši ir tieši tādi paši..”
Par to ir jāstāsta un jārunā!
3. veterinārmedicīnas kursa audzēkņi kopā ar audzinātāju Aiju Skrastiņu noskatījās videofilmu „Barikādes Rīgā 1991.”
Skolotāja audzēkņiem rādīja vīram Ritvaram
par aktīvu līdzdalību barikāžu notikumos
piešķirto Barikāžu piemiņas zīmi. Jauniešu
pārdomas pēc audzināšanas stundas bija dažādas. Daudzi teica – ja šodien atkal vajadzētu braukt uz barikādēm, tad noteikti brauktu.
Citi atzina: patiesībā esot grūti iedomāties, kā
justos, ja Latvijā vienā brīdī kaut kur sāktu
šaut. „Arī mēs toreiz, kad tas viss notika, īsti
nesapratām, cik tas patiesībā bija nopietni,”
saka skolotāja. Viņa barikāžu laikā, kamēr
vīrs bija Rīgā, auklēja pusgadu veco dēliņu.
„Vienīgais, kas toreiz uztrauca visvairāk:
neziņa. Mobilo telefonu nevienam nebija,
vīrs aizbrauca uz vairākām dienām. Nebija
pat, kam piezvanīt, lai noskaidrotu, vai viss
kārtībā. Taču Ritvars atgriezās mājās ar ļoti
pozitīvām emocijām, izjutis ārkārtīgi lielu
vienotību un rīdzinieku mīlestību. Tantes
cienājušas ar tēju un pankūkām, dāvinājušas
barikāžu aizstāvjiem siltus cimdus.
Ik pa brīdim gan garām pabraukušas ar-

mijas bruņumašīnas, virs Rīgas lidojuši helikopteri, no kuriem kaisītas dažādas skrejlapas. Tad, protams, bijis neomulīgi – ko viņi
kailām rokām izdarītu, ja sāktu šaut?”
Skolotājai ļoti spilgti atmiņā palicis arī
tas, kā Latvijas televīzijas diktore un žurnāliste Velta Puriņa 1991. gada augusta puča
laikā, cenšoties saglabāt mieru, paziņojusi,
ka padomju armijas desantnieki pārņem televīziju un pārraide pārtraukta... „Cik trausla
patiesībā toreiz bija Latvijas neatkarība, sapratām tikai pēc tam. Par to noteikti ir jāstāsta un jārunā. Daudzu barikāžu aizstāvju jau
tagad vairs nav mūsu vidū…”
Ar žēlošanos neko nepanāksim!
1. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzinātāja Elizabete Pudāne saviem jauniešiem bija sarīkojusi nelielu erudīcijas konkursu. Audzēkņi zināja, ka šāds konkurss
būs, bija gatavojušies, tāpēc skolotāja ar rezultātiem apmierināta. „Jauniešiem ir jāzina
mūsu vēsture, jo no tās gūstam pieredzi un
mācāmies,” uzskata Elizabete Pudāne. Nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti
noklausījās arī barikāžu dalībnieka Andreja
Ikaunieka atmiņu un pārdomu stāstu par toreiz piedzīvoto un saņēma diplomus par aizvadītā semestra sasniegumiem. Pie titula tika
visi – gan zinošākie, gan radošākie, gan dāsnākie, izdarīgākie, dzejiskākie, smaidošākie,
izpalīdzīgākie u.c. „Katram no mums ir kāds
talants. Tā arī ir skaistākā dāvana, ko varam
sniegt savai Latvijai,” domā skolotāja, kura
arī pati bijusi barikāžu dalībniece. „Vecāki
mums bērnībā daudz stāstīja par brīvo Latviju. Izaugām ar domu – ja reiz šī brīvība ir
dota, tad katra latvieša pienākums ir to nosargāt. Tā bija tāda dziļa iekšējā pārliecība, ka
jābrauc. Toreiz jau neviens nedomāja par to,
ka viņu varētu nošaut vai ievainot. Tik lielu
tautas saliedētību un cilvēku pašaizliedzību
piedzīvoju pirmoreiz. Tā patiešām bija cīņa
par vienu mērķi. Tas tikai apliecina, cik svarīgi būt aktīviem un aizstāvēt savu pārliecību.
Ar sūdzēšanos un žēlošanos vien neko nepanāksim. Jābūt gataviem arī rīkoties. Ja toreiz
būtu aizbraukuši tikai tādi 100 cilvēki, tad
diez vai mēs vēl šobrīd būtu brīva un neatkarīga valsts.
Apsargājām Ministru Padomi. Ik pa brīdim garām nobrauca armijas bruņumašīnas.
Tas jau ir pirmais ierocis – iebaidīt. Taču tautas (gara) spēks uzvarēja.” Skolotāja atceras,
kā kopā ar citiem barikāžu dalībniekiem pie
ugunskuriem dziedājuši dziesmas, gājuši planetārijā (tagad Rīgas Kristus Piedzimšanas
pareizticīgo katedrāle) sasildīties. Tur toreiz
rādītas filmas.
Tā kā bērni tad vēl bija mazi, tad vienu
reizi uz barikādēm braukusi Elizabete, otrreiz
– vīrs (skolas praktiskās apmācības meistars
Verners Pudāns). Arī viņu bērni izauguši ar
stāstiem par šo tautai tik nozīmīgo laiku. Barikāžu dalībniekus, ar kuriem kopā dziedāts
pie ugunskuriem, gan laika trūkuma dēļ nav
izdevies vairs pēc tam satikt. „Taču būtu interesanti,” domā skolotāja.
Savu brīvību vajadzēja vairāk sargāt!
Savas īpašās barikāžu laika atmiņas ir arī
tehnikuma skolotājām Irēnai Priedei, Dacei
Āboliņai un Elitai Rencei. Viņas tajās dalījās ar 3. autotransporta un 1. būvnieku
kursa audzēkņiem. Dace Ozoliņa rādīja audzēkņiem barikāžu piemiņas zīmi, kuru viņai
2009. gada decembrī pasniedza aktīvā atmodas laika sabiedriskā darbiniece un rakstniece
Marina Kosteņecka. „No tiem, kas pie varas
šodien, gan negribētu neko saņemt,” neslēpj
skolotāja, kurai vienmēr bijis svarīgi aizstāvēt savu viedokli, nedomājot par personisko
pašlabumu. „Arī, kad braucu uz barikādēm,
bija cilvēki, kas teica: „Kur tu atkal lien? Atkal gribi nepatikšanas? Izsūtīto saraksti jau
sastādīti!”
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Janvāris Smiltenes vidusskolā
Jaunais darba cēliens Smiltenes
vidusskolā sācies ar aktīvu un radošu mācību darbu un interesantiem
ārpusstundu pasākumiem.
2. semestris ir laiks, kad skolēni
piedalās dažādu mācību priekšmetu
olimpiādēs. Ar lepnumu un prieku
varam teikt – skolēni ir motivēti apgūt papildus zināšanas, gatavojoties
olimpiādēm, un sasniegumi ir augsti.
Ar bioloģijas olimpiādi sākās
2016./2017. m.g. olimpiāžu maratons. Bioloģijas olimpiādē visaugstākie sasniegumi bija 9.a klases
skolniecei Anetei Mālkalnei, kas
novada kārtā izcīnīja 1. vietu, bet,
piedaloties valsts olimpiādē, ieguva
godpilno 3. vietu. Augsti sasniegumi
bioloģijas olimpiādē novada kārtā
bija arī Beātei Velpei (10.b) – 1. vieta; Kristīnei Ķikutei (11.b) – 1. vieta;
Linardam Ozolam (12.c) – 1. vieta;
Monikai Ziediņai (9.b) – 2. vieta; Līgai Gavarei (10.b) – 2. vieta; Madarai Mārai Grigorei (11.a) – 2. vieta;
Ditai Trijēcei (12.a) – 2. vieta; Dārtai Cīrulei
(9.b) – 3. vieta; Elīzai Kaupei (10.b) – 3. vieta; Anželai Halilovai (10.b) – 3. vieta; Elīzai
Āboltiņai (9.b) – atzinība; Emīlam Lapiņam
(10.a) – atzinība; Elisai Laganovskai (10.b)
– atzinība.
Angļu valodas olimpiādē visaugstākie
sasniegumi bija Kristīnei Ķikutei (11.b), kura
novada kārtā iegūta 1. vietu un 6. Vidzemes
reģionālajā angļu valodas olimpiādē ieguva
atzinību; Linards Ozols (12.c) – novada kārtā
ieguva 2. vietu, reģionālajā olimpiādē – atzinību. Priecājamies arī par Elīnu Zirdziņu
(11.b) un Elizabeti Madarāju (11.b), kuras
novada kārtā ieguva atzinību.
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē Renāte Zapane (8.a) ieguva 1. vietu; Elza
Strauja (8.a) – 2. vietu; Miks Šics (8.a) – 3.
vietu; 9.klašu grupā visaugstākais rezultāts
bija Anetei Mālkalnei (9.b) – 1. vieta; Alisei
Kazekai (9.c) – 2. vieta; Ievai Lindai Ābolai
(9.c) – 3. vieta; Amandai Pērkonei (9.c) – 3.
vieta; Dārtai Cīrulei (9.b) – 3. vieta. Vidusskolēnu grupā Kristīne Ķikute (11.b) ieguva
1. vietu; Arta Valentinoviča (12.a) – 1. vietu;
Elīna Skopāne (11.a) – 2. vietu; Laura Savicka (12.b) – 2. vietu; Elza Ķestere (11.b) – 3.
vietu; Lauma Kalnkambere (12.c) – 3. vietu;
Lauma Melece (11.a) – atzinību.
Vēstures olimpiādē Anete Mālkalne
(9.b) ieguva 1. vietu; Kaspars Pakulis (9.a)
– 3. vietu; Evija Sūna (9.b) – atzinību; Lau-

bija sagatavojuši dažādas izglītojošas darbnīcas. Projekta „Ēdam
atbildīgi” aktivitātēs pasākuma
dalībnieki savstarpēji dalījās personīgajā pieredzē. Radošā gaisotnē
tika atklātas jaunas zināšanas par
veselīgu, dabai un cilvēkiem draudzīgu dzīvesveidu. Skolēni, kuri
darbojas EKO padomē, vadīja izglītojošas darbnīcas sākumskolas
skolotājām. Visi kopīgi cepa gardus
kēksiņus, ko pasākuma noslēgumā
varēja nobaudīt. Skolotājas labprāt
degustēja un atpazina zāļu tējas,
noskaidroja vitamīnu daudzumu
dažādās Latvijā sastopamajās ogās
un augļos, mācījās ekomarķējumu
un sertifikāciju nozīmi, kā arī sastādīja vitamīniem bagātu ēdienkarti, lai vēlāk iegūtās zināšanas
nodotu saviem skolēniem. Kopā
pavadītie mirkļi bagātināja iepriekš
uzkrāto dzīves pieredzi ar jauniem
iespaidiem un iedvesmoja turpināt pilnveidot esošās zināšanas
Direktore I. Vergina un 11.b klases audzinātāja A. Lavrinoviča ar Aerobikas festivāla laureātiem
un prasmes. EKO skolas radošās
ra Savicka (12.b) – 2. vietu; Madara Sarkane (10.a).
darbnīcas bija vērtīgs pasākums, kura laikā
(12.c) – 3. vietu; Nelda Neilande (12.a) – atŠinī mācību gadā skolā ir atsākta skolē- skolēni un skolotāji uz mirkli bija mainītās
zinību, Krista Ķelpa (12.a) – atzinību.
nu pētniecisko darbu izstrāde 10. klasēs. Par lomās.
Fizikas olimpiādē Kaspars Pakulis vadmotīvu ņemti viena no mūsdienu pasaulē
Lielākais janvāra mēneša notikums
(9.a) ieguva 1. vietu, Anete Mālkalne (9.b) slavenākajiem zinātniekiem Stīvena Hokin- Smiltenes vidusskolā bija Aerobikas festi– 2. vietu, Arvīds Bāliņš (9.b) – 3. vietu, Dār- ga vārdi: „Raugies tālāk, raugies augšup uz vāls. Skolēni tam gatavojās ļoti nopietni, izta Cīrule (9.b) – atzinību, Elvīra Miesniece zvaigznēm, ne tikai zem savām kājām. Mēģi- mantojot gan sporta stundas, gan trenējoties
(9.c) – atzinību, 10.b klases skolniece Elīza ni izprast jēgu tam, ko redzi, un brīnīties par brīvajā laikā. Rezultāti neizpalika, jo pasāKaupe ieguva 1. vietu, 11.a klases skolnieks to, kāpēc pasaule eksistē. Esi ziņkārīgs!” Pēt- kums 27. janvāra vakarā Smiltenes pilsētas
Kristiāns Elvis Šmulāns ieguva 2. vietu; Jana nieciskie darbi māca analizēt un sistematizēt, Kultūras centrā izvērtās krāšņs, aizraujošs
Marta Ivanovska (11.a) – 3. vietu, Linards vērtēt un salīdzināt, atrast jaunas likumsaka- un pārsteigumu pilns. Festivālā piedalījās 9.
Ozols (12.c) – 1. vietu.
rības, argumentēt savu viedokli, sadarboties – 12. klašu skolēni kopumā 3 kategorijās –
Ir prieks, ka skolēni labprāt piedalās arī ar jomas ekspertiem un autoritātēm. Nozī- klašu kopējie priekšnesumi, meiteņu un zēnu
dažādos konkursos. „Rēķini galvā” 1. kla- mīgas prasmes, ko skolēni apgūst, ir prasme priekšnesumi. Pasākuma žūrija atzina, ka nošu grupā 1. vietu ieguva Henrijs Muraška veidot darba struktūru, pētījumu noformēt teikt labākos bija ļoti grūti, un rezultāti atšķī(1.c); 2. vietu – Hermanis Freibergs (1.d); atbilstoši zinātnē pieņemtajam. Pētnieciskie rās tikai par dažiem punktiem. Kopvērtējumā
3. vietu – Katrīna Rozīte (1.d). 2. – 3. klašu darbi rosina meklēt atbildes daudzveidīgos uzvaru guva 11.b klase. Liels paldies par
grupā vislabākos rezultātus uzrādīja Mārcis avotos, tāpēc tie palīdz uzlabot gan informā- sadarbību pasākuma atbalstītājiem! Šogad
Kuprišs (2.b); 2.vietu ieguva Intars Beļakovs cijas meklēšanas prasmes, gan arī svešvalodu tie bija Smiltenes pilsētas Kultūras centrs,
(2.c), 3.vieta – Esterei Stūrei (2.b). 4. – 6. zināšanas. Šobrīd skolēni kopā ar darbu va- SIA „Vibo”, A/S „Smiltenes piens”, Sporta
klašu grupā 1. vieta Kristeram Stūrim (6.d), dītājiem vienojas par tēmām, ko pētīt. Tēmu un atpūtas komplekss „Trīssaliņas”, „Firma
2. vieta – Kurtam Freimanim (6.d), 3. vieta izvēlē noteicošās ir skolēnu intereses, tālākie Madara’89”, Smiltenes Tenisa klubs, Smilte– Jānim Kāpostam (6.e). 7.– 9. klašu grupā plāni studijām, profesijas izvēlei, vecāku no- nes novada Izglītības pārvalde.
Kristaps Kuprišs (9.a) izcīnīja 1. vietu, Tīna darbošanās, skolotāju ieteikumi u.c. faktori.
Arī februāris solās būt interesants un
Deina Kukurīte (7.c) – 2. vietu, Jānis Sausais Skolēni vislielāko interesi ir izrādījuši par fi- dažādiem notikumiem bagāts. I. Ziedonis ir
(8.c) – 2. vietu, Elīza Bediķe (7.c) – 3. vietu, ziku, ekonomiku, valodām, kulturoloģiju un teicis: „Laime ir laiks. Piepildīts laiks.” Lai
Arvīds Bāliņš (9.b) – 3. vietu. Vidusskolē- tieslietām.
mums visiem februāris ir piepildīts laiks –
nu grupā visaugstākie sasniegumi – 1. vieta
Ar kaut ko neierastu jaunais semestris laimīgs laiks! Lai izdodas laimi sajust ska– Beātei Velpei (10.b) un Tomasam Ozolam sācies arī sākumskolas skolotājām. Aizrau- ņās, krāsās, smaržās, zināšanās, kustībā un
(10.a), 2. vietu ieguva Grieta Stīpniece (10.b) joša bija 23. janvāra pēcpusdiena, ko viņas savstarpējās attiecībās!
un Dinārs Cerbulis (10.a), 3. vieta Nel- pavadīja mūsu skolas Rīgas ielas namā, kur
Smiltenes vidusskolas vadības
dai Neilandei (12.a) un Alitseram Balodim EKO padomes skolēni kopā ar skolotājiem
komanda

Taču tautas alkas pēc brīvības un neatkarības bija tik lielas, ka to vairs nekas nespēja
iebaidīt. Visa Pleskavas šoseja bija pilna ar
mašīnām. Tās straumēm plūda uz Rīgu un
pretējā virzienā.” Skolotāja arī atceras, kā
vienā reizē skolas autobuss ietriecies Juglas
tilta apmalē, izsists logs, kaut kas salūzis.
„Citā reizē būtu milzīgs tracis, bet toreiz neviens neuztraucās. Domāja, kā ķibeles ātrāk
novērst. Uz kopējo problēmu fona tas šķita
vistīrākais nieks.
Tās bija tikai pozitīvas emocijas, milzīga
labestība un savstarpēja izpalīdzība, kas toreiz valdīja sabiedrībā. Katrs domāja vienīgi
par to, ko viņš var dot un palīdzēt. Un jutās
laimīgs, ja varēja pielikt savu roku, lai Latvija atkal būtu brīva.”
1991. gada janvārī, brīdī, kad pēc traģiskajiem notikumiem Lietuvā latviešus aicināja braukt uz Rīgu un būvēt barikādes, Dace
Ozoliņa gatavojusies doties uz darbu Smiltenes 29. arodvidusskolā (tagad – Smiltenes
tehnikums). „Drīz vien pēc tam uzzināju, ka
SIA „8 CBR” no pilsētas centra organizē autobusu, paķēru mēteli un skrēju. Nebija pat

divu domu – jābrauc un viss!” Pēc tam vēl
divas reizes aizbraucu uz barikādēm arī kopā
ar arodskolas kolēģiem.
Visspilgtāk skolotājai palikusi atmiņā
diena, kurā kopā ar citiem barikāžu aizstāvjiem stāvējusi pie sakaru centra Dzirnavu
ielā. „Visu laiku klausījāmies radio. Vienā
brīdī visi sastingām – ziņoja, ka tikko nošauts
Roberts Mūrnieks un, ka omoniešu nākamais
mērķis ir – ieņemt sakaru centru. Vīri sakāpa uz barikādēm, sievietēm lika iet pagrabā.
Visu laiku izskanēja brīdinājumi: saglabāt
mieru un neizaicināt likteni. Katra mazākā
provokācija varēja izraisīt krievu armijas
pilnas ielas... Visi jau zinājām, ka dažiem
barikāžu aizstāvjiem bija līdzi medību bises.
Taču tikai vīri paši vien zina, cik daudz iekšēja spēka viņiem toreiz vajadzēja, lai kailām
rokām nostātos un gaidītu.”
Skolotāja ar smaidu atceras, kā pirmajā
brīdī iegājusi pagrabā, bet pēc tam līdusi ārā.
„Neatbraucu, taču, lai sēdētu pagrabā! Tās
rūpes, ko brīdī, kad atkal parādījos pie ugunskura, neaizmirsīšu nekad! Tad arī sapratu –
reizēm vajadzīgs tikai mazs solis un tas var

nozīmēt tik daudz…
Tagad tas viss izklausās pēc „sīrupiņa”.
Toreiz sabiedrībā valdīja milzīga eiforija.
Tie, kas domāja citādāk, lielākoties klusēja.
Taču savu brīvību vajadzēja vairāk sargāt!
Tāpat kā – ņemt vērā to, ka četrdesmit okupācijas gados bija mainījies Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs un pa šo laiku izaugušas
vairākas paaudzes, kas audzinātas bez patriotisma.”
Jaunieši, atceroties barikāžu notikumus,
klausījās arī dziesmas no vīru kopas „Vilki”
repertuāra un noskatījās filmu „Barikāžu stāsti”. „Redzējām, ka viņus tas uzrunāja,” saka
skolotājas, kuru lielā darba pieredze uzreiz
ļauj izšķirt, kad audzēkņi patiešām klausās
un kad viņu domas kavējas pavisam citur.
„Galvenā atziņa, pārdomājot 1991. gada
notikumus? – Tas, ka par Latviju ir jācīnās
līdz pēdējam,” atzīst Niks Ābols. „Barikādes
ir jāpiemin, jo bez tām diez vai būtu Latvija,
kādā šobrīd dzīvojam,” domā Ralfs Ādamsons. „Agrāk visi bija patriotiski un dēļ Latvijas gatavi mirt ,” secina Aivis Liede.
Irēna Priede barikāžu laikā gaidījusi

piedzimstam trešo bērniņu. „Kamēr vīrs (tehnikuma dienesta viesnīcas skolotājs Andrejs
Priede) bija barikādēs, neatgāju no televizora.
Bērni lēkāja apkārt, bet man visas domas bija
pie mūsējiem Rīgā. Baiļu gan toreiz nebija
nemaz. Tikai nešaubīga pārliecība – Latvijai
atkal jābūt brīvai! 1991. gads mūsu ģimenei
ir ļoti īpašs – Latvija atguva neatkarību, piedzima dēls un beidzot tikām pie sava dzīvokļa,” smaida skolotāja.
Skolotāja Elita Rence toreiz strādājusi
Smiltenes patērētāju biedrībā un piegādājusi
barikāžu dalībniekiem pie Latvijas televīzijas, radio un citās stratēģiski svarīgajās vietās pārtiku. Arī viņai šis laiks palicis atmiņā
ar cilvēku lielo saliedētību un sirsnību citam
pret citu. „Visiem bija viens cēls mērķis, kura
labā nebija žēl atdot pēdējo.”
Skolotāju mājās gaidīja maza meitiņa,
taču viņa ne mirkli neiedomājās, ka tāpēc
varētu nebraukt. „Mūsējie bija tur un ikviens
latvietis uzskatīja par pienākumu savu iespēju robežās viņus atbalstīt.”
Baiba Vahere
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Mēru muižā atstāj vēstījumu nākamajām paaudzēm
19. janvārī Mēru muižā tika iemūrēta
laika kapsula muzeja krājuma 2. stāva telpas sienā, kur šobrīd norit remontdarbi, atstājot vēstījumu nākamajām paaudzēm ar
cerību, ka tas nākotnē radīs tikpat pozitīvas
emocijas un pārsteigumu, kā janvāra sākumā atrastā 115 gadus senā vēstule.
Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva
Miķe stāsta, ka ideja par vēstījuma atstāšanu
nākamajām paaudzēm radās pēc tam, kad 2.
janvārī remontdarbu laikā atrasta vācu valodā
rakstīta vēstule: „Šādai idejai par pamatu kalpoja remonta laikā zem grīdas dēļiem atrastā
vēstule vācu valodā, kas varētu būt sarakstīta ap 1903. gadu, kā arī viens nenostiprināts
ķieģelis telpas sienā, kas lika aizdomāties, vai
aiz tā neslēpjas vēl kas interesants. Aiz ķieģeļa nekas netika atrasts, taču radās vēlme šajā
vietā atstāt vēstījumu nākamajām paaudzēm
ar cerību, ka arī šis atstātais vēstījums radīs
tikpat pozitīvas emocijas un pārsteigumu,
kādu piedzīvoja muzeja darbinieki, atrodot

Kopbilde pirms vēstījuma iemūrēšanas
ap 115 gadu seno vēstuli.”
Vēstījumā, kuru parakstīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis,
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone, Kultūras pārvaldes vadītāja Pārsla Janso-

ne un muzeja vadītāja Ieva Miķe, ir rakstīts par
to, ka kopš 2011. gada septembra Mēru muižas
ēkā mājvietu radis Smiltenes novada muzejs,
kura darbinieki ar pašvaldības atbalstu šobrīd
strādā pie muzeja telpu labiekārtošanas un pie-

lāgošanas muzeja vajadzībām, lai 2017. gada
novembrī to akreditētu. Tāpat nākamajām paaudzēm tiek vēlēts, lai Mēru muiža ilgi kalpo
muzeja vajadzībām, kura darbības pamatā ir
kultūrvēsturisko materiālo vērtību apzināšana,
glabāšana, pētīšana un popularizēšana ar mērķi
radīt sabiedrībai izpratni par Smiltenes novada
vēsturi, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu,
kā arī izjust lepnumu par savu pilsētu, novadu
un valsti. Vēstījumam pievienoja Smiltenes
novada domes informatīvo izdevumu „Smiltenes novada Vēstis”, Smiltenes novada jubilejas monētu un Mēru muižas fotogrāfiju, kuru
parakstīja visi klātesošie.
Vēsturi veidojam katrs no mums, tāpēc,
lai vēstījums glabājas ilgus gadus, pienākot,
tai dienai, kad tā ir atrasta, lai rada patīkamu
pārsteigumu un ir vēstures apliecinājums.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tūrisma informācijas centra paveiktais 2016. gadā
Aizvadīts veiksmīgs
un panākumiem pilns
2016. gads Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā (TIC), tādēļ
esam apkopojuši informāciju par lielākajiem
paveiktajiem darbiem un interesentu statistiku.
Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru Smiltenes novadā, TIC aizvadītajā gadā paveicis
šādus darbus:
 pastaigu maršruta „Pa firsta Līvena
pēdām Smiltenē” izveide, kuram ir uzstādīti
26 informācijas stendi trīs valodās – latviešu,
angļu un krievu;
 sadarbībā ar fondu „Krustceles” tika
uzstādīti 6 informācijas stendi Cērtenes pilskalna teritorijā;
 uz 11 tūrisma apskates objektiem
tika uzstādītas 22 virziena rādītāja norādes
(zīme Nr. 706). Norādes tika izvietotas uz
galvenajiem autoceļiem.
 gada nogalē sadarbībā ar „Sports
S” tika izstrādāts un nomarķēts jauns velo
maršruts „Izriteņo Dienvidkalni”. Tas ir 40
km garš un ved pa ainavisko Launkalnes teritoriju.
Lai prezentētu un popularizētu Smiltenes
novadu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem,

pasākumos un dažādās izstādes tik izdoti dažādi drukātie materiāli:

Smiltenes novada
foto grāmata, kurā ir apkopotas fotogrāfijas no Smiltenes novada pagastiem, pilsētas un galvenajām nozarēm. Foto grāmata
tapa sadarbībā ar Smiltenes Foto klubu;
 kā jau ierasts gada nogalē, tika izdots Smiltenes novada kalendārs 2017. gadam. Šogad kalendārā tika izceltas iecienītākās novada vietas un tās vietas, kuras gada
laikā ieguvušas pārmaiņas;
 gada laikā izstrādātas vairākas tūrisma kartes – „Vidzemes šosejas pieturu”
kartes sadarbībā ar Raunas un Apes novadiem (LV, ENG), pastaigu maršruta kartes
„Pa firsta Līvena pēdām Smiltenē” (LV),
tika papildus nodrukātas velo kartes „Apriteņo Smiltenes ezerus” un izdotas jaunas
velo kartes jaunizveidotajam maršrutam „Izriteņo Dienvidkalni” (LV, ENG), Smiltenes
novada tūrisma karte (LV, ENG, RU, EE),
kā arī gada nogalē tika izstrādāti papildus
atvasinājumi svešvalodās (ENG, RU, EE)
pastaigu maršruta „Pa firsta Līvena pēdām
Smiltenē” kartēm.
2016. gada laikā Smiltenes novada TIC
kolektīvs piedalījās dažādos pasākumos un

tūrisma izstādēs, lai pārstāvētu un prezentētu
Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu:
 Balttour 2016 Rīgā no 5. līdz 7. februārim;
 Tourest 2016 Tallinā no 12. līdz 14.
februārim;
 Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā 20. un 21. maijā;
 Latvijas tūrisma informācijas gadatirgū Saulkrastos 28. maijā.
Tika organizēti vairāki tūrisma pasākumi,
lai iepazītu Smiltenes novadu. Kopā aizvadīti
5 pasākumi, kurus apmeklēja 232 dalībnieki:
 ziemas pārgājiens „Rakstu rakstiem,
cilpu cilpām”;
 aktīvā tūrisma sezonas atklāšana
„Ieriteņo vasarā 2016”;
 seminārs „Ēdienkartes ravēšana jeb
esi kustīgs un zini, ko ēd”;
 aktīvā tūrisma sezonas noslēgums
„Ieriteņo rudenī 2016”;
 nakts pārgājiens „Spocīns jocīns”.
Kā vienu no galvenajiem un lielākajiem
darbiem 2016. gadā uzsveram Smiltenes novada tūrisma mājas lapas http://visit.smiltene.lv/ izstrādi. Jaunā tūrisma mājas lapa ir
pieejama kopš 2016. gada decembra.
Visa gada laikā tika sniegta informācija
un konsultācijas tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem, tūrisma uzņēmējiem, studentiem un

sadarbības partneriem.
2016. gadā kopējais TIC interesentu
skaits bija 3166 apmeklētāji, kas salīdzinājumā ar 2015. gadu ir audzis par 5%. Vislielākais interesentu skaits ir novērojams tieši
tūrisma sezonas laikā. Lielākā informācijas
daļa 92% tika sniegta klātienē, 7% pa telefonu un 1% pa e-pastu.
Tūrisma informācijas centru apmeklēja
93% latvieši un 7% ārzemnieki. 70% interesenti no Latvijas bija tieši Smiltenes novada
iedzīvotāji. Vietējo iedzīvotāju apmeklējums salīdzinājumā ar 2015. gadu ir audzis
par 16%, bet apmeklētāji no citiem Latvijas
novadiem sastādīja 30%, diemžēl šo apmeklētāju skaits salīdzinājumā ar 2015. gadu ir
sarucis par 21%. No ārzemju apmeklētājiem
lielāko daļu sastādīja tūristi no Igaunijas un
Vācijas, kārtējo gadu sarucis tūristu skaits no
Krievijas.
Informāciju sagatavoja:
Lelde Sprancmane,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra tūrisma speciāliste
E-pasts: tic@smiltene.lv,
lelde.sprancmane@smiltene.lv
Mob. Tel. 25604223
www.visit.smiltene.lv
https://twitter.com/visitSmiltene

Aizvadīts „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums
„Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2016” lasīšanas maratons ir
noslēdzies un 26. janvārī Bērnu bibliotēkā norisinājās pasākums, kurā
žūrijas dalībnieki tika sumināti par
piedalīšanos un ieguldīto darbu.
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa „Bērnu
žūrijas” programmā piedalījās jau
15. reizi. Taču dalība tajā nebūtu iespējama, ja nebūtu aktīvu grāmatu
draugu, kuri vēlas tajā piedalīties –
lasīt grāmatas un pēc tam tās vērtēt.
Šoreiz „Bērnu žūrijā” piedalījās un
par ekspertiem kļuva 21 bērns un
2 vecāki. Lielākā daļa no bērniem
un jauniešiem „Bērnu žūrijā” piedalījušies jau
vairākus gadus. Liels prieks, ka ar gadiem interese par šo programmu nemazinās un ik gadu
ekspertu rindas papildinās.
Tā kā visas Latvijas „Bērnu, jauniešu un

vecāku žūrijas” rezultāti vēl nebija zināmi,
pasākums tika iesākts ar balsošanu, lai noskaidrotu, kuras no grāmatām ir visaugstāk
novērtētas Smiltenes Bērnu bibliotēkas lietotāju vidū. Bērni līmēja uzlīmītes ar smaidī-

gām sejiņām uz to grāmatu attēliem, kuras viņiem patika vislabāk. Rezultātā par
„grāmatu karalienēm” tika kronētas šādas
grāmatas: „Ella un draugi” (T. Parvela)
un „Mans vārds ir Klimpa, un man patīk
viss” (R. Bugavičute-Pēce).
Pasākuma turpinājumā bērniem bija
jāatpazīst, no kuras grāmatas ir bibliotekāres lasītie fragmenti. Ar šo uzdevumu bērni
lieliski tika galā, atpazīstot visus fragmentus un tādējādi apliecinot, ka grāmatas ir
lasījuši cītīgi, kā jau ekspertiem pieklājas.
Pasākuma dienā aiz loga vēl bija balta ziema, taču, gaidot pavasari, kopīgiem
spēkiem tika radīta neliela pavasara sajūta
bibliotēkā. Bērni, vecāki un bibliotekāres
rakstīja uz kļavas lapiņām savas atziņas par
„Bērnu žūriju” un izlasītajām grāmatām un
līmēja tās koka zaros, tādējādi ļaujot salapot
un uzplaukt „Bērnu žūrijas” lasīšanas kokam.
Uzrakstītās atziņas bija iedvesmojošas – „Ie-

saku visiem lasīt Bērnu žūrijā. Tas ir tik forši”, „Bērnu žūrijas grāmatas vienmēr ir bijušas
foršas. Kaut Bērnu žūrijā piedalītos arvien vairāk bērnu”, „Vislabākā grāmata bija „Klimpa”,
jo man patīk dzīvnieki. Es noteikti piedalīšos
vēl Bērnu žūrijā”, „Man ļoti patīk lasīt. Es visiem ieteiktu lasīt grāmatas”. Bērni atzina, ka
piedalīšanās „Bērnu žūrijā” bijusi vērtīga un
interesanta pieredze.
Lasīšanas koks tiks saglabāts līdz „Bērnu
žūrijas 2017” sākumam un būs kā atgādinājums esošajiem ekspertiem par labi pavadīto
laiku, savukārt topošajiem ekspertiem – kā
motivējošs iedvesmas avots.
Pasākuma izskaņā ekspertiem tika pasniegti pateicības raksti un dāvaniņas, kā arī
tika baudīti gardi našķi.
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas
Vecākā bibliotekāre
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Iespaidu čemodāna atvēršanas svētki: 5. sērija
Erasmus+ projekta vizīte Bergenā Norvēģijā
No 23. līdz 27. janvārim Grundzāles pamatskolas skolotāji Dace Kalniņa un Māris
Stabiņš apmeklēja Erasmus+ programmas
starptautiskā projekta „Spēles - tilts starp
trim paaudzēm” īsa laika mācību vizīti International School of Bergen, Bergenā Norvēģijā.
Tās laikā partnervalstu skolotāji iepazinās
ar Norvēģijas izglītības sistēmu, apmeklējot
dažādas skolas un bērnudārzus, klausījās lekcijas par vecvecāku lomu bērnu audzināšanā,
atcerējās savas spilgtākās bērnības atmiņas un
dalījās tajās ar pārējiem. Lielākoties skolotāji kopā ar saviem vecvecākiem ir kopā gājuši dabā, apguvuši kādas prasmes un spēlējuši
visdažādākās spēles, jo vecvecāki nav vairs
strādājuši algotu darbu.
Vienu pēcpusdienu skolotāji veltīja zinātnes centra „Vilvite” apmeklējumam (līdzīga
lieluma ziņā AHHAA centram Igaunijā), kurā
praktiski izmēģināja dažādu fizikas likumu
darbību, īpaši dīvaina bija izstādes daļa, kurā
varēja iejusties nākotnē, piem., laboratorijā
veikt sev magnētisko rezonansi. Jāpiebilst, ka
mācību nodarbības centrā skolēniem ir bezmaksas, bet tās apmaksā pašvaldība.
Partnervalstu skolotāji kopā ar Norvēģijas
skolas skolēniem un vecākiem piedalījās kopīgā spēļu pēcpusdienā, kur apguva 2 jaunas
spēles, kuras skolotājs Māris, atbraucis mājās,
jau uzreiz aizrautīgi izspēlēja arī savās sporta

stundās.
Skolotāji vienojās par katrai valstij 5 raksturīgajām spēlēm, kas tiks ievietotas „Eiropas
tradicionālo spēļu grāmatā”, kurā būs ne tikai
instrukcijas, bet arī filmēts materiāls, kā tās
spēlēt, pievienots kā QR kods.
Bergenas Starptautiskā skola ir privātskola, kura dibināta 1975. gadā un tajā mācās skolēni, kuru vecāki ir saistīti ar naftas biznesu.
Mācības norit angļu valodā, jo skolēni pārstāv
dažādas tautības: indieši, arābi, daudzas Eiropas tautas. Tā kā šobrīd naftas biznesā ir krīze,
tad arī bērnu skaits skolā ir mazāks, līdz ar to
jāapvieno klases, bet to sauc par fleksibilitāti

un priekšrocību, un skolotāju augsto kvalifikāciju.
Skolai ir arī bērnudārza grupiņas, kurās mācās angliski
no 3 gadu vecuma un nodarbības ir līdzīgas mums. Katrā klasē pie sienas ir plakāts
ar skolas pamatvērtībām
(respect (cieņa), community
(kopiena), integrity (integritāte), responsibility (atbildība)) un to, kādam jāizaug
skolēnam. Šīs vērtības tiek
uzsvērtas, visiem tiekoties
reizi mēnesī kopīgā sanāksmē skolas zālē, kad apbalvo par labajiem darbiem,
t.i., par to, kā skolas vērtības tiek īstenotas dzīvē. Pie reizes aplaudē arī tā mēneša jubilāriem
(arī skolotājiem).
Lai iepazītu atšķirīgo Norvēģijas pirmsskolas izglītību, apmeklējām Storetveit bērnudārzu. Un bija ko redzēt: pārstāv outdoor
learning (mācīšanās ārā) ideju – neatkarīgi no
laika apstākļiem katru dienu vismaz 3 stundas
pavada laukā: arī tagad bērni dzīvojas slapjā
smilšu kastē, rāpjas kokos, rullējas no kalna,
kurina ugunskuru, vāra ēst. Galvenais ir iemācīt sociālās prasmes: sadzīvot, pagaidīt savu
kārtu, draudzēties. Un otrs: ļaut piedzīvot un
izbaudīt, un spēlēties. Bērnudārzā sāk iet no 9

mēnešu vecuma, un to dara gandrīz visi, jo par
svarīgu uzskata socializāciju. Mazos liek gulēt
ārā katru savos ratos. Lielie neguļ. Mazā grupiņā (vecums no 1 – 3 gadi) ir ap 16 bērnu un
4 pieaugušie, lielajā (4 – 6 gadi) bērnu skaits
tāds pats, tikai lielie ir 3. Apvienotās grupas
uzskata par prioritāti, jo tā mācās cits no cita.
Oficiālajā sagaidīšanas ceremonijā katra
sākumskolas klase kā mācēja, tā uzstājās (neiespringstot par kvalitāti vai izskatu) ar priekšnesumu: dziesma, deja, kāds spēlē vijoli, cits
ģitāru.
Norvēģijā nav tik auksts, kā visiem liekas.
Piemēram, Bergenā sniegs uzkrīt reti, nemēdz
būt aukstāks par –10 grādiem, bet toties līst
bieži un ir migla un vējains. Bet cilvēki dodas
aktīvās pastaigās vai skrien, vai brauc ar riteni,
jo kā paši norvēģi saka: „Nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs.”
Skolā nākamās paredzētās aktivitātes ir
spēļu filmēšana un skolas bērnu, vecāku, vecvecāku un skolotāju kopīgs atpūtas vakars
8.martā, ko organizēs skolas mācību firma
„We go” un ar bufeti kārdinās otra firma „Sanda saldumi”.
Nākamā projekta vizīte paredzēta martā uz Ziemeļīriju, kur spriedīsim par digitālo
spēļu un tehnoloģiju lomu saiknes veidošanā
starp paaudzēm.
Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore Grundzāles pamatskolā

Sports
Smiltis,
kas vilina!
4. februārī Smiltenes PBJSS audzēkņi
piedalījās pludmales volejbola turnīrā, kurš
norisinājās Rīgā, pludmales hallē ,,Brazīlija”. Šoreiz startējām ar diviem pāriem, jo
pārējie audzēkņi bija devušies aizstāvēt
skolas godu ,,Ziemas festivālā” Ērgļos.

Kopā turnīrā piedalījās 10 meiteņu un 18
zēnu pāri! Priekšsacīkstēs zēnu pāri tika „salozēti” kopā ar meiteņu pāriem.
Justīne Kleina un Līva Vāvere turnīru uzsāka ļoti veiksmīgi, un iekļūšana spēcīgāko
astotniekā nesagādāja problēmas. Arī pārējās
spēles bija stabilas un pārliecinošas, kas ļāva
iekļūt finālā! Finālspēles sākums – lielisks, bet
tad veiksme „pārgāja” pretinieču pusē, un ar
rezultātu 17:19 tika iegūtā 2. vieta!
Zēnu pāris – Toms Emīls Liepa un Emīls
Reinis Āboltiņš turnīru uzsāka neveiksmīgiar divām zaudētām spēlēm... Ar katru nākošo
spēli sniegums uzlabojās un kļuva stabilāks.
Apakšgrupu turnīru Toms un Emīls noslēdz
14. vietā, bet cīņas griba un neatlaidība katrā
nākošajā spēlē puišus ,,aizveda” līdz 3. vietai
turnīrā (finālspēles rezultāts 16:14)!
Ļoti ceru, ka audzēkņi jūt – esmu kopā ar
viņiem katrā spēles epizodē! Brīnišķīga sestdiena!
Gita Brālēna,
volejbola trenere

Madonas kausā panākumi novada
orientieristiem
28. un 29. janvārī norisinājās
Madonas kauss 2017 orientēšanās uz
slēpēm, kur Smiltenes BJSS sportiste
Anete Anna Strazdiņa izcīnīja 2. vietu divu dienu summā. Elīna Skopāne
tiek iekļauta Latvijas jauniešu izlasē
startam Eiropas Jauniešu čempionātā Somijā.
Tā kā laika apstākļi kaimiņvalstīs
ziemas sporta veida mīļotājus nelutina un sniega trūkst, šīs Baltijas ziemas
orientieristiem bija īpaši nozīmīgas sacensības. Uz starta līnijas kopumā stājās vairāk nekā 200 sportistu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tā nodrošinot
pietiekamu sportisko konkurenci. Madonas kausam bija pieteikušies teju visi
labākie Baltijas ziemas orientieristi.
Divās dienās dalībnieki sacentās
vidējā un saīsinātajā garajā distancē
un izbaudīja Madonas puses ziemu, ko
atkusnis vēl nav skāris. Apvidū ziemas
orientieristus gaidīja gan mežs, gan pļavas. Aptuveni puse trašu veda pa meža
pļavām un kas diezgan specifiski ziemas
orientēšanās sportam, arī starp nelieliem
dīķīšiem. Kartei ir izteikts reljefs un dinamiku sacensībām nodrošināja blīvais
špūru tīkls.
Pateicoties blīvajam špūru tīklam,
distances bija sarežģītas. Sacensību dinamiku vairoja bezkontakta atzīmēšanās sistēma, kas lika vairāk piedomāt
pie variantu izvēles, lai nākamajā kontrolpunktā nebūtu jāapstājas un jāgriežas atpakaļ.
Pirmajā sacensību dienā, 28. janvārī, orientieristi sacentās vidējā distancē. Pirmo reizi savā orientieristes
karjerā ziemas sacensībās piedalījās

Kitija Abula. Tā kā sacensībās nebija
10 gadīgo grupas, nācās startēt 12 gadīgo meiteņu grupā. Savu pirmo ziemas
distanci Kitija veica veiksmīgi, finišējot
sestajā vietā. W-14 grupā ceturtais rezultāts Anetei Annai Strazdiņai, W-16 grupā piektā Zanda Stabiņa un W-18 grupā
ceturtā Elīna Skopāne. Pieaugušo grupās
M-35 grupā Aivim Zetmanim 5. vieta.
Arī Aiva Skopāne finišē 5. vietā grupā
W-45.
Sacensību otrajā dienā piedalījās jau
kuplāks skaits Azimuts OK – Smiltenes
BJSS orientieristu. W-12 grupā savu
iepriekšējās dienas rezultātu par vienu
vietu uzlabo Kitija Abula. Tūlīt aiz sevis
atstājot Aneti Stabiņu, kam arī šīs bija
pirmās ziemas ugunskristības orientējoties ar slēpēm. Meitenes šo distanci spēja
veikt pateicoties Būdaskalna trasē veiktajiem treniņiem, kur tika apgūti galvenie slēpošanas elementi.
Labākā no latvietēm, izcīnot otro
vietu W-14 grupā un vienīgo kausu no
Smiltenes BJSS sportistiem, ir Anete
Anna Strazdiņa. Zanda Stabiņa un Elīna
Skopāne savās grupās uzrādīja piektos
rezultātus. No pieaugušajiem Azimuta
sportistiem augstākā vieta, kas šoreiz
ir ceturtā, Aivai Skopānei. Divu dienā
summā W-12 grupā Kitija Abula 5. vieta. W-14 grupā Anete Anna Strazdiņa 2.
vieta, W-16 grupā Zanda Stabiņa 5. vieta. W-18 grupā Elīna Skopāne 4. vieta,
M-14 grupā Renārs Kļaviņš 10. vieta,
M-35 grupā Aivis Zetmanis 7. vieta,
W-45 grupā Aiva Skopāne 4. vieta.
Sagatavoja,
Māris Stabiņš
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Pasākumi Smiltenes
pilsētā
FEBRUĀRĪ

Palsmanes pagasts
18. februārī plkst. 18.00
viesosies Grundzāles Kultūras
nama amatierteātris ar izrādi
,,Harolds un Moda”. Ieejas
maksa: 2,00 euro, bērniem līdz
12 g.v. bez maksas
25. februārī plkst. 19.00
koncerts ,,Danči cīruļputenī”,
veltīts VPDK ,,Cīrulis” 20
gadiem. Piedalās Valmieras un
Smiltenes novada deju kolektīvi.
Ieejas maksa: 2,00 euro.
25. februārī plkst. 22.00 balle ar
grupu ,,Deficīts”.
Ieejas maksa: 4,00 euro

Brantu pagasts
17. februāris plkst. 19.00
SIA ,,Vidzemītes klubs” zālē
Mīlestības dienai veltīts vakars
ar aktieri Arti Robežnieku. Ieejas
maksa 2,00 euro
10. martā plkst. 20.00 SIA
,,Vidzemītes klubs” zālē
Līnijdeju festivāls ,,Pavasara
dejas dāmām”. Ieeja: bez maksas

Launkalnes pagasts
25. februārī plkst. 18.00 vokālā
ansambļa ,,Anemones” 5 gadu
jubilejas koncerts. Pēc koncerta
balle ar grupu ,,Bruģis”.
Ieeja: koncertā bez maksas;
ballē – 3,00 euro

Grundzāles pagasts
11. martā Pavasara puķu balle!
Plkst. 20.00 – 21.00 Lilitas
Ikales sievišķīgi drosmīgo tērpu
modes skate.
Plkst. 22.00 GROZIŅBALLĒ
grupas ,,Kreisais pagrieziens” ar
,,Vilx”. Ieejas maksa 3,00 euro
18. martā plkst. 14.00 viesosies
cirks ,,Karabas” ar Gabriela
Gota ilūziju šovu. Biļetes var
iegādāties rakstot uz e-pastu
cirks.karabas@gmail.com vai
zvanot uz tālruni 26862740, vai
Grundzāles kultūras namā
2 stundas pirms izrādes.
Biļešu cenas: 3, 5, 7, 10, 15 euro

Blomes pagasts
3. martā plkst. 19.00 Blomes
tautas namā Smiltenes novada
vokālo ansambļu skate

Smiltenes
novada
bibliotēkā
IZSTĀDES:
Periodikas lasītavā visu
februāri apskatāma Vaidas
Janaus radošo darbu izstāde
,,Man prieks, ka citiem
prieks”. Adījumi, zīmējumi,
pinumi
Abonementā izstāde ,,Mana
pasaule”, Smiltenes mākslas
skolas absolventu noslēguma
darbi tekstilā

15. februārī plkst. 19.00 izrāžu apvienības „Panna” izrāde „Saimnieks meklē saimnieci”. Autore – Gunta Kalniņa,
režisors – Juris Rijnieks. Galvenajās lomās: Ģirts Ķesteris,
Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa, Madara
Melne-Tomsone un Aldis Siliņš. Izrādes apmeklētājus gaida
TV šova veidošanas aizkulises, kuriozi filmēšanas laukumā,
„netīrās veļas” mazgāšana TV kameru priekšā. No meliem
līdz patiesībai, no smiekliem līdz asarām, izrādes notikumi
noved pie atziņas, ka īstā dzīve ir tepat blakus, nevis TV ekrānā. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās un Smiltenes pilsētas KC kasē: 8,00 un 10,00 euro
18. februārī plkst. 18.00 Smiltenes Pūtēju orķestra lielkoncerts „Pēterim Vilkam – 60”. Diriģenti – Pēteris Vilks un
Jānis Silakalns, koncertmeistare – Inga Strazdiņa. Piedalās
– Ieva Kerēvica, Uģis Upenieks, Edgars Trapans un Jānis
Pusplatais. Ieeja par ziedojumiem
24. februārī plkst. 19.00 „Valmieras kinostudijas” un biedrības „Apollo 13” izrāde bērniem „Smurfiņi un meža olimpiāde”. Režisors – Imants Strads. Piedalās aktieri no dažādiem
Latvijas teātriem. Izrāde vēstī par olimpiskajām spēlēm, kas
regulāri norisinās Smurfiņu mežā. Iemītnieki tām cītīgi gatavojas. Te pēkšņi visus pārsteidz ziņa, ka sacensībās grasās
piedalīties arī Sarkanvaidzis. Viņš sacensībās nolēmis uzvarēt, lietā liekot viltību un krāpšanos. Kas olimpiādē izrādīsies
spēcīgāks – godīgums vai viltus, draudzība vai likstas? To
uzzināsit jau 24. februārī. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu
Paradīze” tirdzniecības vietās: 4,00 un 5,00 euro
25. februārī plkst. 17.00 deju kolektīvu sadraudzības koncerts „Deja atnes pavasari”. Piedalās – VPDK „Ieviņa”,
TDA „Ačkups”, TDA „Lielupe” un JDK „Sadancis”. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 3,00 euro,
koncerta dienā – 4,00 euro

MARTĀ
11. martā novada tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaudes
skate. Piedalās – Smiltenes deju apriņķa B, C, D un E grupas
kolektīvi. Ieeja bez maksas
12. martā plkst. 15.00 Smiltenes Tautas teātra pirmizrāde
greizsirdības komēdijai „Pildspalva”. Autors – Ladislavs Fodors, režisors – Agris Māsēns, režisora asistente – Zane Bērza. Vairāk informācijas www.smiltene.lv
18. martā balle „Klāt atkal pavasaris…” – pārsteigumi un
jautras izklaides kopā ar atraktīvu vakara vadītāju, foto stūrītis, kafejnīca un skaistāko komplimentu konkurss ar romantiskām balvām. Par dejām rūpēsies grupa „Vēja radītie”.
Ierašanās no 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 izcilā mūziķa 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. Minētajiem instrumentiem
varētu pievienoties basģitāra, pūtēju grupa, fona dziedātājas u.c. Tiesa, lai saglabātu intrigu, pagaidām netiek atklāts,
kurā koncertā kurš viesmākslinieks piedalīsies, vien zināms,
ka koncertos iespējami dažādi muzikāli pārsteigumi. Biļetes
iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv: 10,00, 12,00 un 15,00 euro
25. martā (laiks tiks precizēts) komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts pasākums. Vairāk informācijas www.
smiltene.lv
30. martā plkst. 19.00 režisora Jāņa Mūrnieka komēdija
„Precies, māsiņ!”. 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, baļļu muzikants Fredis, ar kuru Alisei jaunībā ir
bijušas romantiskas attiecības. Visi trīs satiekas Alises kāzu
dienā – viesnīcā, kur pēc stundas jāsākas ceremonijai… Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās
un www.bilesuparadize.lv: 7,00 un 8,00 euro
Visa informācija par pasākumiem Smiltenes pilsētas KC:
www.smiltene.lv
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