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Mūsu vērtības ir mūsu
sirdīs un rīcībā, nevis
svešos simbolos!
Bērnu nākotni mēs veidojam
bērnībā, katrs vecāks cenšas pēc
labākās sirdsapziņas, taču mūsu
izglītības iestādēm šajā ciklā ir
izšķiroša loma, lai katra vecāka
cerības piepildītos simtprocentīgi, lai ikvienam būtu sajūta,
ka esam spējuši dot pašu labāko un paveikuši visu iespējamo.
Smiltenes novadā pēdējā laikā tam
pievēršam daudz uzmanības, esam
paveikuši būtiskas lietas, bet nu
mums ir jāturpina tālāk, jāuzlabo
kvalitāte, jānostiprina tās jomas,
kurās redzam būtiskus trūkumus.
Aijas Cunskas uzsāktais darbs kā izglītības un kultūras komitejas, izglītības attīstības darba grupas vadītājai ir bijis daudziem jauniem izaicinājumiem bagāts, viņas spēja izprast un analizēt izglītības procesus
novadā ir ļoti būtiska. Viņa prot saskatīt iespējas un atrast risinājumus,
izrādot savu personisko iniciatīvu izglītības jautājumos Smiltenes novadā, sniegt savu pieredzi un redzējumu, motivējot izglītības iestādēs
strādājošos. Tieši šī viņas iniciatīva šobrīd tiek apspriesta un strīdīgi
vērtēta sabiedrībā, izskanot visā novadā un Latvijā. Aicinu ikvienu izprast, ka tikai cenšoties un darot ir iespējams pieļaut kļūdas. Žēl, ka
mēs neesam spējuši tās pārrunāt iekšienē, izprast viens otru un izdarīt
kopīgus secinājumus nākotnē. Bet gan paši savu novadu, savas iestādes, savus cilvēkus nolikuši pārlieku lielai publiskai apspriešanai.
Mūsu vērtības veidojas katram sirdī, paveiktajos darbos un rīcībā, nevis svešos simbolos, kurus esam pamanījuši kādā prezentācijā. Mums
katram pašam ir jābūt stipram savā nostājā un viedoklī par jautājumiem, kuros mums nerodas ne mazākās šaubas – brīva Latvija! Es
ticu, ka novadā, kurā latvisko vērtību mantojums ir bijis kā pamats
un virziens attīstībai, iedzīvotāji savās vērtībās ir stipri, spēj analizēt
redzēto un dzirdēto.
Es ļoti ceru, ka šī būs rūgta mācība mums visiem, viela pārdomām un turpmākajam darbam. Ikvienam bērnam mūsu novadā ir jābūt
pašam svarīgākajam! Es ticu, ka Aijai Cunskai pietiks spēka iesākto
turpināt, stiprināt mūsu izglītības iestāžu kvalitāti, rast risinājumus, kā
stiprināt mūsu lauku skolas, lai mēs vecāki būtu gandarīti par mūsu
bērnu sasniegumiem!
Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Pasniegti Smiltenes novada domes
apbalvojumi
Novembris ir laiks, kurā vairāk
pārdomājam mūsu kā tautas, valsts,
novada un cilvēka vērtību un lomu
visā kopējā pasaules kontekstā, ar
lepnumu paraugoties uz mūsu senču un līdzcilvēku veikumu sadzīves, ikdienas veidošanā, mudinot
pašus paveikt labus darbus, sargāt
to, kas mums kā latviešu tautai ir
dots. Tradicionāli, kad tiek atzīmēta
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadiena, Smiltenē suminājām un
teicām paldies novada cilvēkiem,
kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši
un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu,
rūpējušies par Smiltenes pilsētas un
novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.
2017. gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Latvi-

2017. gada Smiltenes novada Goda cilvēks – Kleperu ģimene.
jas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā „Latvijai –
99!” tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi sešās nominācijās,
kā arī astoņi Goda un divi Pateicības raksti.
turpinājums 4. lpp.

Darbu sāk jaunais SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis
1. decembrī notika pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Smiltenes
Sarkanā Krusta slimnīca” dalībnieku
sapulce, kurā par jauno valdes locekli tika iecelts Didzis Lūkins. Pēc sanāksmes domes priekšsēdētājs Gints
Kukainis, Sociālā dienesta vadītāja
Inta Siliņa un jaunais valdes loceklis
tikās ar pašvaldības kapitālsabiedrības darbiniekiem.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs un SIA „Smiltenes Sarkanā
Krusta slimnīca” kapitāldaļu turētājs
Gints Kukainis, iepazīstinot darbiniekus ar jauno valdes locekli, uzsvēra
kopējās sadarbības nozīmi slimnīcas
darbības nodrošināšanā un aicināja

klātesošos un visus darbiniekus būt
atsaucīgiem, lai veidotu veiksmīgu
sadarbību, lai SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” varētu turpināt
attīstīties un būt kā ļoti stabila veselības aprūpes iestāde Vidzemē: „Mums
priekšā stāv gana daudz darba, kas ir
jāpaveic! Nebūt tie nav viegli, visticamāk, tie būs gan ar veiksmēm,
gan ar neveiksmēm, bet kopumā
jums visiem gribu novēlēt, lai būtu
laba sadarbība, jo tikai tās rezultātā
var veidoties veiksmīga komanda,
lai kopā spētu virzīties uz priekšu un
sasniegtu to, ko mēs šodien pat vēl
nevaram iztēloties.” G. Kukainis uzsvēra arī to, ka no pašvaldības puses

kapitālsabiedrības darbībā ir piesaistīta Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa, jo pašvaldība
ir ieinteresēta iesaistīties un palīdzēt.
Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs
G. Kukainis pateicību par līdzšinējo veikumu un ieguldījumu teica arī
bijušajai valdes loceklei Sarmītei
Zvirgzdiņai un Sandrai Nātrai, kura
uz laiku pildīja valdes locekļa pienākumus, palīdzot un sniedzot atbalstu
pārmaiņu procesu vadībā.
Savukārt jaunieceltais valdes loceklis Didzis Lūkins, uzrunājot darbiniekus, neslēpa savu satraukumu,
kas radies stājoties amatā, bet atzina,
ka tas esot pozitīvs: „Es tiešām ceru,

ka mēs visi kopā spēsim veikt lielus
darbus Smiltenes slimnīcas labā, tādējādi veicinot jūsu un mūsu ikdienu,
kas mums kopā paies.” Tāpat viņš
pateicās Smiltenes novada domei par
iespēju un uzticēšanos un bijušajai
slimnīcas vadībai par paveikto darbu. D. Lūkins uzsvēra to, ka darba
ir daudz, tāpēc aicina ikvienu darbinieku uz atklātu komunikāciju, lai
veidotu labu sadarbību, kura ir nepieciešama, lai paveiktu visu iesākto un
nospraustu jaunus un tālus mērķus
uzņēmuma darbībā.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2017. gada 29. novembrī notika Smiltenes novada domes kārtējā sēde, kurā tika
pieņemti lēmumi:
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” (vienotās
reģistrācijas Nr. 44103015509) iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā 14,48 euro par 1 m3
atkritumu (bez PVN) ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un
kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas,
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9,18 euro apmērā par 1 m3;
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā – 3,67 euro
apmērā par 1 m3;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 1,63 euro apmērā par 1 m3.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi” projektu.
3. Noteikt šādu statusu Smiltenes novada
pašvaldības kapsētām:
3.1. Smiltenes Meža kapi (adrese: Atmodas iela 22 un Dārza iela 47, Smiltene, Smiltenes novads) – atvērta kapsēta;
3.2. Smiltenes pilsētas kapsēta (adrese:
Vaļņu iela 11, Smiltene, Smiltenes novads) –
daļēji slēgta kapsēta;
3.3. Vecā luterāņu kapsēta (adrese: Raiņa
iela 51b, Smiltene, Smiltenes novads) – slēgta
kapsēta;
3.4. Ebreju kapi (adrese: Raiņa iela 53b,
Smiltene, Smiltenes novads) – slēgta kapsēta;
3.5. Palsmanes kapsēta (adrese: „Palsmanes kapsēta”, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads) – atvērta kapsēta.
4. Noteikt maksu par Smiltenes novada
pašvaldības kapsētās sniegtajiem pakalpojumiem:
4.1. Par mirušā reģistrāciju – 2,00 euro.
4.2. Par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas ierādīšanu (vienreizējs maksājums):
4.2.1. vienvietīgai kapavietai – 15,00
euro;
4.2.2. divvietīgai kapavietai – 20,00 euro;
4.2.3. trīsvietīgai kapavietai – 25,00 euro;
4.2.4. četrvietīgai kapavietai – 30,00
euro.
4.3. Par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas rezervēšanu (vienreizējs
maksājums):
4.3.1. vienvietīgai kapavietai – 45,00
euro;
4.3.2. divvietīgai kapavietai – 60,00 euro;
4.3.3. trīsvietīgai kapavietai – 75,00 euro;
4.3.4. četrvietīgai kapavietai – 90,00
euro.
4.4. Par kapličas izmantošanu ceremonijas laikā – 5,00 euro.
4.5. Par mirušā uzglabāšanu kapličā (diennaktī) – 3,00 euro.
4.6. Par mirušā uzglabāšanu saldētavā
(diennaktī) – 6,00 euro.
4.7. Par kapličas zvana izmantošanu bēru
ceremonijas laikā (bez zvanīšanas pakalpojuma) – 4,50 euro;
4.8. Par celiņu notīrīšanu pirms un pēc
bēru ceremonijas – 4,50 euro.
4.9. Par atkritumu izvešanu – 4,50 euro.
Lēmuma 1. punktā noteiktās maksas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc
Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/17 „Smil-

tenes novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” spēkā stāšanās dienas.
5. Izdarīt šādus precizējumus Smiltenes
novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”:
5.1. Aizstāt Saistošo noteikumu izdošanas
tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitli „likuma
„Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšana”
3. panta piekto daļu” ar vārdiem un skaitli „likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta piekto punktu,”;
5.2. Svītrot 11. punktā teikuma daļu „saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
6. Izdarīt šādu precizējumu Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15/17 „Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā” – aizstāt Saistošo noteikumu 12. punktā skaitļus un vārdu „18.2. un
18.3.” ar skaitļiem un vārdu „19.2. un 19.3.”.
7. Izdarīt šādus precizējumus Smiltenes
novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13/17 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Smiltenes novadā”:
7.1. Aizstāt Saistošo noteikumu izdošanas
tiesiskā pamatojumā vārdu „dzīvokļu” ar vārdu „dzīvokļa”;
7.2. Aizstāt Saistošo noteikumu I nodaļas
nosaukumu „Vispārīgie noteikumi” ar nosaukumu „Vispārīgie jautājumi”;
7.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 11. punktā
vārdu „trūcīgas” ar vārdu „maznodrošinātas”.
8. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazstrantes”, Brantu pagastā, kadastra numurs
9448 001 0073, brīvo cenu 1570 euro (viens
tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro). Atsavināt A.Ž. nekustamo īpašumu „Mazstrantes”,
Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9448 001 0073 1,57 ha platībā, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9448 001 0073.
9. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejas Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9470 010 0272), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0228 0,2645 ha platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lejas Noras”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā pirmās
izsoles sākuma cenu 1500 euro (viens tūkstotis pieci simti euro).
10. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Brenkūži”,
Blomes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9446 006 0266), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446
006 0303 0,5575 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0303 001. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Brenkūži”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā pirmās izsoles
sākuma cenu 2900 euro (divi tūkstoši deviņi
simti euro).
11. Uzsākt nekustamā īpašuma „Niedras”,
Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 003
0073, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 9444 003 0073 2,0 ha
un 9444 003 0179 0,7 ha platībā atsavināšanas procedūru.
12. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Gobas” – 2, kas atrodas Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā, nosacīto cenu 2290 euro
(divi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro). Atsavināt D.V. dzīvokļa īpašumu „Gobas” – 2,
kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 70,2
m2, kopīpašuma domājamās daļas 702/1446 no
būves un, zemes (kadastra apzīmējums 9458
002 0147), kas atrodas Aumeisteros, Grundzā-

les pagastā, Smiltenes novadā ar kadastra Nr.
9458 900 0082.
13. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Raibaci” – 8, kas atrodas Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1350 euro (viens
tūkstotis trīs simti piecdesmit euro). Atsavināt
L.T. dzīvokļa īpašumu „Raibaci” – 8, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 42,6 m2,
kopīpašuma domājamās daļas 427/3384 no 7
(septiņām) būvēm un, zemes (kadastra apzīmējums 9458 008 0215), kas atrodas Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā ar
kadastra Nr. 9458 900 0085.
14. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā, kadastra numurs
9444 007 0151, brīvo cenu 8700 euro (astoņi tūkstoši septiņi simti euro). Atsavināt G.T.
nekustamo īpašumu „Kalnasilmaļi”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs
9444 007 0151 6,25 ha platībā, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0151.
15. Uzsākt nekustamā īpašuma „Ilgas
59”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 005 0309, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0309 0,2644 ha platībā atsavināšanas procedūru.
16. Uzsākt nekustamā īpašuma „Ilgas
70”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 005 0320, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0320 0,0692 ha platībā atsavināšanas procedūru.
17. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Līviņi”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0237, kas sastāv no zemes
starpgabala ar kopējo platību 0,294 ha, I.G.
18. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka
iela 15, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9490 003 0110, kas
sastāv no zemes starpgabala ar kopējo platību
0,1991 ha, uzaicinot zemes īpašniekus, kuru
zemei pieguļ šis zemes starpgabals, mēneša
laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Noteikt nekustamā īpašuma
Parka iela 15, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1100 euro (viens
tūkstotis viens simts euro).
19. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Čiekuri”, Palsmanes pagastā, kadastra numurs
9474 004 0164, brīvo cenu 2100 euro (divi
tūkstoši viens simts euro). Atsavināt M.P.
nekustamo īpašumu „Čiekuri”, Palsmanes
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs
9474 004 0164 1,82 ha platībā, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0164.
20. Pirkt Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā nekustamo īpašumu Pils iela 12,
Smiltenē, kadastra numurs 9415 001 0017,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0016 2565 m2
platībā par summu 15900 euro (piecpadsmit
tūkstoši deviņi simti euro) šādu pašvaldības
autonomo funkciju izpildei – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, kas sevī ietver – ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi.
21. Uzsākt nekustamā īpašuma „Āpsīši”,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9444 006 0032, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0076 19,31 ha platībā, sadalīšanas un
atsavināšanas procedūru. Uzdot Nekustamo
īpašumu nodaļai lēmuma pirmajā punktā minēto īpašumu sadalīt.
22. Zemes vienībai ar kadastra apzīmē-

jumu 9448 003 0093 piešķirt adresi „Bundžu
Muiža”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9448 003 0093 esošajām ēkām mainīt adresi
no „Kalna Lembi”, Brantu pagasts, Smiltenes
novads uz „Budžu Muiža”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads.
23. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0345 un uz tās esošajām
ēkām ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0345
001 un 9470 003 0345 002 adresi – „Akacis”,
Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
24. Iznomāt J.D. zemes vienības „Oliņas”,
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums
9470 014 0105, daļu 0,6 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai. Nomas līguma termiņu noteikt līdz 31.12.2022.
25. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar V.K. par nekustamā īpašuma „Valsts
brīvā zeme”, Bilskas pagastā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0189 0,2
ha platībā. Nomas līguma termiņu noteikt līdz
2027. gada 31. decembrim.
26. Pārtraukt zemes nomas tiesības G.Z.
par zemes vienību „Kalnciems”, Palsmanes
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9474 004
0210, 2,4 ha platībā.
27. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai „Kalnciems”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0210, 2,4 ha
platībā lauksaimnieciskai izmantošanai. Nomas līguma termiņu noteikt līdz 31.12.2022.
28. Iznomāt A.B. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 3”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0184, daļu
0,042 ha platībā mazdārziņam līdz 2022. gada
31. decembrim.
29. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.R. par nekustamā īpašuma „Kļavas
8”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0453 0,0230 ha
platībā.
30. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.P. par nekustamā īpašuma „Kļavas
6”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0451 0,0230 ha
platībā.
31. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.E. par nekustamā īpašuma „Kļavas
1”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0446 0,0390 ha
platībā.
32. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.E. par nekustamā īpašuma „Kļavas
7”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0452 0,0230 ha
platībā.
33. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.Z. par nekustamā īpašuma „Kļavas
3”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0448 0,0230 ha
platībā.
34. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.E. par nekustamā īpašuma „Mežvijas”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9474 004 0140 2,6173
ha platībā.
35. Pārtraukt telpu nomas līgumu ar I.B.
par nekustamo īpašumu „Ambulance”, Grundzāles pagastā, kadastra numurs 9458 008
0060.
36. Iznomāt G.Z. zemes vienības „Kultūras nams”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0214, daļu 0,1 ha platībā
mazdārziņam līdz 2022. gada 31. decembrim.
37. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar R.P. par nekustamā īpašuma „Eglaine”,
Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0202 1,9 ha platībā.
38. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus īpašuma Dakteru iela 2, Smiltenē, 4 (četrām) zemes vienības daļām, katra
120 m2 platībā īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai.
39. Noteikt zemes vienībai ar kadastra
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2017. gada 15. decembris
apzīmējumu 9470 008 0084, 0,2 ha platībā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
40. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Variņu pagasta zemes vienības
„Liepūdrupi”, kadastra apzīmējums 9490 006
0001, daļai 10,27 platībā (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies zemes vienības daļu uzmērot dabā) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Atlikušai zemes
vienībai 26,22 platībā (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies zemes vienības daļu uzmērot dabā)
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
41. Slēgt ar akciju sabiedrību „Latvijas
valsts meži” līgumu par reālservitūta nodibināšanu caur nekustamo īpašumu „Skolas iela
19”, zemes vienības kadastra apzīmējums
9444 003 0114 (ceļa posma garums 212,0 m,
ceļa posma platums no ceļa ass 2,25 m), piekļuvei valsts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0169 un ceļa lietošanai.
42. Slēgt ar akciju sabiedrību „Latvijas
valsts meži” līgumu par reālservitūta nodibināšanu caur pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošo nekustamo īpašumu „Laukvijas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 010
0172 (ceļa posma garums 144,0 m, ceļa posma
platums no ceļa ass 2,25 m), piekļuvei valsts
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444
010 0333 un ceļa lietošanai.
43. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkas daļas (kadastra
apzīmējums 9446 006 0315 002), piešķirt nosaukumu Dzirnavu iela 2B, Blome, Blomes
pagasts, Smiltenes novads. Ēkai „Žūžas”, Blomes pagasts, mainīt nosaukumu uz Dzirnavu
iela 2B, Blome, Blomes pagasts.
44. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Vīboksnes”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienību kadastra apzīmējums
9444 006 0009 un 9444 006 0010.
44.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9444 006 0162),
kas projektēta 0,7 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Vīboksnes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,7 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
44.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 006 0164),
kas projektēta 5,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Kalna Vīboksnes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 5,6 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
44.3. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 3, kadastra apzīmējums 9444 006 0165),
kas projektēta 3,4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Kalna Vīboksnes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 3,4 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
44.4. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 4, kadastra apzīmējums 9444 006 0166),
kas projektēta 3,3 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Vīboksnes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 3,3 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201).
45. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„„Saltupi 5”, „Saltupi 6” un „Saltupu starpgabals””, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienību kadastra apzīmējumi 70 003
0310, 9470 003 0022 un 9470 003 0374:
45.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9470 003
0472, kas projektēta 0,0780 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Saltupi 5”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai
0,0780 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo
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māju apbūve (kods 0601).
45.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9470 003 0473),
kas projektēta 0,0915 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Saltupi 6”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,0915 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601).
46. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Rituļi – Vanagi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9480 005 0206 un 9480 005 0186:
46.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9480 005 0206,
kas projektēta 0,3866 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Rituļi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,3866 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
46.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9480 005 0186),
kas projektēta 0.5377 ha platībā saglabāt nosaukumu „Vanagi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,5377 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
47. No Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma „Jaunkalnabindes”, kadastra numurs
9458 006 0091, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 005 0009 11,9 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Jaunkalnabindes”
uz „Kalnabindes”, Grundzāles pagasts.
48. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma Parka iela 2, kadastra numurs 9444 004
0169, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0133 6,6 ha platībā un mainīt nosaukumu no Parka iela 2 uz „Parkmeži”,
Bilskas pagasts.
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
50. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu I.A. (mirusi) par kopējo summu 39,50
euro (trīsdesmit deviņi euro, 50 centi), t.sk.
pamatparāds 22,76 euro un kavējuma nauda
16,74 euro, un izslēgt no debitoru saraksta.
51. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā SIA „Grensons”.
52. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā I. I.
53. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā L. K.
54. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā A.K.
55. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā V.K.
56. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Z.L.
57. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā S.L.
58. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā M.L.
59. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā I.R.
60. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli, augošus kokus (kailcirtē) ar
kopējo izcērtamo platību 5,26 ha un aprēķināto
kopējo pārdodamās koksnes apjomu 1300,79
m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā
„Meži” (zemes vienības kadastra apzīmējums
94900040004 ar platību 1,84 ha un zemes
vienības kadastra apzīmējums 94900040005
ar platību 3,42 ha), Variņu pagastā, Smiltenes
novadā. Apstiprināt noteiktās pašvaldības
mantas nosacīto cenu un izsoles sākuma cenu
62438,00 euro (sešdesmit divi tūkstoši četri
simti trīsdesmit astoņi euro) bez pievienotās
vērtības nodokļa.
61. Veikt grozījumus 2012. gada 2. maija
patapinājuma līgumā, nododot biedrībai „Kultūrizglītība un sports” bezatlīdzības lietošanā
(patapinājumā) nedzīvojamās telpas Nr. 10
un Nr. 11 ar kopējo platību 36,2 m² ēkā Dzirnavu ielā 1, Blome, Blomes pag., Smiltenes
novads ar kad. Nr. 94460060264001. Patapi-

nājumā nododamo telpu izmantošanas mērķis
ir Blomes pagasta piemiņas, vēstures istabu
aprīkojuma iegāde. Patapinājumā nododamo
telpu lietošanas un izmantošanas termiņš tiek
noteikts 7 (septiņi) gadi, līdz 2024. gada 30.
novembrim.
62. Par Ziemassvētku apsveikumu organizēšanu Smiltenes novada vientuļiem pensionāriem, bērniem invalīdiem, aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm.
63. Par dzīvojamo telpu: „Saulieši” dz. 4,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres līguma noslēgšanu.
64. Par īres līguma pārslēgšanu adresē
„Dūjiņas” dzīv. 5, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
65. Par īres līguma pārslēgšanu adresē
„Jauncaunes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads.
66. Par īres līguma pārslēgšanu adresē
Limbažu iela 5 dzīv. 6, Smiltene, Smiltenes
novads.
67. Par īres līguma noslēgšanu adresē
„Madaras ” dzīv. 20, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
68. Par īres līguma pārslēgšanu adresē
„Silva” 4 dzīv. 4, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
69. Par Z.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
70. Par īres līguma pārslēgšanu adresē Skolas iela 2 dzīv. 3, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads.
71. Apstiprināt Nolikumu „Grozījums
Smiltenes novada domes 2011. gada 24. novembra nolikumā „Launkalnes sākumskolas
nolikums””.
72. Apstiprināt Nolikumu „Grozījums
Smiltenes novada domes 2009. gada 30. septembra nolikumā „Variņu pamatskolas nolikums””
73. Izveidot internātu Bilskas pamatskolā
ar 2018. gada 1. septembri.
74. Piešķirt papildfinansējumu un plānot
nākamā gada pašvaldības budžetā izglītības
procesa nodrošināšanai Bilskas pamatskolai,
Variņu pamatskolai, Launkalnes sākumskolai
no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31.
augustam sekojošas naudas summas:
Kopā
finansējums
Izglītības iestāde
8 mēnešiem
(EUR)
Bilskas pamatskola
3336,00
Variņu pamatskola
3336,00
Launkalnes sākumskola
2859,00
Kopā
9531,00
75. Apstiprināt nolikumu Smiltenes novada konkursam „Izglītojamo atlase dalībai mācību apmaiņas programmā uz ASV”.
76. Veikt grozījumus 2014. gada 2. jūlijā
ar NVD noslēgtajā neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. SND-S-TN/1-14 un pagarināt
nomas līguma termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot), nemainot noteikto nomas
maksu.
77. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas
konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2017. gada 2. kārtas konkursa
rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu
iesniedzējiem:
77.1. Projektam „„Dziedātprieks”– skatuves un tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni un kopai Rudzupuķe”, iesniedzējs biedrība
„Smiltenei un Latvijai”, piešķirt līdzfinansējumu 499,24 euro apmērā;
77.2. Projektam „Parādes tērpu iegāde FK
Smiltene dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība
„Futbola klubs „Smiltene””, piešķirt līdzfinansējumu 614,76 euro apmērā;
77.3. Projektam „Pēc Kurzemes tautas
tērpa metiem izgatavotu tērpu iegāde VPDK
„Ieviņa””, iesniedzējs biedrība „Klubs Ieviņa”, piešķirt līdzfinansējumu 476,75 euro apmērā;
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77.4. Projektam „Smiltenes evaņģēliski
luteriskās baznīcas lielās zāles krāšņu atjaunošana”, iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski
luteriskā draudze, piešķirt līdzfinansējumu
1000,00 euro apmērā;
77.5. Projektam „Sporta tērpu iegāde”,
iesniedzējs biedrība „Smiltenes Vanagi”, piešķirt līdzfinansējumu 320,41 euro apmērā;
77.6. Projektam „Bijām, esam, būsim
Latvijai!”, iesniedzējs biedrība „Kultūrizglītība un Sports”, piešķirt daļēju līdzfinansējumu
140,09 euro apmērā. Ja lēmuma 1.1. līdz 1.5.
punktos minēto projektu līdzfinansēšanai tiek
noslēgtas vienošanās par mazākām summām,
nekā minēts šajā lēmumā, tad projekta „Bijām,
esam, būsim Latvijai!” īstenošanai piešķirto līdzfinansējumu var palielināt līdz 316,00
euro.
78. Pieņemt zināšanai aptaujas „Pilsētas
plānojuma risinājumi Smiltenes pilsētas centrā” rezultātus un turpināt darbu pie detalizēta
Būvprojektu Nr. 2 izstrādes atbilstoši II plānojuma shēmai.
79. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu.
80. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu
„Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras
uzlabošana 2. kārta” pasākumam „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” par kopējo
summu 241 839,53 euro (divi simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit deviņi euro, 53 centi).
81. Slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP”
par projekta „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” ieceres realizācijas nodrošināšanu.
82. Atļaut atkārtoti atsavināt transportlīdzekli Ford Focus (valsts reģistrācijas Nr. HL6245, virsbūves Nr. WFNXXGCDN3U82440,
izlaiduma gads 2003.,) par brīvu cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 400,00 euro (četri
simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
83. Atļaut atkārtoti atsavināt transportlīdzekli PEUGEOT 307 (valsts reģistrācijas
Nr. EJ-7075, virsbūves Nr. WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 2001.) par brīvu
cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 400,00
euro (četri simti euro un 00 centi) ieskaitot
PVN.
84. Rīkot atkārtotu zemes vienības „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra apzīmējums 9444 003 0212 1,7894
ha platībā, t.sk. LIZ 1,7477 ha, nomas tiesību
izsoli. Saglabāt zemes vienībai „Skolas iela
3”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 003 0212 1,7894 ha platībā, t.sk. LIZ 1,7477 ha, nomas tiesību izsoles
sākuma cenu 35,00 euro.
85. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „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
un trīs palīgēkām 2017. gada 23. novembra
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma
objektu par 40290,00 euro (četrdesmit tūkstoši
divi simti deviņdesmit euro un 00 centi) nosolīja K.Z.
86. Par izmaiņām Pašvaldības dzīvojamā
fonda izvērtēšanas komisijas sastāvā.
87. Iecelt Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieka amatā Andri Lapiņu ar
2018. gada 2. janvāri.
88. Izveidot Kultūras, izglītības un sporta
jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājas darbības izvērtēšanas komisiju.
89. Piešķirt Smiltenes novada domes
priekšsēdētājam Gintam Kukainim, papildatvaļinājumu 6 darba dienas š.g. 18., 20., 21.,
22., 28., 29. decembrī.
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Saistošie noteikumi Nr. 14/17

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumu (protokols Nr. 17, 2.§.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3. panta piekto punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550. „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu un Ministru Kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu
Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigām” 27., 29.,30., 31. un 31.1. punktu
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra lēmumu (protokols Nr.18, 5.§.)

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka sociālas palīdzības
pabalstu veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām
vai personām, kuras faktiski dzīvo un
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
bijusi Smiltenes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Smiltenes novada pašvaldība
piešķir:
2.1. pabalstu garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
2.2. dzīvokļa pabalstu;
2.3. pabalstus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš
ir sasniedzis pilngadību;
2.4. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;
2.5. pabalstu veselības aprūpes
izdevumu apmaksai;
2.6. pabalstu mācību līdzekļu iegādei;
2.7. pabalstu krīzes situācijā.
3. Noteikumu 2. punktā noteiktos
pabalstus piešķir Smiltenes novada
domes Sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests) un izmaksā Smiltenes novada dome apstiprinātā budžeta
ietvaros.
II Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai
4. Garantētais minimālā ienākuma līmenis personai ir atbilstošs Ministru kabineta noteiktajam.
5. Pabalstu garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem.
6. Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai tiek
izmaksāts divas reizes mēnesī – no
mēneša 10. līdz 15. datumam un no
mēneša 25. datuma līdz pēdējai mēneša darba dienai.
7. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt
ar pabalstu natūrā, Ministru kabineta
noteikto un citu izdevumu apmaksai
personas (ģimenes) pamatvajadzību
nodrošināšanai.
III Dzīvokļa pabalsts
8. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts
trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm
(personām) dzīvojamās telpas īres/
apsaimniekošanas maksas, apkures
un maksas par citiem pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu vai ar kurināmā iegādi saistīto

izdevumu segšanai.
9. Dzīvokļa pabalsta veidi:
9.1. Dzīvokļa pabalsts ģimenei
(personai), kura dzīvo daudzdzīvokļu
mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi;
9.2. Dzīvokļa pabalsts ģimenei
(personai), kura dzīvo mājā ar lokālu
apkuri jeb siltumpiegādi, kurināmā iegādei kā vienreizēju pabalstu apkures
sezonā.
10. Pabalsts tiek piešķirts vienu
reizi kalendārā gadā 143 euro apmērā
vienai ģimenei (personai).
IV Pabalsti bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam, kurš ir
sasniedzis pilngadību
11. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kuri sasnieguši pilngadību, ir pašvaldības sociālās garantijas pilngadību
sasniegušajiem bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un
dzīves kvalitātes uzlabošanai un par
kuriem Smiltenes novada bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.
12. Pabalsta apmēri:
12.1. vienreizējs pabalsts 250
euro apmērā sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei;
12.2. vienreizējs pabalsts divu
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmērā patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
12.3. ikmēneša pabalsts 143 euro
apmērā, ja pilngadību sasniegušais
bērns bārenis turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības
iestādē, vai ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis nepārtraukti turpina
studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības programmu.
V Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēs
13. Tiesības saņemt ēdināšanas
pabalstu izglītojamajiem trūcīgu/
maznodrošinātu ģimeņu bērniem, ja
tie mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas
izglītības iestādēs.
14. Pabalsts tiek piešķirts par kārtējo mācību pusgadu un tā apmērs tiek
noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā:
14.1. ēdināšanas pabalsts vispārējā izglītības iestādē – 100% apmērā;
14.2. ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē – 75% apmērā.
15. Ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem trūcīgu/maznodrošinātu ģimeņu bērniem ēdināšanas pakalpojumu
apmaksai izglītības iestādēs ar internā-

tu/nakšņošanu piešķir 100% apmērā,
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
16. Sākoties jaunam mācību pusgadam, pabalsta pieprasītājs Sociālajam dienestam iesniedz iesniegumu
pabalsta piešķiršanai.
17. Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē
un/vai pirmsskolas izglītības iestādē
tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā
konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar
norēķinu dokumentiem.
VI Pabalsts veselības aprūpes
izdevumu apmaksai
18. Tiesības saņemt pabalstu ir
ģimenēm (personām), kurām noteikts
trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statuss.
19. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir par:
19.1. stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
19.2. veselības apdrošināšanas
polises iegādi;
19.3. speciālistu pakalpojumiem,
konsultācijām, citu medicīnas pakalpojumu apmaksu;
19.4. optisko briļļu iegādi;
19.5. medikamentu un medicīnas
ierīču/preču iegādi;
19.6. zobu ārstēšanu un zobu protezēšanu;
19.7. operāciju, sarežģītu izmeklējumu un citu medicīnisku manipulāciju veikšanu.
20. Pabalsta apmērs vienai personai viena kalendārā gada laikā kopsummā nepārsniedz 50 euro.
21. Trūcīgi/maznodrošināti pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuriem nav normatīvajos aktos
noteikto apgādnieku un kuri dzīvo
vieni un kuru vienīgais ienākums ir
pensija, viena gada laikā var saņemt
noteikumu 19.7. apakspunktā noteikto
veselības aprūpes izdevumu apmaksu
līdz 143 euro, ja, saskaņā ar iesniegto izdevumu apliecinošu dokumentu
kopijām (pēc nepieciešamības uzrādot
dokumentu oriģinālus), tie pārsniedz
vienas valstīt noteiktās minimālās mēneša darba algas ienākumu apmēru.
22. Lai saņemtu šo noteikumu
19. punktā minētos pabalstus, pabalsta
pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz
iesniegumu un veselības aprūpes izdevumus apliecinošus dokumentus
(attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites
kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur
norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs vai arī priekšapmaksas
rēķina oriģināls).
VII Pabalsts mācību līdzekļu
iegādei
23. Tiesības saņemt pabalstu ir

Saistošie noteikumi Nr. 15/17

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumu (protokols Nr.17, 3.§.)

Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Ar precizējumu, kas izdarīts ar Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra lēmumu (protokols Nr. 18, 6.§.)

Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus, to apmēru un saņemšanas
kārtību Smiltenes novada pašvaldības

administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām vai
personām, kuras faktiski dzīvo un
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
bijusi Smiltenes novada pašvaldības

administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pašvaldības pabalstu veidi ir:
2.1. pabalsts ēdināšanai pirmssko-

2017. gada 15. decembris
trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm
(mājsaimniecībām), lai nodrošinātu ar
bērna izglītības apguvi saistītās vajadzības.
24. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir vienreizējs un tā apmērs ir
30 euro par katru ģimenes (personas)
bērnu, kurš apgūst vispārējo obligāto
izglītību (no bērna 5 gadu vecuma līdz
9. klasei ieskaitot).
25. Iesniegums pabalsta mācību
līdzekļu iegādei saņemšanai pabalsta
pieprasītājam jāiesniedz Sociālajam
dienestam no pirmās augusta mēneša
apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz
pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.
VIII Pabalsts krīzes situācijā
26. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:
26.1. pamatvajadzību nodrošināšanai – līdz 430 euro vienai ģimenei
(personai), neizvērtējot tās ienākumus, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas,
ar nosacījumu, ka klientam nav tiesību
saņemt citu valsts noteiktu pabalstu
vai apdrošināšanas atlīdzību vai tie ir
nepietiekami minimālo izdevumu segšanai pamatojoties uz personas iesniegumu un dokumentiem, kas pamato
iesniegumā norādīto situāciju;
26.2. psihosociālas vai materiālas
palīdzības nodrošināšanai – līdz 150
euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot tās ienākumus.
27. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši
dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā
vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.
IX Pabalstu piešķiršanas kārtība
un ierobežojumi pabalsta
saņemšanai
28. Sociālo pabalstu saņemšanai
sociālās palīdzības pieprasītājs Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam
iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā
pabalsta veidu.
29. Lai saņemtu noteikumu 2.
punktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs iesniedz
atbilstošu iesniegumu un izdevumus
apliecinošu dokumentu kopijas (pēc
nepieciešamības uzrādot oriģinālus),
kas izsniegti ne agrāk kā pirms sešiem
mēnešiem.
30. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
31. Nepieciešamā sociālā palīdzība ģimenei (personai) tiek sniegta pēc
iespējas tuvāk tās deklarētajai dzīvesvietai.
32. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas
likumā noteiktā termiņā novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un pieņem
lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
33. Piešķirto sociālās palīdzības
pabalstu izmaksā:
33.1. pārskaitot klienta norādītajā
kontā vai pārskaitot to pakalpojuma
sniedzējam;
33.2. noteikumu 9.2. apakšpunktā
las un vispārējās izglītības iestādēs;
2.2. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
2.3. pabalsts 100 un vairāk gadu
sasniegušām personām;
2.4. apbedīšanas pabalsts;
2.5. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem;
2.6. pabalsts politiski represētām
personām sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadi;

noteikto pabalstu izmaksājot klientam.
34. Ja klients vai kāds no viņa
ģimenes locekļiem, kuram ar klientu
ir kopēja mājsaimniecība, ir nestrādājošs, bet ir darbaspējīgā vecumā,
pabalstu piešķir un izmaksā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas. Lai
saņemtu dzīvokļa pabalstu nodarbinātību veicinošos pasākumos klients
piedalās ne vairāk kā piecas dienas
četras stundas dienā.
35. Sociālās palīdzības pabalstu
Sociālais dienests nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra pabalsta pieprasītāja bērna
tiesības un intereses, ja klients:
35.1. atteicies sniegt vai sniedzis
nepatiesas ziņas par ienākumiem un
materiālo stāvokli, izņemot gadījumus, ja jaunatklātie apstākļi ir tādi,
kas neliedz klientam saņemt materiālo
palīdzību;
35.2. neierodas Sociālajā dienestā personiski, lai vienotos par pasākumiem, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai par sociālās palīdzības
sniegšanu;
35.3. atteicies no vienošanās par
līdzdarbību un līguma par darba un
sociālās prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;
35.4. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un sociālo
prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un
apgūšanu nosacījumus;
35.5. nepakļaujas ārstēšanai un
atveseļošanas pasākumiem, ja persona
vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā
ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētas personas veselības stāvokli vai novērsīs tā
pasliktināšanos;
35.6. neapmeklē ārstu, lai veiktu
medicīnisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
35.7. neiesaistās individuālās sociālās rehabilitācijas plāna izpildē;
35.8. neļauj apsekot vai nav apsekojams deklarētajā dzīvesvietā.
36. Papildus noteikumu 35. punktā minētajiem iemesliem sociālās
palīdzības pabalstu Sociālais dienests
nepiešķir vai samazina par personai
piešķirto daļu, ievērojot katra pabalsta
pieprasītāja bērna tiesības un intereses, ja ir citi, normatīvajos aktos noteikti, iemesli.
X Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
37. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada
pašvaldības domē.
38. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
XI Noslēguma jautājumi
39. Atzīt par spēku zaudējušiem
2009. gada 31. augusta Smiltenes
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
40. Noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1. janvārī.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
2.7. vienreizējs pabalsts personu
apliecinošu dokumentu noformēšanai.
3. Pašvaldības pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir Smiltenes novada domes
Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) un izmaksā Smiltenes
novada dome apstiprinātā budžeta
ietvaros.
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2017. gada 15. decembris
4. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir,
lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
II Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēs
5. Tiesības saņemt ēdināšanas
pabalstu izglītojamajiem vispārējā
izglītības iestādē 100% apmērā, ja tie
mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās, ir:
5.1. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
5.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem;
5.3. aizbildnībā esošiem bērniem.
6. Tiesības saņemt ēdināšanas
pabalstu izglītojamajiem pirmsskolas
izglītības iestādē, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības
iestādē, ir:
6.1. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte – 100% apmērā;
6.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem
– 75% apmērā;
6.3. aizbildnībā esošiem bērniem
– 100% apmērā.
7. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts uz mācību pusgadu. Sākoties
jaunam mācību pusgadam, pabalsta
pieprasītājs iesniedz dokumentus Sociālajā dienestā, lai tas izvērtētu tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem vispārējās izglītības un/
vai pirmsskolas izglītības iestādēs.
8. Ēdināšanas pabalsta apmērs
tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā
izglītības iestādē esošās ēdināšanas
izmaksas vienam bērnam dienā.
9. Ēdināšanas pabalstu izglītojamiem izglītības iestādēs ar internātu/
nakšņošanu piešķir 100% apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
10. Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem vispārējā izglītības
iestādē un/vai pirmsskolas izglītības
iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas
nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā
izglītības iestādē saskaņā ar norēķinu
dokumentiem.
III Vienreizējs bērna piedzimšanas
pabalsts
11. Vienreizējs pabalsts sakarā
ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts ar
mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju

Smiltenes novadā un sniegt materiālu
atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību
nodrošināšanai.
12. Tiesības saņemt pabalstu ir
vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai 19.2. un 19.3. apakšpunktā
minētām personām, pie nosacījuma,
ka abu bērna vecāku, aizbildņa vai
audžuģimenes vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada
administratīvā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā.
13. Pabalsts ir vienreizējs un tā
lielums ir 300 euro apmērā par katru
bērnu.
14. Ja bērnam ir tikai viens no
vecākiem un tā pamata dzīvesvieta ir
deklarēta Smiltenes novada administratīvā teritorijā, pabalstu piešķir pilnā
apmērā.
15. Ja tikai vienam no bērna vecākiem vai audžuģimenes vecākiem
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvā teritorijā
un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā pabalstu piešķir 50% apmērā.
16. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas
vai adopcijas apstiprināšanas dienas.
17. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā vai
Smiltenes novada Vienotajā valsts
un pašvaldības klientu apkalpošanas
centrā iesniedz iesniegumu pabalsta
saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
18. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem piecu
darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
19. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā
viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas:
19.1. vienam no jaundzimušā
bērna vecākiem;
19.2. personai, kura adoptējusi
vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem;
19.3. vienam no audžuģimenes
vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
20. Pabalsts netiek piešķirts, ja
bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis

mazāk par sešām diennaktīm, kā arī
gadījumos, ja bērnam ir nodrošināta
ārpusģimenes aprūpe.
IV Pabalsts 100 un vairāk gadu
sasniegušām personām
21. Pabalsts 100 un vairāk gadu
sasniegušām personām tiek piešķirts
ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.
22. Pabalsta apmērs:
22.1. 100 gadu vecumu sasniegušai personai – 150 euro;
22.2. katrā nākamajā personas
dzimšanas dienā pēc 100 gadu vecuma sasniegšanas pabalsta summu tiek
palielināta par 10 euro.
23. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem,
pamatojoties uz valsts un pašvaldības
datu reģistros pieejamām ziņām par
personu.
24. Pabalstu izmaksā personai
tās dzimšanas dienā, bet ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā pēc noteiktā
vecuma sasniegšanas.
V Apbedīšanas pabalsts
25. Apbedīšanas pabalstu piešķir
par personām, kuru deklarētā dzīves
vieta pirms miršanas ir bijusi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un par kurām nesaņem palīdzību
no darba devēja vai par kurām Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra neizmaksā apbedīšanas pabalstu.
26. Pabalsts netiek piešķirts par
personām, kuras uzturējušās sociālās
aprūpes iestādēs.
27. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 143 euro.
28. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas
dienas.
29. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura Sociālajā dienestā
vai Smiltenes novada Vienotajā valsts
un pašvaldības klientu apkalpošanas
centrā iesniedz iesniegumu, miršanas
apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu)
un apņemas veikt mirušās personas
apbedīšanu. Pabalstu var saņemt tikai
viena persona.
30. Lēmumu par apbedīšanas
pabalsta piešķiršanu Sociālā dienesta
darbinieks pieņem trīs darba dienu
laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas.
31. Gadījumā, ja mirušā dekla-

Saistošie noteikumi Nr. 13/17

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25.oktobra lēmumu (protokols Nr.17, 1.§.)

Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra lēmumu (protokols Nr. 18, 7.§.)

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
– Noteikumi) nosaka ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu.
2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Smiltenes pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, ciktāl šajos
noteikumos nav noteikts citādi.
4. Ja ģimene (persona) atbilst
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, Smiltenes novada domes
Sociālais dienests (turpmāk – sociā-

lais dienests) izsniedz rakstisku izziņu
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
II Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšana
5. Ģimene (persona), kura pretendē uz maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu, pēc deklarētās
dzīvesvietas iesniedz sociālā dienesta
darbiniekam iesniegumu un iztikas
līdzekļu deklarāciju un ir atbildīga
par iztikas līdzekļu deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, ko apliecina ar
parakstu un apliecinošiem dokumentiem.
6. Sociālais dienests pārbauda
deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot
pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamās ziņas par ģimeni (personu)
vai pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī

ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
7. Sociālais dienests ģimenes
(personas) dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā tiesīga veikt arī bez
iepriekšējas saskaņošanas ar ģimeni
(personu).
8. Sociālais dienests ne vēlāk kā
mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes
(personas) atbilstību maznodrošinātās
ģimenes (personas) statusam vai par
atteikumu piešķirt maznodrošinātās
ģimenes (personas) statusu.
9. Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss tiek piešķirts uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
10. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu atteikt maznodrošinātās
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:
10.1. ģimene (persona) neatbilst
nevienam no šo noteikumu 12. punktā

rētā dzīves vieta ir bijusi Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā un
neviena persona nav uzņēmusies tā
apbedīšanu, mirušās personas apbedīšanu organizē Sociālais dienests,
apmaksājot ar apbedīšanu saistītos
un citus izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana, apbedīšanas pakalpojumus u.c.).
32. Šo Noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā apbedīšanas izdevumus pārskaita pakalpojuma organizētājam/sniedzējam saskaņā ar norēķinu
dokumentiem.
VI Pabalsts no ieslodzījuma
atbrīvotajam
33. Pabalstu no ieslodzījuma atbrīvotajiem piešķir personai, kuras
pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms
ieslodzījuma ir bijusi Smiltenes novada administratīvā teritorija un kura
ieslodzījumā pavadījusi ne mazāk kā
sešus mēnešus.
34. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir 50 euro.
35. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
36. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta
darbinieks piecu darba dienu laikā no
dienas, kad pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
izvērtēšanai iesniedzis nepieciešamos
dokumentus:
36.1. iesniegumu;
36.2. ieslodzījuma vietu pārvaldes izdotu izziņa par personas atbrīvošanu.
37. Pabalstu izmaksā piecu darba
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
VII Pabalsts politiski represētām
personām sagaidot Latvijas
Republikas proklamēšanas
100 gadi
38. Pabalsta politiski represētai
personai piešķiršanas mērķis ir sniegt
materiālu atbalstu politiski represētām personām sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadi.
39. Tiesības saņemt pabalstu
ir personai, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss un
tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā.
noteiktajam kritērijam;
10.2. ģimene (persona) sniegusi
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem
un materiālo stāvokli;
10.3. ģimene (persona) atsakās
vai nenodrošina dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā.
11. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes
sastāvs, ģimenes (personas) materiālā
vai sociālā situācija, sociālais dienests
no jauna izvērtē atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un
pieņem atbilstošu lēmumu.
III Ienākumu un materiālā
stāvokļa līmenis, kuru
nepārsniedzot ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu
12. Ģimene (persona) atzīstama
par maznodrošinātu, ja:
12.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā nepārsniedz
234,00 euro;
12.2. ja ģimenē (mājsaimniecībā)
dzīvo tikai nestrādājošs pensionārs(-i)
un/vai persona ar invaliditāti, un/vai
ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bēr-
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40. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs vienai represētai personai ir
100 euro.
41. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.
42. Pabalsts tiek piešķirts 2018.
gada novembrī, bez iesnieguma un
bez personas ienākumu un materiālās
situācijas izvērtēšanas.
43. Sociālais dienests nodrošina
pabalsta izmaksas laika paziņošanu.
44. Lai saņemtu piešķirto pabalstu, tā saņēmējs Sociālajam dienestam rakstiski paziņo represētās personas statusu apliecinoša dokumenta
numuru, izdošanas datumu un kredītiestādes konta numuru.
VIII Vienreizējs pabalsts
personu apliecinošu dokumentu
noformēšanai
45. Tiesības saņemt pabalstu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai ir personai bez ienākumiem,
kurai nav piešķirts trūcīgas personas
statuss.
46. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir 30 euro.
47. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta
darbinieks piecu darba dienu laikā
no dienas, kad pabalsta pieprasītājs
iesniedzis iesniegumu un izdevumus
apliecinošus dokumentus.
48. Pabalstu pārskaita iestādei,
kas izsniedz konkrēto dokumentu.
IX Sociālā dienesta lēmuma
apstrīdēšanas un pārsūdzības
kārtība
49. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada
pašvaldības domē.
50. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
X Noslēguma jautājumi
51. Atzīt par spēku zaudējušiem
Smiltenes novada pašvaldības 2012.
gada 27. decembra saistošos noteikumus Nr. 15/12 „Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā”.
52. Noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1. janvārī.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
ni un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
3 (triju) mēnešu laikā nepārsniedz
306,00 euro.
IV Lēmuma pārsūdzības kārtība
13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada
domē.
14. Smiltenes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.
V Noslēguma jautājumi
15. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2018. gada 1. janvārī.
16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009.
gada 31. augusta saistošie noteikumi
Nr. 5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Smiltenes novadā”.
17. Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, kas izdota līdz 2017. gada
31.decembrim, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata
no jauna izvērtēt ģimenes (personas)
materiālos resursus.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Biedrības „Abulas lauku partnerība”

Saistošie noteikumi Nr. 10/17

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu (protokols Nr. 13, 10.§.)

„Grozījums 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/17 „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2. panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu

Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/17 „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai” grozījumu, izsakot 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.1. Dzīvojamās mājas kopējā
platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu
platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās
platības;”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā

nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis”.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu

„Grozījums 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/17
„Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā
piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai””

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

2017. gada 15. decembris

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.
Dome 2017. gada 25. janvārī apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 1/17 „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai” (turpmāk – Noteikumi). Izstrādāto saistošo noteikumu grozījuma
projekts paredz nedzīvojamo telpu platībā, kas nedrīkst pārsniegt 25 procenti no
mājas kopējās platības, neieskaitīt neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības.
Saistošo noteikumu grozījuma mērķis ir paplašināt atbalstāmo dzīvojamo ēku loku,
jo Noteikumos esošā norma izslēdz ievērojamu ēku skaitu, kas var pretendēt
uz pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.
Pašlaik spēkā esošo noteikumu 5.1. punktā ir noteikts sekojošs kritērijs pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanai – dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300
kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procenti
no mājas kopējās platības. Grozot Noteikumu 5.1. apakšpunktu, nedzīvojamo telpu
platībā netiks ieskaitītas neapkurināmas bēniņu un pagraba telpu platības.
Saistošo noteikumu ieviešana neietekmē pašvaldības budžetu, jo līdzfinansējumiem
paredzētie līdzekļi ir ierobežoti un noteikti 2017. gada pašvaldības budžetā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta liela ietekme uz uzņēmējdarbības
projekta ietekmi uz
vidi pašvaldības teritorijā.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Grozījumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
administratīvajām procedūrām
Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes
6. Informācija par
pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.
smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot
konsultācijām ar
lietderības apsvērumus, paredzētsiekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo
noteikumu publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.
G. Kukainis, domes priekšsēdētājs

Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks
05.01.2018. – 05.02.2018.
uzsākta projektu
iesnieguma
pieņemšana
5. kārtā pieejamais 88 422,65 euro
publiskais
finansējums
Projektu
No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
īstenošanas termiņš iesnieguma apstiprināšanu:
1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas
labiekārtošana – 2 gadi
2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla
attīstība” paredzot projektā attiecināmo
izmaksu pozīciju „Ar projektu saistītā personāla
atalgojuma un darbības nodrošināšana”
izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta
kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3) pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar
Biedrība „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu
Sabiedrības virzītu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707
vietējās attīstības
www.lad.gov.lv; www.abulas.lv
stratēģiju un
projektu vērtēšanas
metodiku
Iesniegt projektu
PAPĪRA FORMĀ – Biedrība „Abulas lauku
iesniegumus
partnerība” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts,
Smiltenes novads, LV 4707 – no 05.01.2018. līdz
05.02.2018. plkst. 17.00
ELEKTRONISKI – Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
vai uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta
adresi lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu
var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā
ar Elektronisko dokumentu likumu.
Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja: Svetlana Rozīte
Tel.: 28368431, e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākumos:
M1 – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, it sevišķi lauku
tūrisma nozarē.
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana.
Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 50 000,00 euro, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 47 725,73 euro.
M2 – Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās
sabiedrības un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas attīstības
iniciatīvās.
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Viena projekta
maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 euro, kopējais atbalsta
apmērs rīcībai 18 000, 00 euro.
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 euro, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 19 996,92 euro.
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo
izmaksu summa 1 000,00 euro, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 2700,00 euro.

Pašvaldībā
Izstrādāti Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
29. novembrī Smiltenes novada domes sēdē apstiprināts Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 18/17 „Smiltenes novada
pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” projekts,
kuru mērķis noteikt novadā esošo
kapsētu darbību un uzturēšanu.
Līdz šim Smiltenes novada
pašvaldībā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas regulētu pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu. Pieņemtie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu,
kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas ad-

ministratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, apbedīšanas
vietu izveidošanu un uzturēšanu.
Saistošie noteikumi noteiks
Smiltenes novada pašvaldības kapsētu (Smiltenes Meža kapi, Smiltenes pilsētas kapsēta, Vecā luterāņu
kapsēta, Ebreju kapi, Palsmanes
kapsēta) iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību; apbedīšanas kārtību; kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju
un amatnieku profesionālo darbību
kapsētās; kārtību, kādā tiek aktēta
nekopta kapavieta; atbildību par
saistošo noteikumu neievērošanu;

kapavietas uzturēšanas līguma paraugu un Administratīvo atbildību
par noteikumu pārkāpšanu.
Saistošie noteikumi būs saistoši kapsētu apsaimniekotājam, kā
arī jebkurai fiziskai un juridiskai
personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu
apsaimniekotāju, kā arī personām,
kas sniedz amatnieka pakalpojumu
sniegšanu kapsētā. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā kapavietas
uzturētājam ne vēlāk kā piecu gadu
laikā būs pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Smiltenes
pilsētas kapsētām apsaimniekotājs

ir pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „Smiltenes NKUP”, Palsmanes kapsētai – Palsmanes pagasta
pārvalde.
Apstiprinātais saistošo noteikumu projekts tiks nosūtīts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
lietu ministrijas atzinuma saņemšanai. Plānots, ka noteikumi stāsies
spēkā nākošajā dienā pēc atzinuma
saņemšanas no ministrijas un noteikumu publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Smiltenes
novada Domes Vēstis”.
Tāpat Smiltenes novada domes
sēdē apstiprināja Smiltenes novada kapsētās sniegto pakalpojumu

maksas: par mirušā reģistrāciju
– 2,00 euro, par jaunas kapavietas
vai jaunas ģimenes kapavietas ierādīšanu, atkarībā no kapavietas lieluma, vienreizējs maksājums sākot
no 15,00 euro, par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas
rezervēšanu, atkarībā no kapavietas
lieluma, vienreizējs maksājums sākot no 45,00 euro. Ar visiem noteiktajiem maksas pakalpojumiem
var iepazīties publicētajos domes
lēmumos un www.smiltene.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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2017. gada 15. decembris

Apstiprināta
vienota pašvaldībai
piederošo
dzīvojamo telpu
īres maksas
aprēķināšanas
kārtība
2017. gada 25. oktobrī Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu
par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres
maksas noteikšanu, lai nodrošinātu
vienādus īres maksas aprēķināšanas
un piemērošanas nosacījumus visiem pašvaldības dzīvojamo telpu
īrniekiem Smiltenes novadā.
Līdz šim Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļos bija noteikta īres
maksas daļa, kuru aprēķināja ņemot
vērā dzīvojamās telpas labiekārtojumu (labiekārtotām dzīvojamām
telpām – 0,26 euro/m2; dzīvojamām
telpām ar daļējām ērtībām – 0,17
euro/m2; dzīvojamām telpām bez
ērtībām – 0,10 euro/m2), kā arī īrnieki maksā dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu. Noteiktās
īres maksas apmērs nesedz izdevumus, kādi nepieciešami, lai uzturētu
labā kārtībā pašvaldības dzīvokļus
un to ir nepieciešams pārskatīt, bet
Civillikuma 2120. pants paredz, ka
īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai
par lietas lietošanu.
Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus Smiltenes novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai
un saglabāšanai derīgā stāvoklī, un
saņemtu atlīdzību par dzīvojamo
telpu lietošanu, ir izstrādāta vienota aprēķināšanas formula, pēc kuras
turpmāk noteiks īres maksas daļu,
ko īrnieks maksās par pašvaldības
dzīvojamās telpas lietošanu.
Smiltenes novada pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī turpmāk tiks aprēķināta,
ņemot par pamatu dzīvokļa kadastrālo vērtību. Piemērojot jauno aprēķināšanas metodi, pašvaldība ir aprēķinājusi, ka pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īrniekiem noteikta
īres maksas daļa būs sākot no 0,05
eiro līdz 1,18 euro par kvadrātmetru
mēnesī. Ar aprēķinātām pašvaldības
dzīvokļu īres maksām var iepazīties
www.smiltene.lv sadaļā „Maksas
pakalpojumu cenrāži”.
Informējam, ka pašvaldība ir
uzdevusi dzīvojamo telpu pārvaldītājiem – SIA „Smiltenes NKUP” un
pagastu pārvaldēm likumā noteiktajā kārtībā brīdināt pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus par izmaiņām
īres maksā.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada domes
Sociālais dienests
aicina darbā

SOCIĀLO
DARBINIEKU
Launkalnes pagastā
(uz nenoteiktu laiku).
Pieteikuma vēstuli un
iesniedzamos dokumentus aicinām
iesniegt līdz 2017. gada
31. decembrim. Sīkāk par prasībām
un galvenajiem pienākumiem
www.smiltene.lv.
Tālrunis informācijai 26362282.

Saņem balvu sadarbības stiprināšanai
ar novada jaunajiem uzņēmumiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem oktobrī izsludināja konkursu pašvaldībām, lai noteiktu
reģionu rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava budžeta ietvaros
īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai. Konkursa noslēgumā
rezultatīvākās pašvaldības katrā
reģionā saņēma naudas balvas.
Apkopojot konkursa rezultātus,
Vidzemes plānošanas reģionā balvas
saņēma Valmieras pilsētas pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība un
Smiltenes novada pašvaldība. Smiltenes novada pašvaldība saņēma
2000 euro lielu balvu. Tā paredzēta
sadarbības stiprināšanai ar novada
jaunajiem uzņēmumiem, organizējot dažādus atbalsta pasākumus un

palīdzot pieņemt lēmumu par savas
uzņēmējdarbības sākšanu tiem, kas
vēl prāto.
Dalība konkursā bija brīvprātīga un konkursa kopējais balvu fonds
Vidzemes reģionā bija 10 390 euro.
Konkursa nolikums paredz, ka sa-

ņemtā balva jāizmanto, īstenojot
uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes, tai skaitā, to drīkst izlietot infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbības vajadzībām.
Avots: www.vidzeme.lv

bu veicina pakalpojuma pieejamību
un drošu vidi iedzīvotājiem, piedāvājot arvien jaunus pakalpojumus
un uzlabojot dalītās atkritumu vākšanas procesus, ir veikusi būtiskus
ieguldījumus dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidē un pieejamības uzlabošanā, plānojot nākotnē šo
darbu turpināt.
Apstiprinātais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs
(14,48 euro par kubikmetru bez
PVN) paredz, ka ar nākamo gadu
atkritumu apsaimniekošanas tarifs palielināsies par 0,97 euro par
kubikmetru, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) jeb vidēji par 7 procentiem (līdzšinējais
tarifs ir 13,51 euro bez PVN). Tas
nozīmē, ka, piemēram, mazā 240
l konteinera vienas izvešanas reizes maksa pieaugs par 0,23 euro
bez PVN, bet lielā 1,1 kubikmetra
konteinera vienas izvešanas reizes
maksa palielināsies par 1,07 euro
bez PVN.
Apstiprināto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifu veido:
maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-

nu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic
pirms atkritumu reģenerācijas un
kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas
un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam,
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9,18 euro
apmērā par 1 m3;
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 3,67 euro apmērā
par 1 m3;
dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā – 1,63 euro
apmērā par 1 m3.
Pieņemtais pašvaldības lēmums
stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
Lai samazinātu individuālos
tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus izmantot novadā nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumu, EKO punktus,
kā arī individuālos dalītās atkritumu
vākšanas pakalpojumus, ko piedāvā
ZAAO. Vairāk informācija www.
zaao.lv.
Ar domes lēmumu var iepazīties
www.smiltene.lv
Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka Dzimtsarakstu nodaļā novembra mēnesī
reģistrēti 11 jaundzimušie un reģistrēti 18 miršanas reģistri.
No 11 jaundzimušajiem 7 ir
zēni un 4 meitenes. Kristaps, Jānis
– Launkalnes pagastā, Nellija Nikola – Smiltenes pagastā, Emīlija,
Grēta, Marta, Adrians, Marks, Jānis, Valters Aleksandrs, Rūdolfs –
Smiltenes pilsētā. Laulībā dzimuši
6 bērni, 4 – bērniem atzīta paternitāte, 1 – bērnam nav norādītas

Par Smiltenes
novada domes
izpilddirektora
vietnieku
apstiprināts
Andris Lapiņš

Pašvaldību pārstāvji saņem balvas uzņēmējdarbības stiprināšanai.

Ar jauno gadu būs izmaiņas sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifā
(turpmāk
SIA „ZAAO”
ZAAO) jau informēja, ka no 2018.
gada 1. janvāra plānots mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ziemeļvidzemes 22 novadu pašvaldībās, kurās pakalpojumus sniedz ZAAO. Smiltenes
novada pašvaldība ir apstiprinājusi ZAAO iesniegto jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu/tarifu – 14,48 euro par kubikmetru, neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli (PVN).
2017. gada 29. novembra Smiltenes novada domes sēdē deputāti
izskatīja SIA „ZAAO” iesniegumu,
kur tika lūgts apstiprināt jauno aprēķināto un noteikto maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kas nozīmē, ka
maksa par pakalpojumu palielinās.
ZAAO pamatoja, ka šāda maksas
palielināšanas nepieciešamība ir
saistīta ar to, ka ievērojami ir augušas ar atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, ir palielinājušās
degvielas izmaksas saistībā ar akcīzes nodokļa izmaiņām, attiecībā uz
atkritumu savākšanā izmantotajiem
transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir
pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem,
vinješu iegādei, plānota minimālās
darba algas celšana un citas izmaksas. ZAAO ar savu līdzšinējo darbī-
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ziņas par tēvu.
Novembra mēnesī reģistrēti 18
miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši astoņi vīrieši un desmit sievietes.
Miruši 8 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 3 – Palsmanes pagasta iedzīvotāji, 2 – Bilskas pagasta iedzīvotāji
un pa 1 – Blomes, Brantu, Grundzāles, Smiltenes un Variņu pagasta iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2017. gada 1. decembrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 117 jaundzimušie, 152 miršanas reģistri, noslēgtas 49 laulības.

Smiltenes Evaņģēliski luteriskā
baznīcā noslēgtas 3 laulības un
Palsmanes Evaņģēliski luteriskā
baznīcā noslēgta 1 laulība.
Šajā brīnumainajā
Ziemassvētku laikā atrast
vienam otru mīlestībā, ticībā
un cerībā. Atrast to spēku
un mieru sevī un ģimenē.
Priecāties par to, ka esam viens
otram!
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

29. novembrī Smiltenes novada
domes deputāti par novada domes
izpilddirektora vietnieku apstiprināja līdzšinējo Smiltenes novada
domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Andri Lapiņu.
Kopumā uz izpilddirektora
vietnieka amatu tika saņemti 29 pieteikumi. Visus kandidātus konkursa
komisija vērtēja divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu
atbilstību izvirzītajām prasībām, izvirzot uz otro kārtu 5 pretendentus,
kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu.
Otrajā kārtā – darba intervijās klātienē – komisija vērtēja kandidātu
zināšanu un kompetenču atbilstību
amata prasībām – izpratni par pašvaldības, tās iestāžu, uzņēmumu
pārvaldību un procesu darbību;
spēju sniegt priekšlikumus to pilnveidei; argumentēti, analītiski paust
savu viedokli un izpratni par attīstības perspektīvām; pārmaiņu un
attīstības plānu ieviešanu un valodu
zināšanas.
Andris Lapiņš ir ieguvis dabas
zinātņu bakalaura un maģistra grādu
ģeogrāfijā. Kopš 2003. gada ir bijis
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Smiltenes pilsētas domē, un
kopš 2009. gada Smiltenes novada
domē, kas devis iespēju uzkrāt plašu pieredzi teritorijas plānošanas un
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī projektu sagatavošanā,
ieviešanā un rezultātu uzraudzībā,
finanšu plānošanā un piesaistē, personāla un darba grupu vadībā.
Andris Lapiņš izpilddirektora
vietnieka amata pienākumus sāks
pildīt no 2018. gada 2. janvāra. Izpilddirektora vietnieks aizvietos
izpilddirektoru viņa prombūtnes
laikā, bet ikdienā piedalīsies pašvaldības dokumentu izstrādē, pārstāvēs
pašvaldības intereses dažādās institūcijās, būs atbildīgs par novada
attīstības jautājumu pārraudzību,
starpnozaru projektu ieviešanas pārraudzību un citiem jautājumiem.
Atgādinām, ka 2017. gada
27. septembrī Smiltenes novada domes sēdē, pamatojoties uz
domes priekšsēdētāja priekšlikumu, tika pieņemts lēmums
par amata vienības – izpilddirektora vietnieks – izveidošanu.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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turpinājums no 1. lpp.
Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda
cilvēks” saņēma KLEPERU ĢIMENE. Launkalnes pagasta Kleperu ģimenes mājās, kur saimnieko
Līga un Raimonds Kleperi, jau kopš
1998. gada ir izveidots meža medību un, godājot senčus, senu lietu
muzejs – privātkolekcija. Saimnieki
laipni sagaida ikvienu interesentu,
kurš vēlas aplūkot gan senus mežkopības un zemkopības darbarīkus,
gan rūpīgi vāktās sadzīves lietas, gan
ziņas par dzimtas un pagasta vēsturi.
Kleperu ģimene ir iedvesmojusi ne
tikai savu dzimtu, bet daudzus viesus
sākt apzināties savas dzimtas saknes.
Apkārtējās skolas, īpaši Launkalnes
sākumskola, novērtē sadarbību, kāda
ir izveidojusies ar Kleperu ģimeni.
Kleperu mājās katru gadu tiek rīkotas Meža dienu mācību ekskursijas,
Līgas un Raimonda, un viņa bērnu
vadībā tiek spēlētas dažādas dabas
izzinošas spēles, iepazīti ārstniecības
augi, pētīti koki. Līga un Raimonds ir
nesavtīgi, pacietīgi cilvēki, kuri snieguši ieguldījumu Smiltenes novada
un Launkalnes pagasta tēla veidošanā, sabiedrības izglītošanā kultūrvēstures un mežsaimniecības jomā.

Gada balvu Kultūrā par ieguldīto darbu nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanā, tradīciju turpināšanā savā radošajā
darbā saņēma ANNA UN GUNTIS PRIEDĪTES. Anna Priedīte ir
šuvēja, individuālā darba veicēja,
kura, veicot savus darba pienākumus, ir uzņēmīga, atbildīga, pretimnākoša, labestīga. Viņa ir šuvusi
tērpus Smiltenes un apkārtējo novadu amatiermākslas kolektīviem, kā
arī Annas šūtais tautastērps šogad
ir izvēlēts izstādei, kas būs skatāma
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku laikā. Meistares darbi, kuros
jūtama mīlestība, apliecina viņas
cieņu pret latviešu tautas vērtībām.
Guntim Priedītem piemīt milzīgs
gribasspēks, pacietība un rūpība
pret ikvienu darbu, kas tiek darīts.
Darbs ar koku ir viņa aicinājums.
Gunta darbi aplūkojami nozīmīgos
tūrisma objektos Smiltenes novadā
un blakus novados, kā arī šobrīd apskatāmi izstādē Siguldā. Viņa veidotās rotaļlietas radījušas prieku Smiltenes pirmsskolas grupu bērniem.
Anna un Guntis ir izaudzinājuši trīs
meitas, dodot stabilu pamatu, veidojot vērtību sistēmu, attīstot radošās
spējas un mīlestību pret mākslu.
Gada balvu Tautsaimniecībā
par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā,
novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS (PIKC)
„SMILTENES TEHNIKUMS”
KOLEKTĪVS. PIKC „Smiltenes
Tehnikums” pēdējo gadu laikā ir
kļuvis par mūsdienīgu, prestižu,

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis
ar 2017. gada balvas Izglītībā
laureātu A. Miķi.
Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas fizikas,
informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs ANDREJS
MIĶIS. Kopš 1997. gada A. Miķis
strādā Smiltenes izglītības sistēmā.
Skolotājs mācību stundās prot ieinteresēt skolēnus darboties jēgpilni
un māca apgūto sasaistīt ar reālām
dzīves situācijām, attīsta skolēnu
pētniecības prasmes, vadot skolēnu
zinātniski pētnieciskos darbus informātikas un fizikas tematikā. Andrejs
informē ne tikai skolēnus, bet arī
kolēģus par jaunākajām zinātnes atziņām, organizē dažādus izzinošus
pasākumus, mācību ekskursijas, nodarbības. Skolotājs veido cieņpilnas
attiecības ar skolēniem, mācot ne tikai mācību priekšmeta saturu, bet arī
vispārcilvēciskas vērtības. A. Miķis
sniedz ieguldījumu skolas datortīkla un datorprogrammu uzturēšanā,
pedagogu tālākizglītības nodarbību
organizēšanā. Skolēni viņu raksturo
ar vārdiem – „stingrs, prot izskaidrot
šķietami neizskaidrojamo, mīl jokot,
īsts sava priekšmeta un skolas entuziasts, draudzīgs un atsaucīgs” .

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis
ar 2017. gada balvas Kultūrā
laureātiem Annu un Gunti Priedītēm.

2017. gada 15. decembris

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis
ar 2017. gada balvas Tūrismā
laureātu J. Krieķi.
muzeja „Kukaburra” saimnieks
JĀNIS KRIEĶIS. Maizes muzejā katrs ceļinieks un viesis ir laipni
gaidīts, pacienāts un iepazīstināts
ar skaistu, latvisku vidi, telpu, tradīcijām un vērtībām. Jāņa darbam
piemīt sirsnība, pamatīgums un
laba gaume. Viss, ko viņš dara, tiek
veikts ar apdomu, no sirds un domājot par produkta saņēmēju. Viņa cepto maizi, ābolu sieru, kaņepju staku
un citus produktus ir ievērojuši gan
starptautiskajā izstādē „Balttour”,
gan daudzos, dažādos tirdziņos un
pasākumos. Īpaši jāuzsver Jāņa latviskums un lokālpatriotisms, savos
produktos izmantojot novada simbolu – rudzupuķi. Kā apliecinājums
Jāņa darba kvalitātei ir saņemtā kultūras zīme „Latviskais mantojums”,
ko piešķir Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu.
Gada balvu Sabiedriskajā
darbībā par brīvprātīgu iesaistīšanos un sniegto palīdzību gan
Ukraiņu kara darbībā cietušo
bērnu nometņu organizēšanā, gan
palīdzot novada sociālo problēmu
ģimenēm, saņēma AURIKA ZĪVERE. Aurika ir Smiltenes novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja, līdz ar
to ikdienas darbs ir cieši saistīts ar
sociālas dabas jautājumiem. Viņa

Domes priekšsēdētājs
G. Kukainis ar 2017. gada balvas
Tautsaimniecībā laureātiem PIKC
„Smiltenes tehnikums” direktora
vietnieci R. Grabovsku un direktoru
A. Miezīti.
uz zināšanām un kvalitāti balstītu
profesionālās izglītības iestādi, kas
domā gan par audzēkņu, gan tautsaimniecības attīstības vajadzībām.
Smiltenes tehnikumā, nepārtraukti
domājot par mācību programmu
pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu
darba tirgus prasībām un piesaistot
dažādu projektu līdzfinansējumu,
izdevies panākt, ka skolā mācās
daudz zinošu un savā izvēlētajā profesijā ieinteresētu jauniešu. PIKC ir
uzsācis modulāro apmācību Latvijas ekonomikai prioritārajā nozarē
būvniecībā būvniecībā – ceļu būvtehniķis un izstrādājis un licenzējis
jaunu, šobrīd tautsaimniecībā īpaši
nepieciešamu mācību programmu
– hidrobūvju būvtehniķis. Smiltenes tehnikums ar labiem panākumiem izmanto savas konkurētspējas
priekšrocības, piedāvājot mūsdienu
darba tirgum atbilstošu izglītību.
Gada balvu Tūrismā par aktīvu un radošu darbību tūrisma nozarē un par sniegto ieguldījumu
Smiltenes novada popularizēšanā
valstī un pasaulē saņēma Maizes

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis
ar 2017. gada balvas Sabiedriskajā
darbībā laureāti A. Zīveri.

atbildīgi un individuāli izvērtē katru problēmjautājumu un situāciju.
Nenovērtējama ir viņas sirsnība, labestība, ar kādu viņa pieiet pie katra darba uzdevuma. Aurika nekad
neteiks „Nē!”, viņa vienmēr cenšas
atrast risinājumus, nezināmās lietas
uztverot kā izaicinājumus. Jau vairākus gadus, Aurika ir novada jauniešu krustmāte. Viņa brīvprātīgi vada
Smiltenes Jauniešu domi, kur, kopā
organizējot dažādus izklaidējošus un
sociālus pasākumus, ir kā paraugs
jauniešiem, starp kuriem, pateicoties
aktīvai darbībai Jauniešu domē, izaug krietni cilvēki, kuri aizejot „lielajā dzīve”, sasniedz daudz. Aurika
savu sirds siltumu nepatur sev, viņa
ar to dalās gan caur saviem bērniem,
gan ievērpjot to savos darbos, neatskatot savu palīdzību nevienam.
Goda rakstu par ilggadīgu,
atbildīgu darbu un ieguldījumu
veselības aprūpē saņēma Launkalnes feldšerpunkta ārsta palīdze JEĻENA APSE. Kopš 1969.
gada Jeļena vada Launkalnes pagasta feldšerpunktu, kurš kļuvis par
viņas mūža vienīgo darba vietu. Paralēli tiešajam darbam, viņa veikusi
arī sociālā darba pienākumus, iesaistoties sociālo problēmu risināšanā pagastā. Jeļena nesavtīgi veikusi
savu darbu gandrīz piecdesmit gadu
garumā, rūpējoties par pagasta un
novada iedzīvotāju veselību.
Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu sabiedriskās darbības
organizēšanā saņēma palsmanieši
GUNTA UN VALDIS PAEGĻI.
Pateicoties viņu entuziasmam, vairāk
kā 20 gadu garumā tika organizēti
galda spēļu turnīri Palsmanes pagastā. Īpašs Valda un Guntas lolojums ir
Zolītes spēles atklātais čempionāts,
kurš reizi mēnesī pulcēja 70 – 80 dalībniekus no visas Latvijas. Daudzu
gadu garumā Paegļu ģimene organizēja Palsmanes pagasta komandu
rajona sporta spēles, kurās aktīvi
iesaistījās arī paši. Ar savu aktivitāti
viņi ir spējuši piesaistīt daudzus jaunus dalībniekus galda spēlēm.
Goda rakstu par atbildīgu
un godprātīgu darbu sabiedrības
labā saņēma ilggadējā Grundzāles pagasta pārvaldes sekretāre
IRITA PAKALNE. Irita punktuāli
un precīzi pilda savus darba pienākumus Grundzāles pagastā jau vairāk kā 40 gadus, kuru laikā veikusi
grāmatvedes pienākumus un svarīgākos uzdevumus dzimtsarakstu
jomā, joprojām apzinīgi strādājot
pie arhīva uzturēšanas. Dodoties pie

sekretāres Iritas Pakalnes, ikviens
iedzīvotājs zina, ka saņems gan kvalitatīvu apkalpošanu, gan pilnvērtīgu
informāciju. Irita izaudzinājusi divus
dēlus – krietna darba darītājus. Četri mazbērni uzauguši, baudot Iritas
nesavtīgo mīļumu, rūpes un gādību,
kāds jūtams ir arī viņas darbā.
Goda rakstu par ilggadīgu,
atbildīgu darbu un ieguldījumu
veselības aprūpē saņēma ģimenes
ārste LILITA EZERIŅA. Daktere Ezeriņa ir laipna un rūpīga ārste,
kura savu darbu veic ar sirsnību jau
no pirmajiem darba gadiem. Lilita
Ezeriņa, ar sapratni daudzos jautājumos, spēj palīdzēt un sniegt atbalstu
grūtākos dzīves posmos. Daktere
šogad svin skaisto 70 gadu jubileju.
Nenovērtējams ir viņas ieguldījums
un ilgstošais darbs veselības aprūpē.
Kopā ar vīru Juri Ezeriņu ir izaudzināti trīs brīnišķīgi bērni, ar kuriem
var lepoties.
Goda rakstu par ilggadīgu,
atbildīgu darbu un ieguldījumu tautsaimniecībā saņēma SIA
„Vidzemīte” galvenā zootehniķe
ILGA GRIBULE. Nenovērtējams
ir Ilgas devums uzņēmuma SIA „Vidzemīte” attīstībā, kurā viņa strādā
kopš 1994. gada. Viņa zina visu par
katru lopu, kas ir saimniecības ganāmpulkā, nepārtraukti papildina
savas zināšanas dažādos kursos, lasa
jaunākās atziņas žurnālos, internetā.
Ilga neskaita savas darba stundas, ar
savu optimismu un lielo darba mīlestību ik dienu atgādina: ir jāstrādā!
Viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga. Ar
savu sirdsdegsmi labi dara savu darbu, dara vairāk, kā liek pienākums.
Šogad Ilga svin 75 gadu jubileju.
Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu izglītībā saņēma Smiltenes tehnikuma
galvenā grāmatvede GENOVEFA
LOGINA. Kopš 1991. gada Genovefa Logina strādā Smiltenes tehnikumā. Darbā ir ļoti enerģiska, taupīga un saimnieciska. Vadot izglītības
iestādes grāmatvedību vairāk kā 25
gadus, viņa pati saka, ka „apzinos,
ka nevaru neko mainīt lielajā politikā, taču savu iespēju robežās esmu
izdarījusi visu, lai tehnikumā dzīve
ietu uz augšu”. Bez viņas prasmīgās
finanšu vadības nebūtu iespējams
īstenot projektu, kas paredzēja tehnikuma modernizāciju. Genovefa ir
lieliska vadītāja savā grāmatvedības
kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu pašaizliedzību
un entuziasmu bagātinot tehnikuma
sociālo vidi un ikdienu.

2017. gada Smiltenes novada domes apbalvojumu laureāti.
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Goda rakstu par ilggadīgu,
atbildīgu darbu un ieguldījumu
veselības aprūpē saņēma Palsmanes pagasta ģimenes ārstes prakses medmāsa INDRA ANTĒNA.
Medmāsiņa Indra Antēna medicīnā
strādā kopš 1979. gada, bet 1981.
gadā uzsāka darba gaitas Palsmanes
ambulancē. Viņa nenogurstoši rūpējas par cilvēku veselību, neskaitot
sava darba stundas. Ikviens zina,
ka droši var griezties pie Indras un
vienmēr tiks dots vērtīgs padoms
vai sniegta palīdzība. Indra vienmēr
ir saprotoša, labestīga, uzklausa pacientu problēmas, rod risinājumus,
iedrošina cilvēkus rūpēties par savu
veselību.
Goda rakstu par ilggadīgu
ieguldījumu izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā saņēma PALSMANES PAGASTA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES KOLEKTĪVS. Stipras valsts nākotne ir bērni, kuriem
iemācīta viņu dzimtenes kultūra
un tradīcijas, atbildība un mīlestība
pret savu valsti. Tieši šādā – latviskā – garā jau 50 gadus bērni tiek
audzināti Palsmanes bērnudārzā.
Audzēkņu vecāki novērtē drošības
sajūtu, ko radījuši pedagogi un darbinieki, rūpējoties par vissvarīgāko,
kas viņiem ir – bērniem. Radošās
aktivitātēs, nodarbībās, kopīgajos
pasākumos un ikdienas rūpēs ir jūtama pedagogu un darbinieku sirsnība
un mīlestība ikdienu.
Pateicības rakstu par ilggadīgu un atbildīgu darbu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Smiltenes
novadā saņēma Palsmanes bērnu,
jauniešu un vidējās paaudzes deju
kolektīva vadītāja AIJA ZEIBOTE. Aija ir deju skolotāja ar augstām kvalitātes prasībām, tajā pašā
laikā dejotājiem iemācot patiesumu,
sirsnību un attieksmi pret latvisku-

mu. Šogad aprit 25 gadi, kopš Aija
vada Palsmanes bērnu deju kolektīvu un 20 gadi, kopš vada Vidējās
paaudzes deju kolektīvu „Cīrulis”.
Viņas vadītie deju kolektīvi, kopš
izveidošanas brīža, ir piedalījušies
visos vispārējos Dziesmu un deju
svētkos, kā arī aktīvi koncertē un
veido savas koncertprogrammas,
pārstāvot Smiltenes novadu un Latviju ārzemju festivālos. Latviešu
tautas deja ir Aijas dzīve. Tādi cilvēki kā Aija, ir tie, kas neatlaidīgi,
soli pa solim, apzinīgi, ar atbildības
sajūtu rada paliekošas vērtības, kas
ļauj mūsu bērniem un mums pašiem
noticēt sev, likt pamatus drošai rītdienai un nest Smiltenes, Latvijas
vārdu pasaulē.
Pateicības rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu tautsaimniecībā saņēma SIA „Smiltenes NKUP” elektriķis ANDREJS
LEJA. Andrejs ir apzinīgs un profesionāls, savus pienākumus veic ļoti
labi, izrādot iniciatīvu. Darba laikā
sevi ir pierādījis kā zinošu un kvalificētu darbinieku. Savu pienākumu
veikšanai, īpaši daudzdzīvokļu mājas elektrību problēmu jautājumos,
veltījis neskaitāmas darba stundas,
nereti arī brīvdienās un svētku dienās. Andrejam var uzticēt jebkuru
uzdevumu, jo kā pats mēdz teikt„strādā visu, ko valdība liek”. Viņš
darbu veic godprātīgi un ar lielu
atbildības sajūtu, sniedzot ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības
un uzņēmuma attīstībā.
Lepojamies ar jūsu labajiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumu
Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā. Paldies jums par to! Tieši jūs dariet stipru mūsu novadu un
mūsu valsti! Lai izdodas sasniegt arvien augstākus mērķus arī turpmāk!
Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala,
sekretāre
Foto: A. Melderis

Pašvaldības policija informē
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2017. gada
novembra mēnesī sastādījusi 30
administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 27 par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 3 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 421. panta pirmā daļa - smēķēšanu neatļautās vietās – 2;
- 421. panta ceturtā daļa –
smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 3;
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts tumšajā
laikā bez gaismu atstarojošas vestes – 16;
- 1711. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to
izdarījis nepilngadīgais – 3;
- 1711. panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana, ja to
izdarījis nepilngadīgais atkārtoti
gada laikā – 1;
- 172. panta trešā daļa – alkoholisko dzērienu nodošana nepilngadīgo rīcībā – 1;
- 186. panta otrā daļa - dzīvesvietas nedeklarēšana – 1;
Par Smiltenes novada domes

saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 1;
- 22.1. punkts – pašvaldības
organizāciju, iestāžu un teritoriju
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana – 1;
- 27.1. punkts – gulēšana uz
publiskiem atpūtas soliņiem – 1;

Sakarā ar diennakts
tumšā laika ātrāku
iestāšanos, Pašvaldības
policija aicina gājējus
ievērot Ceļu satiksmes
noteikumu prasības
un parūpēties par
personīgo drošību,
nēsājot gaismu
atstarojošās vestes!
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,
Pašvaldības policijas priekšnieks
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Par Smiltenes pilsētas centra
plānojuma risinājumu aptaujas
rezultātiem
Smiltenes novada domes sēdē
apstiprināti iedzīvotāju „Smiltenes pilsētas centra plānojuma
risinājumi” aptaujas rezultāti un
pieņemts lēmums detalizētu būvprojekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā
II kārta” izstrādi veikt atbilstoši
otrajai plānojuma shēmai, kura
paredz autoostas pārcelšanu.
Smiltenes novada dome no 22.
septembra līdz 22. oktobrim
aicināja novada iedzīvotājus
izteikt viedokli, kādām būt
Smiltenes pilsētas centra
plānojumam nākotnē. Aptaujas mērķis bija noskaidrot
sabiedrības viedokli par SIA
„Firma L4” izstrādātajiem
Smiltenes pilsētas centra
funkcionālā zonējuma 4 variantiem, noskaidrojot vai
iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu
uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16; iedzīvotāju
domas par satiksmes organizāciju Baznīcas laukuma centrālajā
daļā; iedzīvotāju domas par pilsētas
labiekārtojuma veidiem.
Apkopojot kopumā 214 saņemtās aptaujas anketas, 106 jeb 50%
respondenti atbalsta 2. shēmu, 45
jeb 21% – 1. shēmu, 26 jeb 12% –
4. shēmu, 25 jeb 11% – 3. shēmu.
12 jeb 6% gadījumos tika norādīts,
ka apmierinātu cits variants.
Aptaujas anketā, neatkarīgi no
atzīmētās izvēles, iedzīvotāji tika aicināti sniegt arī savus priekšlikumus
un ierosinājumus. Vairākkārt tika
norādīts uz zaļās zonas nepieciešamību pilsētā, dažādi priekšlikumi
un komentāri tika pausti arī autostāvietu, autoostas, brauktuves izvietojuma jautājumos, kā arī sniegti citi
priekšlikumi, kā piemēram, bagātināt pilsētvidi ar dažādiem zaļās zonas elementiem; izveidot maksimāli
daudz papildus auto stāvvietas, to

skaitu nesamazināt; izveidot pazemes autostāvvietas; saglabāt automašīnu novietošanas iespēju skujiņu veidā iepretim veikalam „Top!”;
brauktuves un gājēju/veloceliņu
segumus veidot atšķirīgās krāsās;
sakārtot baznīcas sētas vizuālo izskatu; izveidot pilsētas centrā atpūtas zonu ar strūklaku, soliņiem, āra
kafejnīcām; ziemas laikā izveidot
publisko slidotavu; izveidot kinētiskus gaismas objektus u.c.
Atgādinām, ka 2. shēma paredz:
autoostas atrašanās vietas maiņu uz
tranzītielas malu, pārceļot to no Pils
ielas 1 uz Baznīcas laukumu 16A;
papildu autostāvvietu izveidošanu;
multifunkcionālas telpas izveidi,
kura ikdienā darbotos kā stāvlaukums, kas papildināts ar zaļām kabatām, bet var slēgt daļēji vai pilnībā pasākumu rīkošanai; rekreācijas
zonas izveidi gan Pils ielā 10, gan
Baznīcas laukumā 16 (vieta apstā-

dījumiem, vides elementiem, mākslas objektu izvietošanai, kultūras
pasākumu, izrāžu norisei); saglabāt
divvirzienu satiksmi Baznīcas laukumā.
Apkopotie aptaujas rezultāti un
saņemtie uzņēmēju viedokļi ir nodoti projektētājiem, lai detalizētāk
izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”. Pēc būvprojekta dokumentācijas izstrādes minimālajā sastāvā tiks veikta būvniecības ieceres
sabiedriskā apspriešana.
Atgādinām, ka projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana
Smiltenes pilsētā” otrā kārta paredz
Baznīcas laukuma, Marijas ielas,
Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna ielas
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas
laukumam un teritorijas Baznīcas
laukumā 16A un Baznīcas laukumā
10 pārbūvi. Pārbūvi plānots veikt
vairāku gadu garumā, to sadalot pa
vairākām īstenošanas kārtām, bet,
lai darbus varētu secīgi plānot un
īstenot, būvprojektu nepieciešams
sagatavot visai teritorijai.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās
organizācijas projektu īstenošanai
29. novembrī Smiltenes novada domes kārtējā sēdē deputāti
apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām
organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas sešu projektu
īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija
līdz šā gada 13. oktobrim. Norādītajā termiņā saņemti deviņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi.
Smiltenes novada domes izveidotā
un apstiprinātā konkursa komisija
veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu.
Ierobežotā finansējuma dēļ atbalstu
saņems seši projektu līdzfinansēšanas pieteikumi:
Projekts „„Dziedātprieks” – skatuves un tautas tērpu daļas jauktam
korim Pakalni un kopai Rudzupu-

ķe”, iesniedzējs biedrība „Smiltenei
un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 499,24 euro apmērā;
Projekts „Parādes tērpu iegāde FK Smiltene dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība „Futbola klubs
„Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 614,76 euro apmērā;
Projekts „Pēc Kurzemes tautas
tērpa metiem izgatavotu tērpu iegāde
VPDK „Ieviņa””, iesniedzējs biedrība „Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 476,75 euro apmērā;
Projekts „Smiltenes evaņģēliski
luteriskās baznīcas lielās zāles krāšņu atjaunošana”, iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze,
piešķirts līdzfinansējums 1000,00
euro apmērā;
Projekts „Sporta tērpu iegāde”,
iesniedzējs biedrība „Smiltenes
Vanagi”, piešķirts līdzfinansējums
320,41 euro apmērā;

Projekts „Bijām, esam, būsim Latvijai!”, iesniedzējs biedrība
„Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 140,09
euro apmērā.
Neatbalstītos pieteikumus aicinām pilnveidot un atkārtoti iesniegt
nākamajā gadā.
Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2017. gada 2. kārtā kopumā
bija pieejami 3051,25 euro. Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss tiek organizēts
jau septīto gadu un tā mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas
projektu idejas izglītības, kultūras,
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas
un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs
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Bezmaksas peldēšanas nodarbības
Smiltenes novada iedzīvotājiem – senioriem
Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības
veicināšanai
Smiltenes novadā”, Nr.
9.2.4.2/16/I/052 ietvaros
tiek organizētas bezmaksas peldēšanas un pirts apmeklēšanas
nodarbības Priekuļu peldbaseinā
“RIFS” senioriem. Peldēšanas un
pirts apmeklēšanas nodarbībās
var pieteikties Smiltenes novada
iedzīvotāji no 54 gadu vecuma.
Vecāki cilvēki, apmeklējot peldēšanas nodarbības un pirts procedūras, var izkustināt savu ķermeni,
izstiepties un saglabāt lokanību,
izveicību un dzīvesprieku. Abi pasākumi mazina noguruma pazīmes,
uzlabo dzīves kvalitāti, kā arī fizis-

kās aktivitātes veicina vispārējo veselības uzlabošanos (it sevišķi sirds
un asinsvadu veselību), pagarina
mūža ilgumu.
Vēl var pieteikties uz 2018.
gada janvāra nodarbību, kas notiks 21. janvārī plkst. 11.00. Baseina un pirts apmeklējumi plānoti
arī februārī, martā, aprīlī un maijā. Detalizētāka informācija un
nodarbību grafiks sekos.
Nodarbības ilgums – 1 stunda.
Izbraukšana uz Priekuļiem
plkst. 10.00 no Smiltenes kafejnīcas

„Mūzas” pieturas.
Iepriekšēja pieteikšanās
reģistrācijai ir obligāta pie
Sociālā dienesta darbinieces Anitas Šteinbergas tel.
28680831 vai e-pastu: anita.steinberga@smiltene.lv. Vietu skaits ir
ierobežots.
Baseina apmeklējumus un
transporta izdevumus segs Smiltenes novada dome no projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Smiltenes novadā”,
Nr. 9.2.4.2/16/I/052 pieejamajiem
līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja:
Ieva Dille
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Noslēdzies projekts
„Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas
izveidei ap Bilskas ezeru”
Takas izveide
ap Bilskas ezeru
tika uzsākta projekta „Materiālu iegāAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
de aktīvās atpūtas
takas izveidei ap Bilskas ezeru” Nr. plastmasas savilcēji, kas izmantoti sējums 1078,81 euro Projekts noslēdzās 2017. gada 23. novembrī.
16-09-AL10-A019.2201-000001 takas veidošanā.
Vairāk informācijas par Eiroietvaros ar Smiltenes novada doProjekts realizēts piesaistot
pas
Lauksaimniecības fondu laumes un Lauku atbalsta dienesta fi- Eiropas Lauksaimniecības fonda
ku
attīstībai
(ELFLA) pieejams
nansiālu atbalstu. Projekta mērķis lauku attīstībai Latvijas Lauku atEiropas
Komisijas
tīmekļa vietnē
bija pilnveidot brīvā laika un sporta tīstības programmas 2014. – 2020.
http://ec.europa.eu/agriculture/
objektu infrastruktūru un radīt patī- gadam apakšpasākuma „Darbību
kamu vidi pilnvērtīgai aktīvai atpū- īstenošana saskaņā ar sabiedrības rural-development-2014-2020/intai, kā arī nodrošināt ezera kā dabas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” dex_lv.htm.
vērtības saglabāšanu, izzināšanu un līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas
Informāciju sagatavoja
pilnvērtīgu izmantošanu. Projekta ir 10 788,11 euro, no kurām Lauku
Linda Karlsone,
ietvaros tika iegādāti materiāli – atbalsta dienests līdzfinansē 9709,30
Bilskas
pagasta
pārvaldniece
kokmateriāli, caurules, skrūves un euro, savukārt no pašvaldības finan-

2017. gada 15. decembris

Piešķir papildus
finansējumu izglītības
procesa nodrošināšanai
29. novembrī Smiltenes novada domes sēdē tika atbalstīts
Bilskas pamatskolas direktores
priekšlikums par internāta atvēršanu, kā arī Smiltenes novada
pamatizglītības iestāžu vadītāju
sanāksmes priekšlikums par pašvaldības finanšu līdzekļu palielinājumu mācību procesu nodrošināšanai Bilskas pamatskolai, Variņu pamatskolai un Launkalnes
sākumskolai.
Sēdē tika atbalstīti abi priekšlikumi. Bilskas pamatskolā internātu ar 14 vietām plānots izveidot ar
2018. gada 1. septembri, pašvaldības budžetā paredzot finanšu līdzekļus 3424 euro apmērā, lai iegādātu
nepieciešamo inventāru (gultas,
matračus, segas, gultas veļas komplektus, u.c.). Tāpat tika nolemts

izveidot jaunas amata vienības „Internāta skolotājs” un „Bērnu aprūpētājs”. Internāta atvēršanas mērķis ir
piesaistīt vairāk skolēnus izglītības
iestādei, kā arī samazināt autobusa
uzturēšanas izmaksas.
Domes sēdē nolēma piešķirt
papildus finansējumu (kopumā
9531 euro) izglītības procesa nodrošināšanai Bilskas pamatskolai,
Variņu pamatskolai un Launkalnes
sākumskolai ar 2018. gada 1. janvāri. Finansējums paredzēts pedagogu
atalgojumam, lai izglītības iestādes
varētu nodrošināt skolēniem pagarinātās dienas grupas, kā arī papildus stundas, lai sagatavotu skolēnus
valsts pārbaudes darbiem.
Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sports
Trīs Smiltenes novada
vieglatlētiem piešķirtas
Latvijas Sporta veterānu
savienības atzinības

Apstiprināts projekts
„Kartingu trases atjaunošana 2. kārta”
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Smiltenes
novada domes sagatavoto projekta iesniegumu Nr. 17-09-AL10A019.2103-000001 „Kartingu trases atjaunošana 2. kārta”, kas tika
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros. Projekts tiek īstenots kā

kopprojekts, kur otrs dalībnieks projektā ir biedrība „Tehniskais sporta
klubs „Smiltene””.
Projekta ietvaros tiks veikta kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana. Projekta mērķis ir pilnveidot
kartingu trases stāvvietas laukumu,
lai varētu uzlabot daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas kompleksa piedā-

vāto pakalpojumu kvalitāti.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 53 344,93 euro, no kurām
Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 20 000,00 euro un pašvaldības
finansējums 33344,93 euro.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Pārdod par brīvu cenu pašvaldības vieglos
pasažieru transportlīdzekļus
Smiltenes novada dome atkārtoti pārdod par brīvu cenu pašvaldības
kustamo mantu – vieglos pasažieru
transportlīdzekļus:
Ford Focus, valsts reģistrācijas Nr. HL-6245, 2003. izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir
noteikta – 400,00 euro (četri simti
euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
Maksājumi par objektu veicami
100% euro.
PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas Nr. EJ-7075, 2001. izlai-

duma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir
noteikta – 400,00 euro (četri simti
euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
Maksājumi par objektu veicami
100% euro.
Par atsavināmās kustamās
mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties
ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob. tel. Nr. 29194723, tel.
64707867, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no plkst.
8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.
8:00 līdz 16:00. līdz 2018. gada
5. janvārim (ieskaitot).
Ja sludinājumā noteiktajā laikā
pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm
personām tiks rīkota izsole.

Arnolds Markss un Kitija Klempnere.
Ar mērķi pulcēt vienkopus
valsts veterānu sportistus dažādos
sporta veidos, 3. decembrī Rīgā
esošajā Lielajā ģildē notika Latvijas Sporta veterānu savienības
rīkotais salidojums. Tajā tika apbalvoti Latvijas vadošie veterāni
komandu sporta veidos, kā arī tie
sportisti, kuri guvuši panākumus
starptautiska mēroga veterānu
sporta sacensībās.
Vienlaikus atzinības tika pasniegtas arī sporta veterāniem, kuri
izcēlušies ne tikai ar augstiem panākumiem, bet arī ilggadēju dalību.
Starp viņiem arī trīs Smiltenes novada vieglatlēti – Kitija Klempnere, Arnolds Markss un Dzintars
Briedis.
Kitija Klempnere sporta veterānu sacensībās vieglatlētikā startē jau
25 gadus, regulāri gūstot panākumus
vairākās disciplīnās. Īpaši augstu jānovērtē arī Kitijas organizatoriskās
spējas. Tieši Kitija uzņēmusies galvenās organizatores rūpes Smiltenes
novada sporta veterāniem – viegl-

atlētiem. Braucienu plānošana uz
sacensībām, komandas saliedēšanas
pasākumu rīkošana, aktīva līdzi jušana savējiem. Tā ir tikai daļa, ko ar
patiesu gandarījumu un prieku veic
Kitija Klempnere.
Atzinību par mūža ieguldījumu
veterānu sportā, kā arī gūtajiem panākumiem vieglatlētikas sacensībās,
saņēma Arnolds Markss. 85 gadus
vecais smiltenietis, neskatoties uz
cienījamiem gadiem, turpina piedalīties kā ziemas, tā arī vasaras sacensībās. A. Markss regulāri startē
lodes grūšanas, diska mešanas un
šķēpa mešanas sacensībās.
Latvijas Sporta veterānu savienības atzinība tika piešķirta arī
Dzintaram Briedim. 2016. gadā
smiltenietis laboja Latvijas rekordu
vieglatlētikā – šķēpa mešanā V75+
grupā. Cienījamais kungs regulāri
gūst visaugstākās vietas Latvijas un
arī Baltijas mēroga sacensībās. Līdzīgi kā abi pārējie balvu saņēmēji,
arī D. Briedis veterānu sportam veltījis nozīmīgu mūža daļu.
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Skolotāju sadarbība
kā mācību kvalitātes
nodrošināšanas aspekts
Smiltenes vidusskolā
Smiltenes vidusskola ir ieguvusi
iespēju būt par vienu no aprobācijas
skolām Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta
gaitā tiek pārskatīts mācību saturs
un pieeja, lai skolēni gūtu dzīvei 21.
gadsimtā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes.
Projektā viena no prioritātēm ir
skolotāju savstarpējā sadarbība. Tam
tiek pievērsta īpaša uzmanība valstī,
un skolotājiem notiek mācības par
šo un arī citiem tematiem. Smiltenes
vidusskolas skolotāji ir meklējuši
iespējas, kā mazināt mācību satura
dublēšanos un kā dažādus jautājumus mācīties radošāk. Sadarbības
stundas šajā mācību pusgadā novadījuši daudzi skolas skolotāji.
7.b un 7.d klases skolēni zināšanas par leņķiem, teikumu uzbūvi un
pasakas veidošanu apguva nodarbībās, ko vadīja skolotājas Jana Vīksna
un Vera Rācene. Skolotājas mācību
stundās īstenoja jauno izglītības pieeju, kas paredz skolotāju sadarbību,
pārbīdi no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kad
skolēni mācās iedziļinoties, mācās
dažādu mācību priekšmetu zināšanas
sasaistīt un saskatīt kopsakarības.
Mācīšanās noslēgumā tapa radošs
darbs – pasaka par leņķu dzīvi, kurā
katrs varēja demonstrēt gan savas
zināšanas matemātikā, gan latviešu
valodā un literatūrā.
10.b klases skolēni apvienotajā vēstures un informātikas stundā
kopā ar skolotājām Sandru Pakuli un
Dainu Zelmeni mācījās, kā meklēt
un loģiski strukturēt informāciju par
Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem, kas veicinājuši Latvijas valsts
izveidošanu. Katrs skolēns saņēma
uzdevumu strādāt ar internetā pieejamajiem avotiem un atrast informāciju, ko Latvijas valsts neatkarības
ceļā paveikuši dažādi cilvēki. Stundā
savākto informāciju nācās izvērtēt,
izdomāt savu simbolu noteiktam
notikumam, to pamatot un ievietot
grafiskā laika līnijā, akcentējot gan
notikuma vēsturisko, gan arī simbolisko nozīmi.
6.a klasē skolēni skolotāju Ritas
Rozītes un Montas Konstantes kopīgi vadītā matemātikas – dabaszinību
stundā mācījās, kādi ir mērogu veidi,
kā saprast, aprēķināt mērogu un lasīt
to kartē. Stunda sākās ar jautājumu,
kā vienā papīra lapā var iezīmēt kla-

si, Smilteni, Latviju un visu pasauli.
Skolēni, skolotāju vadīti un atbalstīti, meklēja atbildes uz jautājumiem,
cik vienam centimetram kartē atbilst
kilometri dabā, kā pāriet no vārdiskā
mēroga uz skaitlisko mērogu, kā kilometrus iezīmēt kartē.
10.a klases skolēniem bija iespēja vispusīgi izzināt renesanses
īpatnības gan mākslā, gan literatūrā
skolotāju Sarmītes Rīderes un Viljas
Mauriņas kopīgi sagatavotajā stundā.
Stundas gaitā skolēni gan aktualizēja savas pamatskolā gūtās zināšanas
par renesanses periodu, gan arī guva
padziļinātu ieskatu renesanses laika
arhitektūrā, tēlniecībā, glezniecībā
un literatūrā. Skolēniem bija iespēja
arī darboties grupās un ar domino
kartīšu palīdzību izvērtēt savas zināšanas.
Skolotāja Valija Brence un skolotājs Andrejs Miķis 10.b klases skolēniem vadīja stundu par funkciju
pārbīdēm, izmantojot MS Excel lietotni. Stundā skolēni mācījās savienot zināšanas un prasmes, kas līdz
šim tiek mācītas divos dažādos mācību priekšmetos – matemātikā un
informātikā. Informātikas prasmes –
izmantot lietotni MS Excel – skolēni
lika lietā, lai tiktu galā ar matemātikas uzdevumu – konstruētu funkciju
grafikus un pētītu to pārbīdes, ņemot
vērā parametra vērtības.
Skolotājas Ilma Reimane un
Ilma Sīmane sadarbojās 5.b klasē,
vadot stundu „Rakstu joslu veidošana, izmantojot attēlu apstrādes lietotni „Molberts”. Skolotāja Ilma Sīmane skolēnus iepazīstināja ar joslu
veidiem, krāsu salikumiem un joslu
veidošanas pamatprincipiem. Tad
skolēni tās zīmēja praktiski attēlu
apstrādes lietotnē. Nākotnē šos darbus varēs izmantot koka un tekstila
izstrādājumu gatavošanā.
Arī 9.c klasē skolotāji Jānis Celmiņš un Jurģis Jurka sadarbojās stundā „Enerģijas dzērieni un to ietekme
uz veselību”.
Pēc stundām skolēni izvērtēja
notikušo un atzina, ka tā bija jauna
pieredze piedalīties stundā, kuru kopā
vada divi dažādu mācību priekšmetu
skolotāji. Skolēni un skolotāji atzinīgi vērtē sadarbību, un skolotāju sadarbība ir labs piemērs arī skolēniem,
lai viņi paši mācību procesā darbotos
kopā, izmantojot katra skolēna stiprās puses, zināšanas un prasmes.
Smiltenes vidusskola

Ziemassvētku gaidīšanas laiks
Smiltenes vidusskolā
Gadam pamazām noslēdzoties, gatavojamies arī Ziemassvētku pasākumiem Smiltenes vidusskolas skolēniem un vecākiem. Radīsim Ziemassvētku noskaņu kopā!
19. decembrī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Ziemassvētku pasākums 1. – 4. klasei (Dakteru iela 27);
21. decembrī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Ziemassvētku pasākums 5. – 7. klasei; plkst. 18.30 – 8. – 12. klasei;
22. decembrī plkst. 16.00 Smiltenes vidusskolas zālē (Rīgas ielā
16c) Ziemassvētku pasākums – 1. – 4. klasei.

Izglītība
Ziemas uzņemšana Jauniešu
garantijas programmās
Esat 17 – 29 gadus veci un vēlaties gada vai pusotra gada laikā apgūt Eiropas darba tirgū pieprasītu
profesiju? Nāciet uz Smiltenes tehnikumu, kur līdz 29. decembrim notiks jauno audzēkņu uzņemšana.
Izglītības programma
Restorānu pakalpojumi
Būvniecība
Lopkopība
Grāmatvedība
Koksnes materiāli un
tehnoloģija
Ēdināšanas pakalpojumi

Profesija
Bārmenis
Hidrobūvju būvtehniķis
Lopkopības tehniķis
Grāmatvedis
Kokapstrādes iekārtu
operators
Konditors

Projekta mērķgrupa:
 nodarbināti jaunieši no 17
līdz 24 gadiem (ieskaitot);
 nenodarbināti jaunieši no
17 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
Lūdzam iepazīties ar atbilstošo
pievienoto „Apliecinājumu”!
Programma paredz:
 stipendiju 115 euro mēnesī;
 bezmaksas dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;
 nodrošinājumu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un inventāru;
 apmaksātus ceļa un/ vai naktsmītnes izdevumus kvalifikācijas







Mācību
ilgums
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi

Iepriekšējā izglītība
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases

1 gads

Pēc 9. un 12. klases

1 gads

Pēc 9. un 12. klases

prakses laikā līdz 71 euro mēnesī;
apmaksātus obligātās veselības
pārbaudes izdevumus (ja to paredz profesijas specifika);
nelaimes gadījumu apdrošināšanu
izglītības programmas apguves
laikā un civiltiesisko apdrošināšanu kvalifikācijas prakses laikā;
papildus sertifikātu vai apliecību
ieguvi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika;
nepieciešamības gadījumā iespēju papildus apgūt vispārizglītojošos STEM (zinātne, tehnoloģijas,
inženierzinātnes un matemātika)
mācību priekšmetus, lai nodroši-

Mācību
uzsākšana
15. 01. 2018.
15. 01. 2018.
15. 01. 2018.
15.01.2018
26. 02. 2018.
26. 02. 2018.

nātu zināšanu līmeņa atbilstību
attiecīgās profesionālās izglītības
programmas apguves prasībām;
 karjeras atbalsta pasākumus.
Dokumentu iesniegšana: 206.
kabinetā („Kalnamuiža – 10”) līdz
2017. gada 29. decembrim.
Kontaktinformācija:
Tālrunis: 64707654; 26160229;
26112312
e-pasts: balina.solvita@inbox.lv
Papildus informācija:
www.smiltenestehnikums.lv un
www.viaa.gov.lv/jauniešugarantija

Būs gan profesija, gan darbs!
Smiltenes tehnikuma jaunākais piedāvājums – apgūt novada
darba tirgū ļoti vajadzīgo kokapstrādes iekārtu operatora arodu
– ir klāt! Audzēkņu uzņemšana
– līdz 29. decembrim. Mācības
notiks darba vidē, ko nodrošinās
cienījamākie, tradīcijām bagātākie Smiltenes novada kokapstrādes uzņēmumi. „Tas profesionālajā izglītībā ir solis uz priekšu!
Liels ieguvums ne vien novadam,
bet arī visai Latvijai,” par skolas
piedāvājumu saka SIA „Smiltene
Impex” valdes priekšsēdētājs Voldemārs Ciršs.
„Jauno mācību programmu atbalsta: SIA „Smiltene Impex”, a/s
„Stora Enso Latvija”, SIA „Vudlande”, SIA „Smiltenes koks” un SIA
„Troll Smiltene”” informē skolas
direktors Andris Miezītis. „Par šādu,
novadā vajadzīgu mācību programmu sapņojām jau sen. Jauniešiem,
kuri nopietni domā, ko pēc skolas
beigšanas darīs tālāk, tā patiešām ir
ļoti laba iespēja – gada laikā iegūt
profesiju, kurā garantēts darbs! Ražotāji mums jau sen zvana un saka:
„Kad beidzot sagatavosim kokapstrādes iekārtu operatorus? Mums
ir vajadzīgi cilvēki, kas var nākt un
uzreiz strādāt!”
„Kokapstrāde ir viena no mūsu
valsts perspektīvākajām rūpniecības
nozarēm ar ļoti plašām eksporta iespējām. Līdzšinējā izglītības sistēma mums ir devusi vairākus jaunos
darbiniekus ar labām teorētiskajām
zināšanām, taču profesionālās iemaņas visi ir apguvuši pie mums
– uzņēmumā. Pamata prasmes, kas
nepieciešamas, strādājot ar attiecīgajām iekārtām, var iemācīt tikai
konkrētais uzņēmums”, uzskata
Voldemārs Ciršs, kurš ļoti cer, ka

jaunā izglītības programma palīdzēs
sagatavot nozarē tik vajadzīgos jaunos profesionāļus, jau gatavus uzreiz pēc skolas beigšanas pilnvērtīgi
strādāt.
„Smiltenes tehnikuma jaunākais
piedāvājums ir laba iespēja ne vien
mūsu novada jauniešiem, bet ikvienam, kuru interesē darbs kokapstrādes jomā. Smiltenes novads ir viens
no kokapstrādes uzņēmumiem bagātākajiem reģioniem Latvijā, tāpēc
darbs atradīsies arī jauniešiem no
citiem novadiem”, sola Voldemārs
Ciršs. Ar piebildi, ka uzņēmums,
protams, atlasīs labākos, zinošākos
audzēkņus ar augstu motivāciju
strādāt un mācīties.
Mācību sākumā skola jauniešus
iepazīstinās ar lielākajiem novada
kokapstrādes uzņēmumiem. Ja viss
notiks kā iecerēts, tad audzēkņi šajā
brīdī būs izvēlējušies ne vien mācību un prakses, bet arī nākamās darba
vietas.
Atbildīgs amats ar konkurētspējīgu atalgojumu
„Kokapstrādes iekārtu operators
– tas ir ļoti atbildīgs amats ar konkurētspējīgu atalgojumu un iespējām
strādāt arī ar visjaunākajām tehnoloģijām”, saka Voldemārs Ciršs.
Lai iegūtu minēto kvalifikāciju,
jaunietim jāapgūst gan uzņēmējdarbības pamati, gan informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, sabied-

rības un cilvēka drošība.
Audzēkņi profesionālā satura
mācību kursos mācīsies par kokrūpniecības nozares pamatprocesiem
un koka izstrādājumu ražošanu.
Jaunieši programmas ietvaros
apgūs koka izstrādājumu nemehanizēto apdari, koksnes mehānisko
apstrādi, kokapstrādes griezējinstrumentu apkopi, kā arī iegūs vajadzīgās zināšanas par zāģmateriālu
ražošanu un saplākšņu ražošanas
tehnoloģijām.
Koka izstrādājumu gatavošana
ir modulārā mācību programma, kas
pilnībā pielāgota mūsdienu darba
tirgus prasībām.
Programmas mērķis – sagatavot
uzņēmumiem zinošus operatorus,
kas strādās ar kokapstrādes iekārtām, veiks apaļkoksnes un zāģmateriālu mehānisko apstrādi, izgatavos
sagataves un gatavos produktus,
veiks iekārtu un koksnes griezējinstrumentu iestatīšanu un regulēšanu.
Koka izstrādājumu gatavošana
ir modulārā mācību programma, kas
pilnībā pielāgota mūsdienu darba
tirgus prasībām.
Mācību ilgums – gads. Šajā laikā jaunieši saņems arī visus Jauniešu
garantijas programmu audzēkņiem
paredzētos atvieglojumus.
„Latvijas tautsaimniecībai nav
svarīgākais skaists, izglītību apstiprinošs dokuments, bet atbildīgs un
prasmīgs jaunais speciālists”, atzīst
Voldemārs Ciršs. „Ja vien ir vēlēšanās, tad var iemācīties visu.”
Audzēkņi pēc tehnikuma beigšanas var turpināt mācības augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža fakultātē.
Baiba Vahere
Foto: no „Smiltene Impex”
arhīva

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
pasākumi
DECEMBRĪ
17. decembrī plkst. 16:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē jauktā
kora „Vidzemīte” Ziemassvētku koncerts „Lai gaisma Tevī dzimst!”, diriģentes – Dzidra Jēkabsone un Baiba
Žēbina, piedalās – sadraudzības kori no
Lizuma un Apes
20. decembrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē. Koncerts
„Es piederu Tev – Tu man”, piedalās –
Normunds Zušs, Ingars Puncuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele, Vadims Miļeščenkovs un Vitolds Gorņevs. Koncerts ir
akustisks, kas tam piešķir īpaši gaišu un
sirsnīgu noskaņu. Tā mērķis ir klausītājiem dāvāt to sirds siltumu un mieru, kas
mūs pārņem, ejot cauri garajām ziemas
naktīm pretī jaunai gaismai, pretī jaunai
cerībai, pretī brīnumam. Koncertprogramma ir daudzpusīga – no akadēmiskās
klasikas līdz pat mūsdienu popmūzikai.
Koncertos skanēs grupas „Galaktika”
dziesmas, kuru autors ir N. Zušs („Kad
mazā sirsniņa lūdz”, „Es piederu Tev – Tu
man” u.c.), kā arī citu autoru dziesmas un
skaņdarbi, piemēram, Fr. Grubers, Fr. Šūberts, R. S. Wills, T. Kleins, M. Freimanis,
J. Lūsēns u.c. Biļetes iepriekšpārdošanā
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās
un www.bilesuparadize.lv: 6,00, 8,00 un
10,00 eiro
27. decembrī plkst. 14:00 Smiltenes
pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Senioru Ziemassvētki, koncertā piedalās
– koris „Mežābele”, deju kopa „Pīlādzītis”, bērnu deju kolektīvs „Dadzīši”,
ballē muzicē – Aivars Lūsis. Ieeja – bez
maksas. Līdzi jāņem groziņš. Iepriekšēja
pieteikšanās un galdiņa rezervācija līdz
20. decembrim (ieskaitot), zvanot pa tālruni 28688101 (Madara), vai klātienē –
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē

31. decembrī
No 23:00 Jaunā gada sagaidīšana Baznīcas
laukumā – muzicē „Trīs pakalnu trio”, foto
atskats uz aizvadīto gadu, laimes liešana,
karsta tēja, astroloģiskā prognoze
00:00 svētku salūts
00:30 balle Kultūras centrā ar grupu „Apvedceļš”, ieeja 5,00 eiro. Pasākuma laikā
darbosies kafejnīca

JANVĀRĪ
6. janvārī (laiks tiks precizēts) Smiltenes
pilsētas Kultūras centra lielajā zālē kora
„Lido” koncerts kopā ar solistiem
12. janvārī 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē. „Smiltenes novada
gada balva sportā 2017” – apbalvošanas
ceremonija
21. janvārī (laiks tiks precizēts) Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā. Latvijas simtās jubilejas gada ieskaņā – etnomūzikas grupas
„Vairogi” koncerts, ieeja – bez maksas
24. janvārī 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Humora izrāde
„Made in Latvija”, režisors – Mārtiņš
Egliens, piedalās – Mārtiņš Egliens vai
Ivars Puga, Mārtiņš Brūveris, Ivars Kļavinskis, Marģers Eglinskis, Kristians
Kareļins, Aija Dzērve. „Made in Latvija”
– ir humora izrāde, kurā savīti asprātīgi dzīves situāciju tēlojumi, smieklīgi stāsti. Tas
viss par mums pašiem – Latvijā radītiem un
par to, ko esam te radījuši un... „savārījuši”.
Izrādē būs skatāmas dažādas dziesmu parodijas. Žoržs Siksna mēģinās savas dziesmas dziedāt dažādā valodās, lai „izsistos”
pasaulē. Būs skatāms Dzintara Čīčas dzīves gājums uz skatuves, kas sākās ar Bērnu
Eirovīziju, līdz nonāca pie mums ar „Liktenslīnijām”. Būs skatāmi dažādi muzikāli
brāļi – Kokari, Laivenieki, Ziemeļi, Ilmāri
un daudz kas cits. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās
un www.bilesuparadize.lv: 8,00, 10,00,
12,00 un 14,00 eiro

Pasākumi novada pagastos
DECEMBRĪ
15. decembrī plkst. 14:00 pie Launkalnes
tautas nama Ziemassvētku eglītes
iedegšana
16. decembrī plkst. 21:00 Palsmanes
kultūras namā Ziemassvētku balle –
atpūtas vakars. Ieejas maksa 3,00 eiro
15. decembrī plkst. 17:00 Launkalnes
tautas namā Ziemassvētku pasākums
pagasta senioriem
17. decembrī plkst. 11.00 Blomes
tautas namā Adventes koncerts „Mirdzi
Ziemassvētku zvaigzne”. Piedalās –
kori „Pakalni” un „Rauna”, ansambļi
„Ieklausies”, „Herakleum” un viesi. Ieejas
bez maksas
17. decembrī plkst. 14.00 Grundzāles
kultūras namā muzikāli dinamiskā trio
„Mediante” (Rīga) koncerts Ziemassvētku
noskaņās Ieejas maksa 1,00 eiro
25. decembrī plkst. 15:00 Variņu tautas
namā Ziemassvētku koncerts „Mana
Ziemassvētku lūgšana”. Ieeja bez maksas

25. decembrī plkst. 22:00 Variņu tautas
namā Ziemassvētku balle ar grupu
„Hameleoni”. Ieeja 3,00 eiro
25. decembrī plkst. 22.00 Birzuļu tautas
namā, Mēros, balle „Kantoris 04”. Ieeja
3,00 eiro
28. decembrī plkst. 18:00 SIA
„Vidzemīte” kluba zālē Ziemassvētku
vakara (50+) pasākums Brantu pagasta
senioriem
31. decembrī plkst. 23:00 Palsmanes
kultūras namā Jaunā gada sagaidīšanas
pasākums „Sagaidām kopā!”. Aicinām
līdzi ņemt salūta raķetes un groziņus

JANVĀRĪ
13. janvārī plkst. 18:00 Grundzāles
kultūras namā viesos Vijciema
amatierteātris „Čiekurs” ar Ā. Alunāna
lugu „Visi mani radi raud”. Režisors
Valdis Šaicāns. Ieeja 2,00 eiro

2017. gada 15. decembris

Ziemassvētku
pasākumi novada
pirmsskolas vecuma
bērniem
17. decembrī plkst. 11:00 Grundzāles
kultūras namā Ziemassvētku rīts
Grundzāles pagasta pirmsskolas
vecuma bērniem „Sniegpārsliņu ballīte”
20. decembrī plkst. 11:00 Variņu
tautas namā Ziemassvētku egle Variņu
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
22. decembrī no 11:00 līdz 15:00
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
mazajā zālē svinīgā pieņemšana pie
Ziemassvētku Vecīša Smiltenes pilsētas
bērniem, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības
iestādes. Pasākums ar
ielūgumiem
23. decembrī plkst. 11:00 Birzuļu
tautas namā, Mēros, Bilskas pagasta
pirmsskolas vecuma bērnus aicinām uz
Ziemassvētku eglīti. Paciņas būs tiem
bērniem, kas neiet bērnudārzā.
Tie vecāki, kas vēlas, lai bērns
saņem dāvaniņu, var to nosūtīt
vecītim.
27. decembrī plkst. 11:00 Palsmanes
kultūras centrā „Mazulīšu eglīte”
uz pasākumu aicināti Palsmanes
pagasta pirmsskolas vecuma bērni,
kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes.
28. decembrī no plkst. 11:00 līdz
12:00 SIA „Vidzemīte” kluba zālē
Brantu pagasta pirmsskolas vecuma
bērnu tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
Tālr. uzziņām 26405258
29. decembrī plkst. 16:00 Launkalnes
tautas namā uz Ziemassvētku
pasākumu kopā ar rūķiem (Kašeru
un Sniegpārsliņām) tiek aicināti
Launkalnes pagasta pirmsskolas
vecuma bērni, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes
29. decembrī plkst. 13:00 Smiltenes
tehnikuma lielajā zālē „Ziemassvētku
jampadracis” Smiltenes pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem. Uzstāsies
Smiltenes novada jaunie mākslinieki,
darbosies krāsošanas darbnīcas, rotaļas,
dejas un tikšanās ar Ziemassvētku
vecīti. (Ziemassvētku paciņas saņems
Smiltenes pagasta bērni, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes). Tālr.
uzziņām 26405258
6. janvārī plkst. 11:00 Blomes tautas
namā „Kukainīša Ziemassvētki”, uz
pasākumu aicināti Blomes pagasta
pirmsskolas vecuma bērni, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes
Informācijai: Pasākumu laikā
pirmsskolas vecuma bērni, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes, saņems pārsteigumu no
novada pašvaldības – saldumu
paciņas. Uz pasākumu bērni saņems
ielūgumu no savas pagasta pārvaldes
vai Smiltenes novada domes.

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

