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Smiltenes novada 
dome aizsāks jaunu 

tradīciju –  pasniedzot 
bronzas monētu novada 

jaundzimušajiem
Lai atbalstītu ģimenes un ģi-

meniskās vērtības, un godinātu 
novadā dzimušos bērnus,  Smil-
tenes novada dome no šā gada 
aizsāk jaunu tradīciju – bronzas 
monētas pasniegšanu novada 
jaundzimušajiem bērniem.

Pasaulē nav nekā svētāka par 
bērnu, kuram ir vajadzīgas gan ve-
cāku rūpes, mīlestība, gan sakārtota 
dzīves vide, kur augt, dzīvot, mācī-
ties un strādāt. Bērni ir mūsu nākot-
ne, tāpēc Smiltenes novada domei 
ir svarīgi vairāk izrādīt uzmanību 
katram jaundzimušajam bērniņam 
un viņu vecākiem, kuri  par savu 
dzīvesvietu un pasaules iepazīšanas 
vietu ir izvēlējušies tieši Smiltenes 
novadu.  

Šā gada aprīlī un maijā septiņos 
svinīgos pasākumos Smiltenes pil-
sētā un Palsmanes, Variņu, Bilskas, 
Grundzāles, Launkalnes un Blomes 
pagastos tiks pasniegtas pirmās 
bronzas monētas ar bērna rociņu 
nospiedumu un tekstu „vieta, kur 
augt!” aversā un Smiltenes nova-
da ģerboni reversā, kuras kalpos 
kā  piederības zīme novadam visu 
mūžu. Rociņu nospiedums monētā 
simbolizē novada attīstību, izaugs-
mi, jo rokas nekad darba nebaidās.  
Monētas no pašvaldības saņems 
bērni, kuri dzimuši sākot ar 2016. 
gadu un turpmāk, ar noteikumu, ka 
bērna dzīvesvieta ir deklarēta Smil-
tenes novadā. Kopumā svinīgajos 
pasākumos šogad tiks  sveikti  153 
2016. gada jaundzimušie un viņu 
vecāki, kuri uz pasākumu tiek aici-

nāti personīgi, saņemot pašvaldības 
nosūtītu ielūgumu.

Atgādinām, ka 2016.gadā no-
vadā piedzimuši 153 mazuļi – 83 
zēni un 70 meitenes. Visvairāk 
jaundzimušo ir Bilskas pagastā un 
Smiltenes pilsētā. 

Jāpiemin, ka jau  no 2012. 
gada vecāki, reģistrējot savu jaun-
dzimušo mazuli Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, saņem grā-
matu „Mūsu bērns”, kā arī pašval-
dības piešķirtu vienreizēju bērna 
piedzimšanas pabalstu 142,29 euro 
apmērā. 

Ļoti ceram, ka šī būs patiesi brī-
nišķīga un ilggadīga tradīcija Smil-
tenes novadā, savukārt bērniem 
saņemtā monēta būs kā piederības 
zīme savam dzimtam novadam. 

Sagatavoja;
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Lielā Talka – tā ir diena, kad 
mēs varam vienoties kopīgā darbā, 
lai paveiktu kādu labu darbu apkār-
tējai videi, tā ir diena, kad turpinām 
iesāktās tradīcijas  un ļaujam tām ie-
sakņoties arī nākamajās paaudzēs.

Smiltenes novada dome aicina 
ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lie-
lajā Talkā Smiltenes novadā, kas šo-
gad notiks 2017. gada 22. aprīlī, vākt 
ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus 
labus darbus – stādīt kokus, radīt 
puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, 
atjaunot soliņus, laipas. Talkas die-
nā ir iespēja organizēt arī pašam 
savu talku un saņemt maisus, par 
ko lūdzam informēt Smiltenes no-
vada domes Saimnieciskās darbības 
nodaļu pa tālruni 64707868 vai arī 
pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadī-
tāja, talkas vietu ir iespējams reģis-
trēt arī mājaslapā www.talkas.lv. 

Talkošanas iespējas 
Smiltenes novadā

Smiltenes pilsētā – pulcēšanās 
plkst. 9.00 Vecā parka centrālajā daļā 
pie dīķīšu kaskādes, attīrīsim, izzā-
ģēsim Vidusezera nogāzi tehnikuma 
pusē no kritušiem, sausiem kokiem 
un atkritumiem, gatavosim putnu 
būrīšus, kā arī kasīsim lapas Vecā 
parka apkārtnē. Plašāka informācija 
par talkošanu Vecajā parkā tiks pub-
licēta mājaslapā www.smiltene.lv. 

Grundzāles pagastā – pulcē-
šanās plkst. 9.00 pie kultūras nama. 
Talkotājus aicinām uz  koku stādī-
šanu jaunizveidotajā piemiņas vietā 
un fl okšu dobes veidošu pie kultūras 
nama, kā arī lasīt atkritumus gar ceļa 
malām. Līdzi nepieciešams paņemt 
lāpstu un darba cimdus. Visi talcinie-
ki tiks cienāti ar garšīgu zupu.

22. aprīlī notiks Lielā Talka  
Latvijā un Smiltenes novadā 

Launkalnes pagastā talkot un 
sakopt pagasta centru aicina 21. aprīlī, 
plkst. 14.00, pulcējoties pie Launkal-
nes pagasta pārvaldes, savukārt Silvā 
talkotāji ir aicināti piedalīties sakopt 
piegulošo teritoriju pie Austrumvi-
dzemes mežsaimniecības, pulcēšanās 
plkst. 10.00 pie īpašuma Silva 1a. 

Blomes pagastā – pulcēšanās 
plkst. 9.00 pie Blomes pagasta pār-
valdes ēkas. Tiks veidota dienliliju 
dobe pie kultūras nama, uzstādītas 
atkritumu urnas, labiekārtota plud-
male pie centra dīķa, kā arī kopta 
Jeberlejas estrādes apkārtne, tādēļ 
līdzi nepieciešams paņemt dažāda 
veida darbarīkus un darba cimdus, 
protams, pēc talkošanas būs arī tal-
kas mielasts. 

Bilskas pagastā – pulcēšanās 
plkst. 10.00 pie ezermalas ar zāģiem, 
grābekļiem un skrūvpistolēm, kur 
tiks veidotas koka laipas un kopta 
ezermalas apkārtne. Arī šogad pēc 
talkas neiztrūkstoša sastāvdaļa būs 
talkas zupa. 

Mēros – pulcēšanās plkst. 10.00 
pie Mēru muižas, kur muižas parkā 
tiks kopta Dārznieka māja, tādēļ uz 
talku lūgums līdzi ņemt zāģi, cirvi, 
lāpstu vai grābekli. Ikviens talcinieks 
tiks pabarots arī ar talkas mielastu.

Variņu pagastā – pulcēšanas 
plkst. 9.00 pie kultūras nama. Tiks 
lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas upes 
krastos un citviet pagasta centrā. Pēc 
kārtīgas strādāšanas talciniekiem būs 
arī garda zupa.

Apvienotajā Smiltenes un 
Brantu pagastā – 

Vidzemītē – pulcēšanās pulk-
sten 9.00 pie pagastmājas. Tiks 
kopta Vidzemītes apkārtne. Kal-
namuižā – pulcēšanās pulksten 
9.00 pie pagastmājas, lai dotos kopt 
siltumnīcu apkārtni Kalnamuižas 
teritorijā.

 
Palsmanes pagastā  aicina ie-

dzīvotājus sakopt saviem īpašumiem 
piegulošās teritorijas, kā arī savus 
dzimtas kapus Palsmanes kapsētā.

Piedalies talkā un rūpējies par vidi 
katru dienu!
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2017. gada 29. martā notika kārtējā do-

mes sēdē, kurā tika pieņemts  91 lēmums, 
t.sk.:

1. Deleģēt biedrībai „Latvijas Samariešu 
apvienība” no likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās paš-
valdības autonomās funkcijas – nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo ap-
rūpi) – izrietošu pārvaldes uzdevumu – no-
drošināt aprūpes mājās pakalpojuma sniegša-
nu personas dzīvesvietā, kas sevī ietver:

1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pamat-
vajadzību apmierināšanu personām, kuras ob-
jektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;

1.2. „Drošības pogas” pakalpojumu – ne-
pārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu at-
balstu un palīdzību 24 h diennaktī;

1.3. Mobilā aprūpes kompleksa pakalpo-
jumu – paplašinātu aprūpes mājās pakalpo-
jumu ar specializētu un aprīkotu transportu, 
nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto 
ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), t.sk., pēdu ap-
rūpes pakalpojumu, dzīvesvietā – ne retāk kā 
reizi mēnesī;

1.4. Specializētā transporta pakalpojumu 
personām ar funkcionāliem traucējumiem;

1.5. Pēdu aprūpes pakalpojumu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/17 

„Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 
19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteiku-
mi Smiltenes novadā”” projektu.

3. Izdarīt precizējumus 2017. gada 25. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/17 „Par 
Smiltenes novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzī-
vojamo māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai”.

4. Izdarīt precizējumus Smiltenes nova-
da domes 2017. gada 22. februāra saistošajos 
noteikumos 4/17 „Sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Smiltenes novadā”.

5. Apstiprināt grozījumus Smiltenes no-
vada domes 2011. gada 27. janvāra Smiltenes 
pašvaldības iestādes „Smiltenes novada bib-
liotēka” nolikumā.

6. Apstiprināt grozījumus 2013. gada 28. 
februāra apstiprinātajā instrukcijā Nr. 2 „Kār-
tība valsts pārbaudes darbu organizēšanai, 
norisei un vienotai vērtēšanai pamatizglītības 
posmā Smiltenes novadā”.

7. Aktualizēt 2015. gada 27. maija Smilte-
nes novada domes apstiprināto Smiltenes no-
vada Izglītības attīstības plānu 2015. – 2020. 
gadam.

8. Piedalīties projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” un īste-
nošanā kā sadarbības partnerim. Kā Projekta 
pilotskolas Smiltenes novadā noteikt vispārē-
jās izglītības iestādes Smiltenes vidusskolu un 
Grundzāles pamatskolu.

9. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Lauku 
partnerība Ziemeļgauja” projektu „Tautas tēr-
pu iegāde deju kolektīvam „Rieda””, projektu 
konkursam apakšpasākuma „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātei „Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”, darbībai “sabied-
risko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu 
klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadī-
šanas veidu) dažādošanai” par kopējo summu 
EUR 5866,08  (pieci tūkstoši astoņi simti seš-
desmit seši euro 08 centi).

10. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu 
„Smiltenes novada Pašvaldības policijas ma-
teriāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana zivju 
resursu aizsardzībai” pasākumam „Zivju resur-
su aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts ies-
tādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība” iegādāties laivas motoru 
par kopējo summu EUR 3149,00 (trīs tūkstoši 
viens simts četrdesmit deviņi euro, 00 centi).

11. Piedalīties projektā „Kopēja metodi-
ka ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 
plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE 
ADAPTATE) Nr. LIFE16 CCA/ES/000049, 
kuru plānots īstenot no 01.09.2017 līdz 
30.09.2021.

12. Piedalīties projekta idejas sagatavoša-
nā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmai 2014. – 2020. gadam sadarbībā 
ar Smiltenes tehnikumu, Pleskavas apgaba-
la Porhovas rajona padomes administrāciju 
Krievijas Federācijā, Ģedoviču daudzprofi lu 
tehnikumu Krievijas Federācijā un biedrību 
„Eiropas reģionālās attīstības biedrība”.

13. Atļaut Ingai Augai savienot valsts 
amatpersonas amatu – Palsmanes internātpa-
matskolas direktora amatu ar Izglītības kva-
litātes valsts dienesta Vispārējās izglītības 
iestāžu un izglītības programmu akreditācijas 
eksperta amatu.

14. Atļaut SIA „Ceļinieks 2010” uz lai-
ku izmantot pašvaldības ceļus Paltnieku ceļš 
(B13) un Knābju ceļš (C5) saimnieciskās dar-
bības veikšanai.  

15. Apstiprināt Blomes pamatskolas zāles 
izmantošanas maksas pakalpojumu cenrādi: 

Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums

Mērvie-
nība

Cena,
bez PVN, 

euro

1. Nomas maksa 
sporta zālei 1 h 10,00

16. Apstiprināt sekojošu maksu par bērnu 
ēdināšanu Grundzāles pamatskolas pirmssko-
las izglītības grupās:

17. Lai nodrošinātu projekta „Uzņēmēj-
darbības attīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” tehniskā 
projekta izstrādes fi nansēšanu, ņemt aizņēmu-
mu līdz EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro 
un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

18. Lai nodrošinātu autoceļa posma Smil-
tene – Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības uzlabošanai tehniskā pro-
jekta izstrādes fi nansēšanu, 2017. gadā ņemt 
aizņēmumu līdz EUR 10 237 (desmit tūkstoši 
divi simti trīsdesmit septiņi  euro un 00 centu) 
apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

19. Lai nodrošinātu projekta „Uzņēmēj-
darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktū-
ras sakārtošana Variņu pagastā” tehniskā pro-
jekta izstrādes fi nansēšanu, 2017. gadā ņemt 
aizņēmumu EUR 19 989,20 (deviņpadsmit 
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi  euro 
un 20 centi) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

20. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes 
pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta”  
tehniskā projekta izstrādes fi nansēšanu, 2017. 
gadā ņemt aizņēmumu līdz EUR 17 336 (sep-
tiņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši  
euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Repub-
likas Valsts kases.

21. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II 
kārta” tehniskā projekta izstrādes fi nansēša-
nu, ņemt aizņēmumu no Latvijas Republikas 
Valsts kases:

21.1. projekta „Smiltenes pilsētas degra-
dēto teritoriju revitalizācija, II kārta” būv-
projekta izstrāde „Smiltenes pilsētas degra-
dēto teritoriju revitalizācija – II kārta” EUR 
13 444,31 (trīspadsmit tūkstoši četri simti 
četrdesmit četri euro 31 cents);

21.2. projekta „Smiltenes pilsētas degra-
dēto teritoriju revitalizācija, II kārta” būvpro-
jekta izstrāde „Rūpnieciskās ražošanās ēku 
būvniecība Smiltenē” līdz EUR 16 555,69 
(sešpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit 
pieci euro, 69 centi).

22. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes 
pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta”  
tehniskā projekta izstrādes fi nansēšanu, 2017. 
gadā ņemt aizņēmumu līdz EUR 17 826 (sep-
tiņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši  
euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Repub-
likas Valsts kases.

23. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II 
kārta” tehniskā projekta izstrādes fi nansēša-
nu, 2017. gadā ņemt aizņēmumu līdz EUR 
115 275 (viens simts piecpadsmit tūkstoši divi 
simti septiņdesmit pieci  euro un 00 centu) ap-
mērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

Par nekustamajiem īpašumiem:
24. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar 

augšupejošu soli, Smiltenes novada pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu „Brantu 
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā (ka-
dastra numurs 9448 004 0133), kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9448 004 0133  2.94 ha platībā, skolas ēkas 
(kadastra apzīmējums 9458 004 0133 001) 
un trim palīgēkām. Turpmākās izmantošanas 
mērķis – kultūrvēsturiskās vides saglabāšana.

25. Uzsākt nekustamā īpašuma „Pagasta 
pašvaldība (Ancīši)”, kadastra numurs 9444 
001 0198, kas sastāv no vienas zemes vienī-

bas ar kadastra apzīmējumu 9444 001 
0198  2,3 ha platībā, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanas pro-
cedūru.

26.  Nekustamā īpašuma Gaujas 
iela 12, Smiltenē, 1/3 domājamās da-
ļas zemes, kadastra apzīmējums 9415 
008 1104, atsavināšanas procedūru.

27. Piekrist dzīvokļa īpašuma Jau-
nā iela 4-1, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
atsavināšanai.

28. Uzsākt nekustamā īpašuma Peldu iela 
23A, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9415 002 0217, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 
002 0217, atsavināšanas procedūru.

29. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Meža 
Mežmalas”-2, kas atrodas Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 3800 euro 
(trīs tūkstoši astoņi simti euro).

30. Uzsākt nekustamā īpašuma Kaikas 
iela 1, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9415 006 0805, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 
006 0805, atsavināšanas procedūru – mainot 
pret līdzvērtīgu zemes gabalu pašvaldības au-
tonomo funkciju nodrošināšanai.

31. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0469 platība ir 1,66 ha.

32. Grozīt zemes nomas līguma Nr. 
53/2016 no 2016. gada 30. marta 1.1. punktu 
šādā redakcijā: „Iznomātājs nodod un nom-
nieks pieņem nomas lietošanā daļu no zemes 
vienības, kas atrodas Smiltenē, Ezera ielā 6, 
ar kopējo platību 1430 m2, kadastra apzīmē-
jums – 9415 010 0301, saskaņā ar Līguma 
pielikumā pievienoto Zemes vienības plānu 
(izkopējumu no Kadastra kartes) turpmāk 
tekstā – zemes vienība”.

33. Iznomāt XX  zemes vienības „Jaun-
dobuļi”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 
9444 011 0107, daļu 0,4345 ha platībā lauk-
saimnieciskai izmantošanai līdz 2021. gada 
31. decembrim.

34. Iznomāt XX zemes vienību Parka iela 
2, Variņos, Variņu pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9490 003 0171, 0,5156 ha platībā lauk-
saimnieciskai izmantošanai līdz 2021. gada 
31. decembrim.

35. Iznomāt XX  zemes vienības Veldes 

iela 1F, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
005 0826, daļu 940 m2 platībā mazdārziņam 
līdz 2021. gada 31. decembrim.

36. Pārtraukt zemes nomu ar XX par ze-
mes vienības Pilskalna iela 9B, Smiltenē, 1/3 
domājamo daļu.

37. Grozīt zemes nomas līguma Nr. 
41/2016 no 2016. gada 22. marta 1.1. punktu 
šādā redakcijā: „Iznomātājs nodod un nom-
nieks pieņem nomas lietošanā ½ domājamo 
daļu no zemes vienības, kas atrodas Smiltenē, 
Pilskalna ielā 9B ar kopējo platību 962 m2, 
kadastra numurs un apzīmējums – 9415 005 
0519, saskaņā ar Līguma pielikumā pievienoto 
Zemes vienības plānu (izkopējumu no Kadas-
tra kartes), turpmāk tekstā – zemes vienība”.

38. Grozīt zemes nomas līguma Nr. 
39/2016 no 2016. gada 22. marta 1.1. punktu 
šādā redakcijā: „Iznomātājs nodod un nom-
nieks pieņem nomas lietošanā ½ domājamo 
daļu no zemes vienības, kas atrodas Smiltenē, 
Pilskalna ielā 9B ar kopējo platību 962 m2, 
kadastra numurs un apzīmējums – 9415 005 
0519, saskaņā ar Līguma pielikumā pievienoto 
Zemes vienības plānu (izkopējumu no Kadas-
tra kartes), turpmāk tekstā – zemes vienība”.

39. Pārtraukt zemes nomas līgumu 
Nr.42/2016 no 2016. gada 22. marta.

40. Iznomāt XX zemes vienības „Jaunve-
deru zeme”, Grundzāles pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9458 008 0102, daļu 0,7 ha platībā 
mazdārziņam līdz 2021. gada 31. decembrim.

41. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 2 
no 2009. gada 5. janvāra.

42. Iznomāt XX zemes vienības „Smilte-
sele”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 
9480 005 0197, daļu 0,2 ha platībā mazdārzi-
ņam līdz 2021. gada 31. decembrim.

43. Iznomāt zemnieku saimniecībai 
„Jaunbranti” zemes vienības „Kalniņi”, Bils-
kas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 006 
0089, daļu 1,5 ha platībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai līdz 2021. gada 31. decembrim.

44. Pārtraukt zemes nomas tiesības XX 
par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 010 0205,  418 m2 
platībā.

45. Iznomāt XX zemes vienības Ezera 
iela 5, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
010 0205, 418 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2021. gada 31. decembrim.

46. Iznomāt XX zemes vienību „Ilgas 
63”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 
9480 005 0313, 0,12 ha platībā mazdārziņam 
līdz 2021. gada 31. decembrim.

47. No Blomes pagasta nekustamā īpašu-
ma Dzirnavu iela 13, kadastra numurs 9446 
006 0078, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9446 006 0079  2,1 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no Dzirnavu iela 13 uz 
„Birztalas”.

48. Atļaut no Smiltenes pagasta nekusta-
mā īpašuma „Lejas Ignāši”, kadastra numurs 
9480 004 0004, atdalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9480 004 0005  4,0 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no „Lejas Ignā-
ši” uz „Lejas Braslas”, jo paredzēts pievienot 
esošajam īpašumam „Lejas Braslas”, kadastra 
numurs 9480 004 0059.

49. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā 
īpašuma „Jaunmiķeļi”, kadastra numurs 9444 
011 0008, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9444 005 0141  6,7 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Jaunmiķeļi” uz „Ka-
nālmala”, Bilskas pagasts.

50. Atļaut no Brantu pagasta nekustamā 
īpašuma „Puriņi”, kadastra numurs 9448 002 
0037, atdalīt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9448 002 0038 0,5 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Puriņi” uz „Dzenīši”, 
Brantu pagasts.

51. Likvidēt adresi Valkas iela 6, Smilte-
ne, Smiltenes novads.

52. Mainīt nekustamajam īpašumam 
„Ceļš Spiksti – Aumeisteri”, kadastra numurs 
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9458 001 0060, nosaukumu uz „Ceļš Spiksti – Baltiņi – Aumeisteri”, Grundzā-
les pagastā, Smiltenes novadā.

53. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0142 un uz tās eso-
šajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0142 005 un 9474 004 0142 006 
piešķirt adresi „Stariņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.

54. Nekustamajam īpašumam „Lapsiņas mehāniskās darbnīcas”, Blomes 
pagastā, kadastra numurs 9446 004 0107, mainīt nosaukumu no „Lapsiņas me-
hāniskās darbnīcas” uz „Strazdiņi”, Blomes pagasts.

55. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 002 0028 un uz tās esoša-
jām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9480 002 0028 001, 9480 002 0028 002 un 
9480 002 0028 003 mainīt adresi no „Grāvji” uz „Čiekuri”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

56. Uz zemes vienības Gaujas iela 8A k-1, Smiltenē, kadastra apzīmējums 
9415 008 0816, esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 008 0816 001 pie-
šķirt adresi Gaujas iela 8A k-1, Smiltene, Smiltenes novads.

57. Nekustamajam īpašumam „Ezernieki 2”, Launkalnes pagastā, kadastra 
numurs 9470 010 0129, mainīt nosaukumu no „Ezernieki 2” uz „Ezerkalni”, 
Launkalnes pagasts. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0129 un 
uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0129 001 piešķirt adresi 
„Ezerkalni” Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

58. Mainīt nekustamajam īpašumam Jasmīnu iela 6, Blomes pagastā, ka-
dastra numurs 9446 001 0051, nosaukumu no Jasmīnu iela 6 uz „Spilves”, Blo-
mes pagastā, Smiltenes novadā.

59. Mainīt nekustamajam īpašumam „Pagasta pašvaldība (Ancīši)”, Bilskas 
pagastā, kadastra numurs 9444 001 0198, nosaukumu no „Pagasta pašvaldība 
(Ancīši)”, uz „Anči”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā.

60. Piešķirt garāžu ēkām Mežoles ielā 10, Smiltenē šādas adreses:
Nr. 
p.k.

Ēkas kadastra 
apzīmējums Ēkas datu deklarācijā norādītā ēkas adrese

1. 94150050512006 Mežoles iela 10, Smiltene, Smiltenes nov.
2. 94150050512007 Mežoles iela 10 k-3, Smiltene, Smiltenes nov.
3. 94150050512008 Mežoles iela 10 k-4, Smiltene, Smiltenes nov.
4. 94150050512009 Mežoles iela 10 k-5, Smiltene, Smiltenes nov.
5. 94150050512001 Mežoles iela 10 k-8, Smiltene, Smiltenes nov.
6. 94150050512003 Mežoles iela 10 k-9, Smiltene, Smiltenes nov.
7. 94150050512004 Mežoles iela 10 k-10, Smiltene, Smiltenes nov.
8. 94150050512005 Mežoles iela 10 k-11, Smiltene, Smiltenes nov.
9. 94150050512047 Mežoles iela 10 k-23, Smiltene, Smiltenes nov.
10. 94150050512048 Mežoles iela 10 k-24, Smiltene, Smiltenes nov.
11. 94150050512049 Mežoles iela 10 k-25, Smiltene, Smiltenes nov.
12. 94150050512050 Mežoles iela 10 k-26, Smiltene, Smiltenes nov.
13. 94150050512051 Mežoles iela 10 k-28, Smiltene, Smiltenes nov.
14. 94150050512052 Mežoles iela 10 k-29, Smiltene, Smiltenes nov.
15. 94150050512053 Mežoles iela 10 k-30, Smiltene, Smiltenes nov.
16. 94150050512054 Mežoles iela 10 k-31, Smiltene, Smiltenes nov.
17. 94150050512055 Mežoles iela 10 k-32, Smiltene, Smiltenes nov.
18. 94150050512056 Mežoles iela 10 k-33, Smiltene, Smiltenes nov.
19. 94150050512010 Mežoles iela 10 k-34, Smiltene, Smiltenes nov.
20. 94150050512011 Mežoles iela 10 k-35, Smiltene, Smiltenes nov.
21. 94150050512012 Mežoles iela 10 k-36, Smiltene, Smiltenes nov.
22. 94150050512013 Mežoles iela 10 k-37, Smiltene, Smiltenes nov.
23. 94150050512014 Mežoles iela 10 k-38, Smiltene, Smiltenes nov.
24. 94150050512015 Mežoles iela 10 k-39, Smiltene, Smiltenes nov.
25. 94150050512016 Mežoles iela 10 k-40, Smiltene, Smiltenes nov.
26. 94150050512017 Mežoles iela 10 k-41, Smiltene, Smiltenes nov.
27. 94150050512018 Mežoles iela 10 k-42, Smiltene, Smiltenes nov.
28. 94150050512019 Mežoles iela 10 k-43, Smiltene, Smiltenes nov.
29. 94150050512020 Mežoles iela 10 k-44, Smiltene, Smiltenes nov.
30. 94150050512021 Mežoles iela 10 k-45, Smiltene, Smiltenes nov.
31. 94150050512022 Mežoles iela 10 k-46, Smiltene, Smiltenes nov.
32. 94150050512023 Mežoles iela 10 k-47, Smiltene, Smiltenes nov.
33. 94150050512024 Mežoles iela 10 k-48, Smiltene, Smiltenes nov.
34. 94150050512025 Mežoles iela 10 k-49, Smiltene, Smiltenes nov.
35. 94150050512026 Mežoles iela 10 k-50, Smiltene, Smiltenes nov.
36. 94150050512027 Mežoles iela 10 k-51, Smiltene, Smiltenes nov.
37 94150050512028 Mežoles iela 10 k-54, Smiltene, Smiltenes nov.
38. 94150050512029 Mežoles iela 10 k-55, Smiltene, Smiltenes nov.
39. 94150050512030 Mežoles iela 10 k-59, Smiltene, Smiltenes nov.
40. 94150050512031 Mežoles iela 10 k-60, Smiltene, Smiltenes nov.
41. 94150050512032 Mežoles iela 10 k-61, Smiltene, Smiltenes nov.
42. 94150050512033 Mežoles iela 10 k-62, Smiltene, Smiltenes nov.
43. 94150050512034 Mežoles iela 10 k-64, Smiltene, Smiltenes nov.
44. 94150050512035 Mežoles iela 10 k-65, Smiltene, Smiltenes nov.
45. 94150050512036 Mežoles iela 10 k-75, Smiltene, Smiltenes nov.
46. 94150050512037 Mežoles iela 10 k-77, Smiltene, Smiltenes nov.
47. 94150050512038 Mežoles iela 10 k-78, Smiltene, Smiltenes nov.
48. 94150050512039 Mežoles iela 10 k-79, Smiltene, Smiltenes nov.
49. 94150050512040 Mežoles iela 10 k-80, Smiltene, Smiltenes nov.
50. 94150050512041 Mežoles iela 10 k-81, Smiltene, Smiltenes nov.
51. 94150050512042 Mežoles iela 10 k-82, Smiltene, Smiltenes nov.
52. 94150050512043 Mežoles iela 10 k-83, Smiltene, Smiltenes nov.
53. 94150050512044 Mežoles iela 10 k-84, Smiltene, Smiltenes nov.
54. 94150050512045 Mežoles iela 10 k-85, Smiltene, Smiltenes nov.
55. 94150050512046 Mežoles iela 10 k-88, Smiltene, Smiltenes nov.

61. Piešķirt garāžu ēkām Celtnieku ielā 4, Smiltenē šādas adreses: 

Nr. 
p.k.

Būvju īpašuma 
kadastra numurs

Būvju īpašuma 
nosaukums 

Būves kadastra 
apzīmējums Adrese 

1.   94150070823004 Celtnieku iela 4 k-4
2. 94155070828 Celtnieku iela 4-5 94150070823005 Celtnieku iela 4 k-5
3. 94155070829 Celtnieku iela 4-6 94150070823006 Celtnieku iela 4 k-6
4. 94155070830 Celtnieku iela 4-7 94150070823007 Celtnieku iela 4 k-7
5. 94155070831 Celtnieku iela 4-8 94150070823008 Celtnieku iela 4 k-8
6. 94155070833 Celtnieku iela 4-10 94150070823010 Celtnieku iela 4 k-10
7. 94155070834 Celtnieku iela 4-11 94150070823011 Celtnieku iela 4 k-11
8.   94150070823012 Celtnieku iela 4 k-12
9.   94150070823013 Celtnieku iela 4 k-13
10.   94150070823014 Celtnieku iela 4 

62. Likvidēt telpu grupu adreses no 1 līdz 22 adresē Dakteru iela 16A, Smiltenē un apstiprināt garāžu ēkām 
un zemes vienībām uz kurām tās atrodas adreses:

Nr. 
p.k.

Būvju 
īpašuma 
kadastra 
numurs

Būvju īpašuma 
nosaukums 

Būves kadastra 
apzīmējums

VARIS reģistrētā 
adrese Adrese 

1. 94155011327 Dakteru iela 16A-1 94150011327001 Dakteru iela 16A-1 Dakteru iela 16A
2. 94155011314 Dakteru iela 16A-3 94150011314001 Dakteru iela 16A-3 Dakteru iela 16A k-3
3. 94155011322 Dakteru iela 16A-4 94150011322001 Dakteru iela 16A-4 Dakteru iela 16A k-4
4. 94155011315 Dakteru iela 16A-5 94150011315001 Dakteru iela 16A-5 Dakteru iela 16A k-5
5. 94155011317 Dakteru iela 16A- 6 94150011317001 Dakteru iela 16A-6 Dakteru iela 16A k-6
6. 94155011328 Dakteru iela 16A- 7 94150011328001 Dakteru iela 16A-7 Dakteru iela 16A k-7
7. 94155011318 Dakteru iela 16A- 8 94150011318001 Dakteru iela 16A-8 Dakteru iela 16A k-8
8. 94155011330 Dakteru iela 16A-9 94150011330001 Dakteru iela 16A-9 Dakteru iela 16A k-9
9. 94155011329 Dakteru iela 16A-10 94150011329001 Dakteru iela 16A-10 Dakteru iela 16A k-10
10. 94155011320 Dakteru iela 16A-11 94150011320001 Dakteru iela 16A-11 Dakteru iela 16A k-11
11. 94155011321 Dakteru iela 16A-12 94150011321001 Dakteru iela 16A-12 Dakteru iela 16A k-12
12.   94150011326001 Dakteru iela 16A-13 Dakteru iela 16A k-13
13.   94150011323001 Dakteru iela 16A-14 Dakteru iela 16A k-14
14. 94155011325 Dakteru iela 16A- 15 94150011325001 Dakteru iela 16A-15 Dakteru iela 16A k-15
15. 94155011319 Dakteru iela 16A-16 94150011319001 Dakteru iela 16A-16 Dakteru iela 16A k-16
16. 94155011335 Dakteru iela 16A-22 94150011335001 Dakteru iela 16A-17 Dakteru iela 16A k-22
17. 94155011334 Dakteru ielā 16A -21 94150011334001 Dakteru iela 16A-18 Dakteru ielā 16A k-21
18. 94155011333 Dakteru iela 16A-20 94150011333001 Dakteru iela 16A-19 Dakteru iela 16A k-20
19. 94155010007 Dakteru iela 16A-19 94150011332001 Dakteru iela 16A-20 Dakteru iela 16A k-19
20. 94155011331 Dakteru iela 16A-18 94150011331001 Dakteru iela 16A-21 Dakteru iela 16A k-18
21. 94155011324 Dakteru iela 16A- 17 94150011324001 Dakteru iela 16A-22 Dakteru iela 16A k-17

63. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
Launkalnes pagasta zemes vienības „Jautrais Ods”, 
kadastra apzīmējums 9470 005 0006, daļai 42 m2 pla-
tībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības 
daļu uzmērot dabā) – ar maģistrālajām elektropārva-
des un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļva-
diem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

64. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
Bilskas pagasta zemes vienības „Dzeņi”, kadastra ap-
zīmējums 9444 006 0086, daļai 1,3 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības daļu uzmē-
rot dabā) – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
(kods 1001)

65. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9458 010 
0125 0,2 ha – fi zisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302). Nekusta-
majam īpašumam ar kadastra numuru 9458 010 0124 
piešķirt nosaukumu „Vizlas upe”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads.

66. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Robež-
nieki”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nības kadastra apzīmējumu 9446 002 0026.

66.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 1, 
kadastra apzīmējums 9446 002 0051), kas projektē-
ta 2,4 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Robežnieki”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 
2,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

66.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 2, 
kadastra apzīmējums 9446 002 0068), kas projektēta 
13,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Līčupes”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 13,6 
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

67. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Aus-
mas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nības kadastra apzīmējumu 9446 006 0131.

67.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 1, 
kadastra apzīmējums 9446 006 0423), kas projektēta 

0,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Klajumi”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,5 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). 

67.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 
2, kadastra apzīmējums 9446 006 0424), kas projek-
tēta 11,3 ha platībā saglabāt nosaukumu „Ausmas”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 
11,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

68. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem.

69. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 
kopējo summu EUR 81,44 (astoņdesmit viens euro, 
44 centi), t.sk. pamatparāds EUR 60,84 un kavējuma 
nauda EUR 20,60, un izslēgt no debitoru saraksta.

70. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma 
naudas dzēšanu

71. Piedzīt no XX (personas kods xx) nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi parādu EUR 70,26, no-
kavējuma naudu EUR 30,99, kopā EUR 101,25, pa-
visam kopā 101,25 EUR (viens simts viens euro 25 
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

72. Slēgt līgumu ar SIA „Draugs-SD” par nedzī-
vojamo telpu Pils ielā 6, Smiltenē nomu.

73. Veikt grozījumus 2014. gada 2. jūlijā ar Na-
cionālo veselības dienestu noslēgtajā neapdzīvojamo 
telpu nomas  līgumā Nr. SND-S-TN/1-14 un pagarināt 
nomas līguma termiņu līdz 2020. gada 31. martam (ie-
skaitot). 

74. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfi nansē-
jumu 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro 00 centi) ap-
mērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dakteru ielā 
15, Smiltenē, iesniegtā pieteikumu par projekta „Dzī-
vojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” 
ieceres realizēšanai.

75. Atcelt 2017. gada 22. februāra lēmuma Nr. 3, 
26. §. Par atļauju atsavināt cirsmu 4. punktu.
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Par sociālajiem un medicīnas jautāju-

miem:
76. Piešķirt vienreizēju pabalstu  XX per-

sonas kods xx,  deklarētā  dzīvesvieta:  xx, 
Smiltenes novads, līdzfi nansējumu  meitas XX, 
personas kods xx, rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai rehabilitācijas centrā „Poga” EUR 
250,00 (divi simti piecdesmit  euro  00 centi).

77. Reģistrēt XX  p.k. xx, deklarētā dzī-
vesvieta: xx, Smiltenes novadā, pirmām kārtām 
pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģis-
trā kā personu, kurai  nepieciešama palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

78. Par dzīvojamo telpu Cēsu ielā 10 
dzīv. 7, Blomes pagasts, Smiltenes novads  
īres līguma noslēgšanu. 

79. Par īres līguma termiņa pagarināša-

nu telpām „Amatnieki 6”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads.

80. Par dzīvojamo telpu „Pašvaldības 
māja”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma noslēgšanu.

81. Par dzīvojamo telpu „Vecpagastmāja” 
dzīv. Nr. 3, Blomes pagasts, Smiltenes novads, 
īres līguma pārslēgšanu.

82. Par dzīvojamo telpu Skolas ielā 6-2, 
Grundzāles  pagasts, Smiltenes novads, īres lī-
guma pārslēgšanu.

83. Par dzīvojamo telpu Skolas ielā 5  
dzīv. 3,  Grundzāles pagasts, Smiltenes no-
vads, īres līguma pagarināšanu.

84. Par dzīvojamo telpu „Vecpagastmāja” 
dzīv. 4, Blomes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma pagarināšanu.

85. Par dzīvojamo telpu Skolas ielā 2 

dzīv. 2, Grundzāles pagasts, Smiltenes no-
vads, īres līguma pagarināšanu.

86. Par SIA „ODIS FOOD” iesnieguma 
izskatīšanu.

87. Apstiprināt Smiltenes novada domei 
piederošā nekustamā īpašuma Kalēju iela 8, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9415 008 0704, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 1334 m2 platībā, zemes nomas un 
apbūves tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar 
kuriem nekustamā īpašuma nomas un apbūves 
tiesības uz 10 gadiem ieguva SIA „CWP”, reģ.
nr. 40103582122, jur. adr. Mazcenu aleja 17-
15, Jaunmārupe, Mārupes novads par 93,00 
euro (deviņdesmit trīs euro un 00 centi) bez 
pievienotās vērtības nodokļa gadā.

88. Piešķirt Vidzemes sporta asociācijai 
fi nansējumu EUR 2000 (divi tūkstoši euro 00 

centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem  Latvijas kausa sacensību airēšanas slalo-
mā rīkošanai.

89. Piešķirt sporta klubam „DAKO Zie-
meļvidzeme” fi nansējumu EUR 300 (trīs simti 
euro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem sporta kluba darbības atbalstam.

90. Piešķirt „Basketbola klubam Smiltene” 
fi nansējumu EUR 300 (trīs simti euro 00 cen-
ti)  apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
sporta kluba darbības atbalstam.

91. Piešķirt Latvijas Lakrosa federācijai 
fi nansējumu EUR 200 (divi simti euro 00 cen-
ti)  apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem  
Madaras Viļumas fi nansiālam atbalstam.

Sagatavoja:
Evita Sirmā,

Kancelejas nodaļas vadītāja 

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk - notei-1. 

kumi) nosaka:
kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai 1.1. 

kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā 
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūvei;

centralizētās ūdensapgādes sistē-1.2. 
mas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu no-
vadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, 
brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas 
un aizsardzības prasības;

sabiedriskā ūdenssaimniecības pa-1.3. 
kalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai 
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeig-
šanas kārtību;

administratīvo atbildību par šo notei-1.4. 
kumu pārkāpšanu.

Noteikumos ietvertie termini lietoti 2. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un 
saistīto normatīvo aktu izpratnē.

Lietoto terminu skaidrojums:3. 
Lietotājs 3.1. — nekustamā īpašuma 

īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi 
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem 
noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu 
Pakalpojuma līgumu;

Pakalpojuma līgums3.2.  – sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp 
Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par no-
teikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites 
un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, 
pienākumiem un atbildības robežām;

Tīklu apkalpošanas robežu akts3.3.  – 
Pakalpojumu sniedzēja un Lietotāja parakstīts 
akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensva-
da un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pa-
kalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, 
tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas piederības robežas); 

Ūdens patēriņa norma komercuz-3.4. 
skaitei – ūdens patēriņa norma (litri diennaktī) 
atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

Noteikumu mērķis ir noteikt sa-4. 
biedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
(turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu 
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodro-
šinātu Lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpoju-
miem, uzlabotu vides situāciju Smiltenes no-
vadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Noteikumi ir saistoši visām fi ziska-5. 
jām un juridiskajām personām Smiltenes no-

Saistošie noteikumi Nr. 4/17
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2017. gada 22. februāra lēmumu (protokols Nr. 3.,1.§.)

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtība Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 29. marta lēmumu (protokols Nr. 4, 4.§.)

vada administratīvajā teritorijā.
Šie noteikumi neattiecas uz lietus 6. 

notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt 
sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas 
pakalpojumiem.

II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai ka-
nalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes un centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai

Kārtību, kādā ūdensapgādes un 7. 
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievieno-
tas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, sais-
tītie Ministru kabineta noteikumi un šie notei-
kumi.

Tehnisko noteikumu saņemšanai 8. 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ie-
sniedz Pakalpojumu sniedzējam:

aizpildītu Pakalpojuma sniedzēja 8.1. 
izstrādātu tehnisko noteikumu saņemšanas ie-
snieguma veidlapu;

iesnieguma veidlapā uzskaitītos do-8.2. 
kumentus; 

papildus normatīvajos aktos noteik-8.3. 
tajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrā-
dei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti 
tehnisko noteikumu pieprasījumā.

Ja nekustamā īpašuma īpašniekam 9. 
vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteiku-
mus, ir parādu saistības par Pakalpojumu snie-
dzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt 
izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto pa-
rādu saistību nokārtošanai.

Tehnisko noteikumu derīguma ter-10. 
miņš ir 1 gads.

Nekustamā īpašuma pieslēgšana 11. 
centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centra-
lizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes 
gabalam jaunbūves būvniecības vai būves pār-
būves gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas 
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas 
plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā 
apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centrali-
zētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas.

Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no 12. 
divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistē-
mām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma 
un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to 
savienošana nav pieļaujama.

Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: 13. 
traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas 
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka 
līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atse-
višķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augs-

tāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot 
atsevišķu izlaidi. Lietotājs nodrošina sistēmu 
pret pretēja virziena plūsmu.

Pēc ievada un/vai izvada izbūves 14. 
pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks 
Pakalpojumu sniedzējam iesniedz visu infor-
māciju, kas norādīta Pakalpojuma sniedzēja 
izsniegtajos tehniskajos noteikumos.

Pēc nekustamā īpašuma izvada izbū-15. 
ves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, 
nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums 
ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sis-
tēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpa-
šumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai 
un var radīt kaitējumu videi.

Ja ūdensvada ievadu vai kanalizāci-16. 
jas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistē-
mai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, 
tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakus-
lietotājam pievadu pievienot pie cita Lietotāja 
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mērapa-
rāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, 
tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo 
īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā 
saskaņota ar zemes īpašnieku un Lietotāju, un 
šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu ci-
tiem Lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt sa-
skaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un 
noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un 
Lietotāju.

Ja Lietotājs daļu no ūdens, ko tas 17. 
saņem no Pakalpojuma sniedzēja, nenovada 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā un cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā nenovadī-
tā ūdens daudzums tiek precīzi uzskaitīts ar 
ūdens patēriņa skaitītāju, Pakalpojuma snie-
dzējs ir tiesīgs Pakalpojuma līgumā noteiktajā 
kārtībā neaprēķināt maksu par kanalizācijas 
pakalpojumiem.

Ja nav iespējams komercuzskaites 18. 
mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos ak-
tos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzē-
ja noteiktajā vietā.

Pēc komercuzskaites mēraparāta 19. 
mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstā-
da verifi cētu komercuzskaites mēraparātu, kas 
ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

Lietotājs atlīdzina Pakalpojumu 20. 
sniedzējam izdevumus komercuzskaites mē-
raparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc 
to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna 
komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstā-
dīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuz-
skaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir 
ārpus Lietotāja atbildības robežas.

III Centralizētās ūdensapgādes sistē-
mas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmu piederība un uzturēšana

Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 21. 
valdījumā ir:

maģistrālie un sadalošie ūdensvada 21.1. 

tīkli;
ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrī-21.2. 

šanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas 
sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

maģistrālie un sadalošie kanalizāci-21.3. 
jas tīkli;

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ka-21.4. 
nalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spie-
dvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

iepriekš minētajos apakšpunktos mi-21.5. 
nēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos eso-
šās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatū-
ra, hidranti un hidrantu plāksnītes;

komercuzskaites mēraparāti;21.6. 
par Pakalpojumu sniedzēja fi nanšu 21.7. 

līdzekļiem izbūvēti ūdensvada pievadu un ka-
nalizācijas izvadu atzari no sadalošajiem tīk-
liem līdz piederības robežai.

Pakalpojumu sniedzēja apkalpes 22. 
zonā var tikt slēgts  apkalpošanas līgums par 
ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktū-
ras daļas uzturēšanu, kuras nav Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā, noslēdzot 
rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegša-
nu, kas nav atzīstams par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu, un kas tiek sniegts 
par samaksu, kas noteikta pusēm vienojoties 
pakalpojuma sniegšanas līgumā.

Lai Pakalpojumu sniedzējs varētu 23. 
veikt centralizētās ūdensapgādes vai centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas apkopi vai remon-
tu, kas atrodas citu juridisko vai fi zisko perso-
nu nekustamā īpašuma teritorijā, Pakalpojuma 
sniedzējs vismaz divas nedēļas iepriekš rakst-
veidā brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku 
vai valdītāju.

Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs 24. 
konstatē centralizētās ūdensapgādes un cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas drošas eks-
pluatācijas apdraudējuma riskus, tas var ne-
kavējoties atslēgt Lietotāja ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā 25. 
ir atļauts novadīt notekūdeņus:

kuri nekaitē centralizētās kanalizāci-25.1. 
jas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funk-
cijas, to ekspluatācijas mūžu;

kuri nav bīstami centralizētās kana-25.2. 
lizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apkalpojošā personāla veselībai;

kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem 25.3. 
var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu 
sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos notei-
kumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 
parametrus;

kuri nesatur vielas, kuras piesārņo 25.4. 
kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz 
kanalizācijas skataku sienām (piemēram – 
tauki);

kuru sastāvā piesārņojošo vielu kon-25.5. 
centrācijas nepārsniedz 1. pielikumā noteiktās 
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un Pa-
kalpojuma līgumā noteiktos pieņemamo no-
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tekūdeņu apjomu ražošanas notekūdeņiem.
Ja Lietotāja novadāmo notekūdeņu 26. 

piesārņojums pārsniedz 1. pielikumā mak-
simāli pieļaujamās koncentrācijas, tad Lie-
totāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt 
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā 
pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, 
kas norādītas 1. pielikumā.

Lietotāja pienākums ir nekavējoties 27. 
ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugsti-
nāta piesārņojuma rašanos novadāmajos no-
tekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā 
arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizē-
tajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā.

Gadījumos, ja noteikumu 26. punktā 28. 
minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludi-
nātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav 
noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu 
sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucēju-
mus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdi-
nājuma.

Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 29. 
veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu apsekošanu Lietotāja ne-
kustamajā īpašumā Pakalpojumu līgumā no-
teiktajā kārtībā. Lietotājam nav tiesību aizliegt 
paraugu noņemšanu.

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā 30. 
ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

prioritārās vielas, kuras atzītas par 30.1. 
ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un 
noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīva-
jos aktos noteiktajam laikam;

degošus piemaisījumus un izšķīdi-30.2. 
nātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uz-
liesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā;

skābes un citas vielas, kuras var iz-30.3. 
raisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņ-
raža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) 
izdalīšanos;

radioaktīvas vielas;30.4. 
cietus priekšmetus, tekstilizstrādāju-30.5. 

mus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vie-
las, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas 
sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

nesasmalcinātus pārtikas un ražoša-30.6. 
nas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslā-
ņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalo-
jot cisternas, kublus un tml.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai 
un aizsardzībai

Jebkurai personai ir 31. aizliegts:
centralizētās kanalizācijas tīklu ska-31.1. 

takās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, 
novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī iz-
mest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

nepiederošām personām veikt jebkā-31.2. 
das darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā 
vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensap-
gādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

atvērt un nocelt centralizētās ūdens-31.3. 
apgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu 
skataku vākus;

pirms komercuzskaites mēraparā-31.4. 
ta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla 
krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada 
aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu 
rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

bojāt centralizētās ūdensapgādes sis-31.5. 
tēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 
infrastruktūru un aprīkojumu, bojāt uguns-
dzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās 
plāksnītes;

novietot automašīnas un cita veida 31.6. 
transporta tehniku vai citus smagus priekšme-
tus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām.

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai 32. 
valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, 
armatūras un skataku izvietojuma norādi iz-

vietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
Ja Lietotāja ūdensapgādes sistēmā 33. 

trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā 
nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšē-
jā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, 
iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Lie-
totāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanali-
zācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu 
un būvnormatīvu prasības, Lietotājs ir atbil-
dīgs par iespējamām sekām.

No decentralizētajām kanalizācijas 34. 
sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst nova-
dīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai 
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, 
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pa-
kalpojumiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas 
un aizsardzības prasības

Ja Lietotāja komercuzskaites mēra-35. 
parāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Lie-
totāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pa-
kalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas 
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombē-
šanas aktu. Lietotājs ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

Noņemt noteikumu 35. punktā minē-36. 
to plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai 
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienes-
tam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. 
Lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpo-
jumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc 
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa no-
plombēšanai.

Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hid-37. 
rantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā 
un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos 38. 
gadījumos var atļaut lietot ūdeni no uguns-
dzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek 
samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mē-
raparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai 
pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto 
aprēķinu.

3.5.  Brīvkrānu izmantošanas kārtība
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs lik-39. 

vidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā 
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja 
izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centrali-
zētus ūdensapgādes pakalpojumus.

Lai izmantotu ūdens brīvkrānus 40. 
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinā-
šanai nekustamajā īpašumā, Lietotājam ir jā-
noslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju.

Gadījumos, ja tiek konstatēts brīv-41. 
krāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pa-
kalpojumu sniedzējam vai policijai.

Lietotājam,42.  kam ir noslēgts līgums ar 
Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam 
īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patē-
rēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc 
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

IV Sabiedriskā ūdenssaimniecības pa-
kalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, lī-
guma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 
kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un 
tajā ietveramie noteikumi

Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu 43. 
sniedzēju slēdz:

nekustamā īpašuma īpašnieks vai 43.1. 
valdītājs;

dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas 43.2. 
dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pār-
valdnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības piln-
varotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas 
īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības 
pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pār-
ņemtas no pašvaldības;

dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas 43.3. 
dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpaš-

nieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā 
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdo-
tās lietvedības ietvaros;

nedzīvojamo ēku gadījumos - visi 43.4. 
kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpaš-
nieku vārdā slēgt līgumu;

persona, kas veic būvdarbus ne-43.5. 
kustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības 
laikā;

persona, kura centralizētajā kanali-43.6. 
zācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai 
lietus notekūdeņus.

Pakalpojuma līguma sagatavošanai, 44. 
Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakal-
pojumu sniedzējam iesniegumu, norādot lī-
guma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu 
sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot seko-
jošo:

dokumentu, kas apliecina nekustamā 44.1. 
īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attie-
cīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas 
akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas 
līgums, dāvinājuma līgums vai cits doku-
ments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no 
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies 
tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

informāciju par nekustamā īpašuma 44.2. 
lietošanas veidu;

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas lī-44.3. 
gumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu 
par Pakalpojuma līguma slēgšanu;

ja Pakalpojuma līgumu paraksta 44.4. 
pilnvarota fi ziska persona un šis pilnvarojums 
neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina 
šīs fi ziskās personas tiesības parakstīt Pakal-
pojuma līgumu;

tehnisko informāciju (izpildmērīju-44.5. 
mu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu 
un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas 
sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam 
tādas ir;

dzīvojamās mājas īpašnieka (daudz-44.6. 
dzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku 
kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās 
mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis 
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par sa-
ņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja 45. 
tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēg-
šanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos 
un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
lus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija 
ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir 
pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

Lietotājs pirms Pakalpojuma līguma 46. 
noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, 
ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja 
ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas nor-
matīvajos aktos defi nētās prioritārās vai bīs-
tamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta 
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu 
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un 
kuras var tikt novadītas centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā.

Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, 47. 
pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaici-
nājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu fi ksēšanai vai nevar 
uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu 
fi ksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu 
nodošanas – pieņemšanas aktu), Pakalpojuma 
līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu 
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitī-
to komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz-48. 
sākt ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanu pēc Pakalpojuma līguma noslēgšanas ar 
Lietotāju.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pār-49. 
traukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas pro-
cedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzē-
jam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma 

līguma slēdzējs:
1 (viena) mēneša laikā no Pakalpoju-49.1. 

mu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pie-
prasītos dokumentus un informāciju atbilstoši 
prasībām;

nav veicis vai nav vienojies ar Pakal-49.2. 
pojumu sniedzēju par komercuzskaites mēra-
parāta mezgla izbūvi;

nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes 49.3. 
ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais 
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 50. 
30 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu 
iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no 
dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis 
no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepie-
ciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma 
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

Pakalpojuma līgumā papildus citos 51. 
normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas 
vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

informācija par līdzējiem;51.1. 
sniegtā ūdenssaimniecības pakalpo-51.2. 

juma veids un izmantošanas mērķis;
adrese, kurā pakalpojums tiek 51.3. 

sniegts;
Pakalpojuma līguma un pakalpojuma 51.4. 

sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
maksa par sniegto ūdenssaimniecī-51.5. 

bas pakalpojumu/-iem;
pakalpojumu uzskaites kārtība;51.6. 
līgumsods vai samaksas nokavējuma 51.7. 

procenti.
Pakalpojuma līgumam pievienojams 52. 

Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu ap-
kalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, 
tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemša-
nas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama 
Pakalpojumu līguma sastāvdaļa.

Lietotāja kopējā novadīto notekūde-53. 
ņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu 
daudzums no Lietotāja teritorijas, kura apjomu 
(kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saska-
ņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem 
aktiem pēc Lietotāja iesniegtajiem datiem par 
teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo 
gada apjomu. Lietotāja lietus notekūdeņu no-
vadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
ir pieļaujama tikai saskaņojot ar Pakalpojumu 
sniedzēju.

Iebildumi par Pakalpojumu sniedzē-54. 
ja izrakstīto rēķinu Lietotājam jāiesniedz raks-
tiskā veidā 30 kalendāro dienu laikā no rēķina 
saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neat-
brīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakal-
pojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu 
iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo 
norēķinu periodu.

Pakalpojuma līguma noteikumu 55. 
izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārbaudīt Lietotāja īpašumā esošās 
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu 
sniedzējs par to informē Lietotāju, kurš nav 
tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt 
inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās 
pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi 
Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpoju-
mu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu līdz brīdim, kad Lietotājs ir novēr-
sis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar 
Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēr-
šanas kārtību un termiņiem.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt 56. 
Lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, 
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta 
rādījumus par Lietotājam sniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek 
konstatēta neatbilstība Lietotāja iesniegtajiem 
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķi-
nu, un Lietotājs veic samaksu atbilstoši faktis-
kajiem rādījumiem.

Ja personai ir parādi par ūdenssaim-57. 
niecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pa-
kalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā 
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esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona 
vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgu-
mu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Ci-
villikumā paredzētu saistību izpildes nodroši-
nājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai 
atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, ka-
mēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav 
noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienoša-
nos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

Sniegto ūdenssaimniecības pakalpo-58. 
jumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstis-
ki paziņojot par to Lietotājam vai, ja kontrol-
mēraparāts tiek uzstādīts Lietotāja atbildības 
robežās, saskaņojot ar Lietotāju. Lietotājs nav 
tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt 
kontrolmērījumus.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas 
kārtība

Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām 59. 
pusēm par to rakstiski vienojoties.

Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 60. 
kas būtiski groza Pakalpojuma līguma notei-
kumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek 
piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pret-
runā ar normatīvā akta regulējumu.

Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas 61. 
izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu 
apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu snie-
dzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas 
robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosū-
ta Lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas 
robežu akts stājas spēkā 30 kalendāro dienu 
laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Lieto-

tājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas 

kārtība
Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz 62. 

brīdim, kad:
puses Pakalpojuma līgumu izbeidz 62.1. 

savstarpēji vienojoties;
Pakalpojuma līgums, 30 dienu ie-62.2. 

priekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Lie-
totāja pieprasījuma;

Pakalpojuma līgumu noteikumu 63. 62.3. 
punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpoju-
mu sniedzējs;

beidzas Pakalpojuma līguma ter-62.4. 
miņš;

ir atsavināts nekustamais īpašums un 62.5. 
jaunais īpašnieks 30 kalendāro dienu laikā no 
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav 
nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma no-
slēgšanu.

Pakalpojumu sniedzējs var vienpusē-63. 
ji izbeigt Pakalpojuma līgumu:

ja mainoties nekustamā īpašuma 63.1. 
īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks 
vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma 
noslēgšanai ir iesniedzis, bet Lietotājs paziņo-
jumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav 
iesniedzis;

Lietotājam izbeidzas valdījuma tie-63.2. 
sības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām 
izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzī-
vokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

pilnvarotās personas maiņas 63.3. 
gadījumā;

ja Lietotājs ir mainījis Pakal-63.4. 
pojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izman-

1. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Pakalpojumu lietotāja 

notekūdeņos Smiltenes aglomerācijā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 362
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš 412
Ķīmiskais skābekļa patēriņš 815
Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

2. tabula
Maksimāli pieļaujamo 

piesārņojumu koncentrācija 
Pakalpojumu lietotāja notekūdeņos 

Blomes ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 362
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš 450

Ķīmiskais skābekļa patēriņš 780
Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

tošanas mērķi;
ja Lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mē-63.5. 

nešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis 
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, 
nav informējis par ūdenssaimniecības pakal-
pojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pa-
kalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu 
par Pakalpojuma līguma laušanu.

Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pa-64. 
kalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam 
pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizā-
cijas pakalpojumus.

Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, 65. 
Lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu 
norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma 
līguma izbeigšanai.

V Administratīvā atbildība par notei-
kumu pārkāpšanu

Par noteikumu 15., 30., 31.1., 31.3., 66. 
31.5. punktā minēto prasību pārkāpumiem 
personas var tikt sauktas pie administratīvās 
atbildības, izsakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas fi ziskām personām līdz 350 euro, juri-
diskām personām līdz 750 euro.

Noteikumu izpildi kontrolēt un sastā-67. 
dīt administratīvos protokolus savas kompe-
tences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:

pašvaldības policijas amatpersonas;67.1. 
Pakalpojumu sniedzēja amatperso-67.2. 

nas, ja tiesības sastādīt administratīvo proto-
kolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos 
normatīvajos aktos.

Administratīvos protokolus izskata 68. 
pašvaldības Administratīvā komisija.

Administratīvā soda uzlikšana neat-69. 

brīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VI Noslēguma jautājumi

Noteikumi stājas spēkā nākamajā 70. 
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Smilte-
nes novada domes vēstis”.

Līdz noteikumu 44.6. apakšpunkta 71. 
izpildei Pakalpojumu sniedzējs piemēro tiešos 
maksājumus, kur rēķinu katram atsevišķā dzī-
vokļa īpašuma īpašniekam izraksta Pakalpoju-
mu sniedzējs.

Nekustamajos īpašumos, kuros no-72. 
darbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražoša-
nu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu 
spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvē-
rēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no 
noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Līdz Ūdenssaimniecības pakalpo-73. 
jumu likuma un šo noteikumu spēkā stā-
šanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu 
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pret-
runā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu li-
kuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu 
regulējumu un šiem noteikumiem. Pretru-
nu konstatēšanas gadījumā, Lietotājam un 
Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums no-
drošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu 
jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma 
pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu ga-
dījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 
3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma līguma noteikumi un šie 
noteikumi.

Gints Kukainis,
Domes priekšsēdētājs   

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 250
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš

250

Ķīmiskais skābekļa patēriņš 450
Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

4. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Lietotāja notekūdeņos 

Variņu ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 450
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš 350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš 740
Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 450
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš 350

Ķīmiskais skābekļa 
patēriņš 740

Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

6. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Lietotāja notekūdeņos 

Grundzāles ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 325
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš 300

Ķīmiskais skābekļa patēriņš 450
Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

1. pielikums 
Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4/17

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
3. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Lietotāja notekūdeņos 

Launkalnes ciemā

5. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Lietotāja notekūdeņos 

Palsmanes ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 325
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš 350

Ķīmiskais skābekļa 
patēriņš 470

Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5

7. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Lietotāja notekūdeņos 

Mēru ciemā

8. tabula
Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu 
koncentrācija Lietotāja notekūdeņos 

Bilskas ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli 
pieļaujamās 

koncentrācijas 
mg/l

Suspendētās vielas 325
Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš 300

Ķīmiskais skābekļa 
patēriņš 450

Kopējais slāpeklis 51
Kopējais fosfors 10
Tauki 30
SVAV 5
Nafta 0.5
pH  - 6.5 līdz 7.5
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Turpinājums 8. lpp.

1. pielikums 
Smiltenes novada domes 
2017. gada 22. februāra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4/17

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī

1. tabula

Nr. 
p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja 
ūdens patēriņš 

diennaktī (vidēji 
gadā), l/dn

1.
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā 
ūdens apgādi

200

2.
Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā 
ūdens apgādi (ar vannām un dušām)

300

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un 
kanalizāciju (bez vannām un dušām) 100

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un 
vietējo kanalizāciju 50

Ūdens patēriņa normas mājdzīvniekiem, putniem un zvēriem
2. tabula

Nosaukums Patēriņa norma litri/
diennaktī

Patēriņa norma 
m3/mēnesī

Liellopivirs 2 g. 100 3
Jaunlopi, teļi līdz 2 g. 50 1,5
Zirgs 80 2,4
Kumeļš līdz 1,5 g. 45 1,35
Cūka 15 0,45
Sivēnmāte ar sivēniem 60 1,80
Aita 10 0,3
Jērs 6 0,18
Trusis 3 0,09
Pīle, zoss 2 0,06
Tītars 1,5 0,045
Vista 1 0,03

Ūdens patēriņš laistīšanai vasaras periodā (maijs – septembris)
3. tabula

Ūdens izlietojuma veids Mērvienība Ūdens 
patēriņš, l/m2

1. Ielu un laukumu 
mehanizētā mazgāšana 1 mazgāšanas reize 1,5

2. Ielu un laukumu 
mehanizētā laistīšana 1 laistīšanas reize 0,4

3. Ielu un laukumu laistīšana 
ar šļūteni 1 laistīšanas reize 0,5

4. Pilsētas apstādījumu 
laistīšana 1 laistīšanas reize 4

5. Zālāju un puķu dobju 
laistīšana 1 laistīšanas reize 6

6. Stādījumu laistīšana 
siltumnīcās

1 laistīšanas reize
(vienu reizi diennaktī) 15

7. Stādījumu laistīšana 
lecektīs

1 laistīšanas reize
(vienu reizi diennaktī) 6

8. Stādījumu laistīšana 
piemājas dārzos:
8.1. sakņu dārzos
8.2. augļu dārzos

1 laistīšanas reize
(vienu reizi diennaktī)

15
15

Piezīmes.
1. Ja nav datu par teritorijas labiekārtošanu, pieņem, ka ūdens 

patēriņš laistīšanai (laistīšanas sezonā) vidēji diennaktī ir 90 l/dn uz 
vienu iedzīvotāju atkarībā no ūdensgūtnes ražības, teritorijas labie-
kārtotības pakāpes un citiem vietējiem apstākļiem.

2. Pieņem, ka laistīšanas biežums ir 2 reizes diennaktī.

Smiltenē 2017. gada 13. februārī
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017

„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Smiltenes novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktam, viena no pašvaldības auto-
nomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā – ūdensapgādi un ka-
nalizāciju. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un, lai 
izpildītu minētā likuma Pārejas noteikumu 2. punktu, kas nosaka, ka līdz 2017. gada 1. martam ir jāizstrādā 
saistošie noteikumi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu:
1.1.1. atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtajai daļai pašvaldības dome izdod 
saistošos noteikumus, kuros paredz:

kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdens-1) 
apgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas 2) 
un aizsardzības prasības;
sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, gro-3) 
zīšanas un izbeigšanas noteikumus;
brīvkrānu izmantošanas kārtību;4) 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.5) 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 „Noteikumi par sabied-1.1.2. 
risko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1. apakšpunktu, pašvaldība saistošajos 
noteikumos norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts 
komercuzskaites mēraparāts.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu  snieg-1.2. 
šanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu pakalpojumu 
lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Smiltenes novadā un dabas resursu 
racionālu izmantošanu.

Smiltenes novadā līdz šim nav bijuši izstrādāti saistošie noteikumi sabiedrisko ūdenssaimniecības 1.3. 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi nosaka:
kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdens-6) 
apgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Ūdenssaimniecības sistēma);
Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;7) 
sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, gro-8) 
zīšanas un izbeigšanas noteikumus;
brīvkrānu izmantošanas kārtību;9) 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;10) 
atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.11) 

2.2. Saistošie noteikumi stāsies spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms

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

Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un 
centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves 
gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un 
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada dome un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakal-
pojumu sniedzējs Smiltenes novadā.
Smiltenes novada dome un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības kapitāl-
sabiedrība SIA „Smiltenes NKUP” ir institūcijas, kurās fi ziska vai juridiska persona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanas jautājumos.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Smiltenes novada pašvaldības kapitālsa-
biedrību SIA „Smiltenes NKUP”, kas atbilstoši pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novadā.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteiku-
mos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības  mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs                                                                         

Saistošie noteikumi Nr. 1/17
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 
2017. gada 25. janvāra lēmumu (protokols Nr.1.,3.§.)

Par Smiltenes novada pašvaldības
līdzfi nansējuma 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 
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 29. marta lēmumu (protokols Nr. 4, 3.§.)

I Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 1. 

kādā Smiltenes novada dome (turpmāk – Paš-
valdība) piešķir līdzfi nansējumu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 
kā arī līdzfi nansējuma apmēru un tā piešķirša-

nas nosacījumus.
Noteikumos lietotie termini:2. 
Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, 1.1. 

kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem no-
teikumiem var piešķirt līdzfi nansējumu;

Pašvaldības līdzfi nansējums – Smil-1.2. 

tenes novada pašvaldības budžeta fi nanšu 
līdzekļu daļa energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā; 

Energoefektivitātes pasākumi – ēkas 1.3. 
pilnveidošanas pasākumu kopums, kurus rea-
lizējot tiek samazināts enerģijas patēriņš, pa-
nākta enerģijas lietderīgāka izmantošana un 
uzlabots komforta stāvoklis daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas telpās;

Pretendents – Dzīvojamās mājas dzī-1.4. 
vokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.

Pašvaldības līdzfi nansējums tiek pie-2. 
šķirts Pretendenta daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas (turpmāk – Dzīvojamā māja), kas atro-
das Smiltenes novada administratīvajā teritori-

jā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas 
lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai.

Pašvaldības līdzfi nansējums Dzīvo-3. 
jamo māju energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā bu-
džetā paredzēto fi nanšu līdzekļu apmērā.

II Pretendentiem izvirzāmās prasības
Pašvaldības līdzfi nansējumu var 4. 

piešķirt, ja Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu 
īpašumi iegūti Pretendenta īpašumā saskaņā 
ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvo-
jamo māju privatizāciju” vai likumu „Par 
kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un kas 
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Turpinājums no 7. lpp.

1. pielikums
Smiltenes novada domes 

2017. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/17 

Smiltenes novada domei

                          Dzīvojamās mājas ______________________________________
                                                                                  (adrese)

                             apsaimniekotāja ________________________________________
                                                                   (juridiskas personas nosaukums, fi zisks personas vārds, uzvārds)

_____________________________________________________
                                                                  (juridiskas personas reģistrācijas Nr., fi ziskas personas kods)

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

201__.gada ________._______________________

PIETEIKUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfi nansējumu Dzīvojamās mājas 

___________________________________________________________________,
(adrese)

Energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldības līdzfi nansējums, euro 

_________________________________________________________________
(cipariem un vārdiem)

Iesniegtie obligātie pielikumi:
1. □ Projekta iesniegums fi nansējuma saņemšanai _____ lpp.

2. □ Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, 
kopija _____ lpp.

3. □ Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām) _____ lpp.

4. □
Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts 
lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu, 
nodrošinot pasūtītāja līdzfi nansējumu

_____ lpp.

5. □
Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu 
un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus 
mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas 

_____ lpp.

6. □ Paredzēto pasākumu izmaksu aprēķins – tāme _____ lpp.

___________________
          (amata nosaukums)                                                   (paraksts)                                                 (vārds, uzvārds)

atbilst šādiem nosacījumiem:
Dzīvojamās mājas kopējā platība ir 4.1. 

lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo 
nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 pro-
centi no mājas kopējās platības;

vienai personai, izņemot Pašvaldību, 4.2. 
pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamā 
mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

Dzīvojamās mājas kopīpašumā eso-4.3. 
šās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai 
izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts sav-
starpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās 
daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai 
dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais ap-
saimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz 
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu;

normatīvajos aktos noteiktajā 4.4. 
kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmums veikt energoefektivitātes pasākumus 
Dzīvojamai mājai, nodrošinot Pretendenta 
līdzfi nansējuma daļu un nepieciešamības gadī-
jumā uzņemties saistības, piesaistot kredīties-
tādes fi nanšu līdzekļus un nodrošinot Preten-
denta līdzfi nansējumu.

Pašvaldības līdzfi nansējumu nepie-5. 
šķir, ja šo Noteikumu ietvaros piešķirtais de 
minimis atbalsts noteikumu 13. punktā mi-
nētajiem atbalsta pasākumiem kumulējot to 
ar citu de minimis atbalstu pārsniedz Eiropas 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas 
(ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. panta piemē-
rošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Re-
gula 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto 
robežlielumu.

Ja energoefektivitātes paaugstināšanas 6. 
pasākumus veic Dzīvojamā mājā, kurā kāds no 
dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības 
veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek iz-
mantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa 
īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalifi cē-
jams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 
1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de mi-
nimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par 
de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtību (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013).

Piesakoties Pašvaldības līdzfi nansē-7. 
jumam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts no-
teikumu 7. punktā, ir tiesības norādīt, ka pro-
porcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma 
izmaksas tiek segtas no citiem privātiem lī-
dzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli sa-
mazinot pašvaldības atbalsta daļu.

Pašvaldības līdzfi nansējums netiek 8. 
piešķirts dzīvokļu īpašniekiem, kuri attiecī-
go dzīvokli izmanto saimnieciskajai darbībai  
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā no-
teiktajās nozarēs vai veic šajā punktā norādī-
tās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs 
darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās dar-
bības citās telpās, Pašvaldības līdzfi nansējumu 
piešķir tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbals-
tāmās darbības un fi nanšu plūsmas, nodrošinot, 
ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās 
darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

Vienam de minimis atbalsta saņē-9. 
mējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar 
attiecīgajā fi skālajā gadā un iepriekšējos di-
vos fi skālajos gados nepārsniedz regulas Nr. 
1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksi-
mālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota 
uzņēmuma, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 
2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uz-
ņēmuma defi nīcijai, līmenī.

Pretendenta pienākums ir glabāt visus 10. 
ar de minimis atbalstu saistītos datus 10 gadus 
no atbalsta piešķiršanas brīža atbilstoši regulas 
Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

Pašvaldības līdzfi nansējumu11.  saskaņā 
ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem tiek 

piešķirts līdz 2021. gada 30. jūnijam.
III. Atbalstāmās un neatbalstāmās 

izmaksas
Dzīvojamo māju energoefektivitātes 12. 

pasākumu veikšanai atbalstāmās izmaksas ir 
šādas:

ēkas energoaudita veikšana;12.1. 
ēkas energoefektivitātes paaugstinā-12.2. 

šanas pasākumu tehniskā projekta sagatavoša-
nas izmaksas;

sertifi cēta speciālista tehniskās apse-12.3. 
košanas atzinuma sagatavošana.

Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:13. 
kārtējās uzturēšanas izmaksas;13.1. 
apgrozāmo līdzekļu iegādes izmak-13.2. 

sas;
samaksa par aizdevuma izskatīšanu, 13.3. 

noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksā-
jumi, soda procenti, maksa par fi nanšu trans-
akcijām;

izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma 13.4. 
līdzfi nansējuma saņemšanai sagatavošanu, 
t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.; 

visas citas izmaksas, kas šajos notei-13.5. 
kumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV Piesaistītā energoefektivitātes pasā-
kumu līdzfi nansējuma apjoms

Pašvaldības līdzfi nansējuma kopējais 14. 
apjoms vienas Dzīvojamās mājas energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai viena kalendārā 
gada laikā ir ne lielāks kā 3000 euro, un tiek 
piešķirts šādām aktivitātēm:

energoaudita veikšanai – 70 14.1. 
procenti no projekta kopējām atbalstāmajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;

ēkas energoefektivitātes paaug-14.2. 
stināšanas pasākumu būvprojekta sagatavoša-
nai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 2000 euro;

sertifi cēta speciālista tehniskās 14.3. 
apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 70 pro-
centi no projekta kopējām atbalstāmajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 500 euro.

V Pieteikumu līdzfi nansējuma saņem-
šanai iesniegšanas, reģistrācijas un
 izskatīšanas kārtība

Līdzfi nansējuma saņemšanai Preten-15. 
dents, atbilstoši noteikumu pielikumiem ie-
sniedz Pašvaldībai pieteikumu (1. pielikums) 
un projekta iesniegumu fi nansējuma saņemša-
nai (2. pielikums).

Pretendentu atbilstību šo noteikumu 16. 
prasībām izvērtē Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes Finanšu un attīstības jautājumu pa-
stāvīgā komiteja (turpmāk – Komiteja) viena 
mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas die-
nas rakstiski paziņo pretendentam:

par iesnieguma reģistrēšanu 16.1. 
Pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanas prog-
rammai, ja pieteikums un tam pievienotie do-
kumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

par atteikumu reģistrēt iesniegu-16.2. 
mu Pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanas 
programmai, ja pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām 
vai sniegtas nepatiesas ziņas.

Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrā-17. 
cijas secībā. Komiteja katram pretendentam 
piešķiramo Pašvaldības līdzfi nansējuma daļu 
euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo iz-
maksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteiku-
mos noteiktos līdzfi nansējuma apjomus.

Nepietiekama fi nansējuma gadījumā 18. 
kalendārā budžeta gadā, iesniegtie pieteikumi 
tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrāci-
jas secībā.

Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus, 19. 
rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina 
atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām 
tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt preten-
dentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja 
izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja ir 
tiesīga Pašvaldības līdzfi nansējuma aprēķinā-
šanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

Komiteja sagatavo Smiltenes novada 20. 
pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfi -
nansējuma piešķiršanu.

Pēc pozitīva Smiltenes novada paš-21. 

valdības domes lēmuma pieņemšanas tas tiek 
paziņots  un ar Pretendentu Pašvaldības no-
teiktajā termiņā tiek noslēgts rakstisks līgums 
par līdzfi nansējuma saņemšanas un izlietoša-
nas kārtību.

Pašvaldības līdzfi nansējums tiek 22. 
izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu 
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 
dienas. Pretendents var pieprasīt avansa mak-
sājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā Pašval-
dības līdzfi nansējuma.

Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto 23. 
darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

Gadījumā, ja starp pieteikumam 24. 

pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbal-
stāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas 
– nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek 
konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir tiesīga 
pārskatīt lēmumu par Pašvaldības līdzfi nansē-
juma piešķiršanu. Šajā gadījumā Pašvaldības 
līdzfi nansējuma apjoms nevar būt lielāks par 
sākotnēji piešķirto.

Līdzfi nansējuma saņēmējam pēc 25. 
Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās no-
teiktajā termiņā informēt par atbalstīto energo-
efektivitātes pasākumu darbu izpildes gaitu.

G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

pielikums1. 
Smiltenes novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/17 

PROJEKTA IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

Vispārēja informācija 
1. Mājas kadastra apzīmējums
2. Mājas adrese
3. Mājas sērijas Nr.
4. Mājas stāvu skaits
5. Mājas kopējā platība
6. Dzīvokļu īpašumu sadalījums:

atsevišķo īpašumu kopplatība, m2

t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/%
        nedzīvojamās telpas, m2/%

7. Esošā maksa par apsaimniekošanu 
(EUR/m2)

8. Iepriekš saņemtais fi nansējums no ci-
tiem fi nansēšanas avotiem

□ ir saņemts (aizpildīt 12.punktu)
□ nav saņemts

9. Informācija par iepriekš saņemto līdz-
fi nansējumu

ES fondi (gads, aktivitāte, fi nansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, fi nansējuma apjoms)
Citi fi nanšu instrumenti (gads, aktivitāte, fi nansē-
juma apjoms)

10. Daudzdzīvokļu mājā kāds no dzīvokļu 
īpašniekiem ir saimnieciskās darbības 
veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums 
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 
un dzīvokļa īpašnieks pretendē uz at-
balstu, kas kvalifi cējams kā komerc-
darbības atbalsts

□ ir (norādīt dzīvokļus)________________
□ nav 
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Turpinājums 10. lpp.

2017. gada 17. janvārī

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošo noteikumu „Par Smiltenes novada pašvaldības 

līdzfi nansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 

projektu
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta ot-
rās daļas 4. punkts, 5. punkts  un piektā daļa nosaka, ka pašvaldība 
var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai 
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot fi nansējumu energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai dzīvojamā mājā, kārtību, kādā tā tiek sniegta un tās 
apmēru nosakos savos saistošajos noteikumos. 
Izstrādāto saistošo noteikumu projekts paredz nodrošināt pašvaldības 
līdzfi nansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai.
Tas būtu arī instruments motivēt dzīvokļu īpašniekus sagatavoties plā-
notajam valsts un Eiropas Savienības atbalstam energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanai ēkās. Tiks uzsākta „Darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifi skā atbalsta mērķa „Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifi skā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes pa-
augstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošana. Šīs programmas mērķis ir 
veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieki.
Pieaugot tarifi em siltuma un energoapgādes jomā un aktualizējoties 
vides jautājumiem, arvien svarīgāk ir samazināt energopatēriņu. Viens 
no veidiem, kā to panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas 
nākotnē palīdzēs samazināt arī iedzīvotāju apkures izdevumus. 
Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšana ir paredzēta 
„Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā 2016. – 2020. 
gadam” (apstiprināts ar Smiltenes novada domes 2016. gada 31. augus-
ta lēmumu Nr. 13, 3.§) un „Smiltenes novada mājokļu politikā 2016.  
– 2021. gadam” (apstiprināta ar Smiltenes novada domes 30.03.2016. 
2016. gada 30. marta lēmumu Nr. 5, 7.§).

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada 
dome piešķir līdzfi nansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai, kā arī līdzfi nansējuma apmēru un tā piešķiršanas 
nosacījumus. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

2017. gadā pašvaldība saistošo noteikumu izpildei pašvaldības budže-
tā plāno paredzēt 9000 euro.
Pašvaldība programmu par atbalsta piešķiršanu saistošajos noteiku-
mos noteiktajam mērķim plāno kā pašvaldības ilgtermiņa program-
mu. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no dzīvojamo māju 
īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un pašvaldības 
budžetā paredzēto fi nanšu līdzekļu iespējām.

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

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ir izrādījuši interesi un ga-
tavību pretendēt uz pašvaldības līdzfi nansējumu. 
Apsaimniekotāji ir izteikuši atbalstu saistošo noteikumu nepieciešamī-
bai un gatavību pretendēt uz pašvaldības līdzfi nansējumu. Paredzams, 
ka pieaugs pieprasījums pēc dzīvojamo māju atjaunošanas darbiem, 
līdz ar to  energoefektivitātes pasākumu darbu veikšana palielināsies. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Projektus izvērtēs Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un at-
tīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, kas 1 mēneša laikā no iesniegu-
ma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas brīža sagatavos domes 
lēmuma projektu atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Konsultācijas notikušas ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem Smilte-
nes novadā, to skaitā – ar daudzdzīvokļu māju pārvaldītāju Smiltenes 
pilsētā – SIA „Smiltenes NKUP”.
Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 
pēc izskatīšanas domes komiteju sēdēs publicēts pašvaldības mājasla-
pā internetā www.smiltene.lv. 

G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs   

Informācija par plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem
11. Plānotie pasākumi □ ēkas energoaudita veikšana;

□ ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mu tehniskā projekta sagatavošana;
□ sertifi cēta speciālista tehniskās apsekošanas 
atzinuma sagatavošana

12. Plānotais pasākumu realizācijas laiks
13. Plānotais pasākumu fi nansējums Projekta kopsumma, EUR:

t.sk. pašvaldības līdzfi nansējums, EUR:
pašu fi nansējums, EUR:

 (amata nosaukums)                                     (paraksts)                                                   vārds, uzvārds)

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par 
pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdz-
dalību Smiltenes novada attīstības program-
mas 2012. – 2018. gadam īstenošanā, no 2017. 
gada 16. janvāra līdz 13. februārim Smiltenes 
novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties ie-
dzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.
gadā. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan 
drukātā, gan elektroniskā formātā. Aptaujā 
kopumā piedalījās 248 Smiltenes novada ie-
dzīvotāji, salīdzinot ar iepriekšējā gadā veikto 
aptauju, iedzīvotāju atsaucība ir bijusi lielāka 
(aptaujā par 2015. gadu piedalījās 157 respon-
denti). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā 
piedalījušies 82 vīrieši un 166 sievietes.

Visaktīvākie aptaujas dalībnieki bija gan 
valsts, pašvaldības iestāžu darbinieki  – 87  jeb 
35,1%, gan privātā uzņēmuma darbinieki – 75 
jeb 30,2%,  pensionāri – 21 jeb 8,5%, 14 jeb 
5,6% pašnodarbinātas personas, 13 jeb 5,2% 
bija uzņēmēji. Mazāk aktīvi bija skolēni (4) un 
studenti (6). 

Lielākā daļa jeb 112 (45,2%) responden-
ti kā dzīvesvietu norādījuši Smiltenes pilsētu, 
31 (12,5%)  Grundzāles pagastu, 25 (10,1%) 
Launkalnes pagastu, 19 (7,7%) Palsmanes pa-
gastu, 18 (7,3%) Smiltenes pagastu, 17 (6,9%) 
Blomes pagastu, 12 (4,8%) Bilskas pagastu. 8 
(3,2%) pārstāv Variņu pagastu, 3 (1,2%) Bran-
tu pagastu, kā arī 3 respondenti norādījuši, ka 
viņu dzīvesvieta ir citur. 

Aptaujā iedzīvotāji tika aicināti novēr-
tēt (Pilnīgi apmierina; Drīzāk apmierina; 
Drīzāk neapmierina; Pilnīgi neapmierina; 
Nav viedokļa) dažādu tehnisko infrastruktūru 
(piem., par ielu/ceļu infrastruktūru, ielu ap-
gaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju 
infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, 
namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju 
dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sa-
biedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu pieeja-
mību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Kā arī 
aicinājām iedzīvotājus sniegt viedokli par sva-
rīgākiem darbiem, kas pašvaldībai ir jāpaveic 
2017.gadā pilsētā un pagastos.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzī-

ves kvalitāti Smiltenes novadā, lielākā daļa 
aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 
jeb 69,8%) ir drīzāk apmierināti ar dzīves 
kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu  skaits ir pieaudzis par 65 res-
pondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi 
apmierināti – arī šis skaits ir pieaudzis par 23 
respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drī-
zāk neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir 
pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav vie-
dokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Īss ieskats par to, kā aptaujas dalībnie-
ki novērtēja dažādu tehnisko infrastruktū-
ru un pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 
pilsētā un pagastos.

Gājējiem un velobraucējiem domātu 
ielu infrastruktūra – 9,3%  pilnīgi apmierina 
44,4% atbildēja, ka drīzāk apmierina, 31% drī-
zāk neapmierina, pilnīgi neapmierina 10,9%, 
4,4% nav viedokļa.

Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā – 12,1% 
pilnīgi apmierina, 58,5% drīzāk apmierina, 
19,8% drīzāk neapmierina, 5,6% pilnīgi neap-
mierina,  4% nav viedokļa.

Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos – 4% 
pilnīgi apmierina, 31% drīzāk apmierina, 33,9 
% drīzāk neapmierina, 18% pilnīgi neapmieri-
na,  12,9% nav viedokļa.

Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko 
punkti, eko laukums) – 27% pilnīgi apmie-
rina, 53,2% drīzāk apmierina, 13,3% drīzāk 
neapmierina, 4% pilnīgi neapmierina,  2,4% 
nav viedokļa.

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi 
(SIA „Smiltenes NKUP”) – 10,1% pilnīgi 
apmierina, 47,2% drīzāk apmierina, 9,7% drī-
zāk neapmierina, 8,5% pilnīgi neapmierina,  
24,6% nav viedokļa.

Pirmsskolas izglītība – 39,1% pilnīgi 
apmierina, 41,1% drīzāk apmierina, 5,6% drī-
zāk neapmierina, 0,8% pilnīgi neapmierina,  
13,3% nav viedokļa.

Pamatizglītība un vidējā izglītība – 25% 
pilnīgi apmierina, 43,1% drīzāk apmierina, 
14,1% drīzāk neapmierina, 6% pilnīgi neap-
mierina,  11,7% nav viedokļa.

Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzi-
kas, Mākslas un Sporta skola) – 35,9% pil-
nīgi apmierina, 43,5% drīzāk apmierina, 4% 
drīzāk neapmierina, 1,2% pilnīgi neapmierina,  
15,3% nav viedokļa.

Interešu izglītība (pulciņi, deju kolek-
tīvi u.c) – 26,2% pilnīgi apmierina, 41,5% 
drīzāk apmierina, 14,9% drīzāk neapmierina, 
4,8% pilnīgi neapmierina,  12,5% nav vie-
dokļa.

Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa 
jaut. risināšana, u.c) – 8% pilnīgi apmierina, 
32,7% drīzāk apmierina, 18% drīzāk neapmie-
rina, 11,3% pilnīgi neapmierina,  29,8% nav 
viedokļa.

Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poli-
klīnika, feldšeru punkti) – 10,5% pilnīgi ap-
mierina, 43,5% drīzāk apmierina, 31,9% drī-
zāk neapmierina, 10,9% pilnīgi neapmierina,  
3,2% nav viedokļa.

Kultūras nozares un pasākumu organi-
zēšana – 19% pilnīgi apmierina, 42,7% drīzāk 
apmierina, 13,3% drīzāk neapmierina, 21% 
pilnīgi neapmierina,  4% nav viedokļa.

Sporta nozares un pasākumu organizē-
šana –  29% pilnīgi apmierina, 46,4% drīzāk 
apmierina, 10,1% drīzāk neapmierina, 4,4% 
pilnīgi neapmierina,  10,1% nav viedokļa.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
(Pašvaldības policija) –  18,9% pilnīgi ap-
mierina, 43,1% drīzāk apmierina, 18,5% drī-
zāk neapmierina, 9,3% pilnīgi neapmierina,  
10,1% nav viedokļa.

Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinā-
tības veicināšana – 4,8% pilnīgi apmierina, 
28,2% drīzāk apmierina, 20,2% drīzāk neap-
mierina, 12,5% pilnīgi neapmierina,  34,3% 
nav viedokļa.

70 procenti aptaujāto iedzīvotāju 
ar dzīves kvalitāti Smiltenes 
novadā ir drīzāk apmierināti
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Uz jautājumu, kā vērtējat Smiltenes no-
vada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā 
– 25 jeb 10,1% respondenti to vērtē ļoti pozitīvi, 
93 jeb 37,5% pozitīvi, 103 jeb 41,5% apmieri-
noši, 17 jeb 6,9% vērtē negatīvi, ļoti negatīvi 7  
respondenti, 3 iedzīvotājiem viedokļa nav. 

Uz jautājumu, kuri ir labāk paveiktie 
pašvaldības darbi 2016. gadā, iedzīvotāji 
ir atzīmējuši: Tepera hidrotehnisko būvju re-
konstrukciju un promenādes sakārtošanu, kā 
arī strūklakas izveide Tepera ezerā (74 reizes); 
Vecā parka sakārtošana (59 reizes), Latvijas 
karoga pacelšana Jāņkalnā (33 reizes); Bēr-
nudārza grupiņu atvēršanu un papildus pirms-
skolas grupiņu izveide (29 reizes); Pilsētas 
noformējums, vides un apkārtnes labiekārto-
šana (28 anketās atzīmēts); Valsts un pašval-
dību vienotā klientu centra izveide (17 reizes); 
Smiltenes pilsētas skolu reorganizāciju, Smil-
tenes vidusskolas izveide (16 reizes minēts); 
ielu apgaismojuma sakārtošana (11 reizes). 
Pie labajiem darbiem minēti arī  Smiltenes pil-
sētas svētki (10 anketās atzīmēts), izveidotie 
rotaļu laukumi Smiltenes pilsētā (9 reizes mi-
nēts), infrastruktūras projektu izstrāde, Abulas 
ielas sakārtošana, brīvpusdienu piešķiršana 
skolēniem pamatskolā, stipendijas skolēniem, 
kapsētu uzlabojumi, TIC aktivitātes. 

Uz jautājumu, kuri ir neveiksmīgākie 
pašvaldības darbi 2016. gadā, iedzīvotāji  
visbiežāk (22 reizes) ir norādījuši Smiltenes 
skolu reorganizāciju, ieilgušos procesus ar 
peldbaseina celtniecību, objekta bīstamības 
nenovēršanu (17 reizes minēts) 14 reizes res-
pondenti norādījuši, ka nav sliktu darbu vai, 
ka viņiem nav bijusi saskare ar tiem. Kā ne-
veiksmīgs darbs tiek uzskatīta Latvijas karoga 
pacelšana Jāņkalnā, tā izmaksas (11 reizes). 
Kā neveiksmīgs darbs tiek norādīts pašvaldī-
bas ceļu kvalitāte (8 reizes), kā arī pašvaldības 
policijas darbība (7 reizes), tiek akcentēta paš-
valdības policijas vienaldzība sadzīves jautā-

pašvaldības saņem pietiekamā daudzumā, 69 
jeb 27,8% nepietiekamā daudzumā, 38 jeb 
15,3% pilnīgi pietiekamā daudzumā un 12 res-
pondentiem (4,8%) nav viedokļa. Norādot trīs 
savus iecienītākos informācijas avotus par paš-
valdības darbu, lielākā daļa respondentu (172 
jeb 69,4%) norāda Smiltenes novada pašvaldī-
bas mājas lapu, 165 (66,5%) informatīvo izde-
vumu „Smiltenes novada domes Vēstis”, 145 
(58,5%) laikrakstu „Ziemeļlatvija” un portālu 
www.ziemellatvija.lv, 90 (36,3%) – sociālos 
tīklus (draugiem.lv, twitter.com, facebook.
com), 51 (20,6%) respondents norādījis Smil-
tenes novada ziņu raidījumu RE:TV.   

Uz jautājumu, darbi, kas pašvaldībai ir 
jāveic 2017. gadā, visvairāk aptaujāto aicina 
(35) uzlabot lauku ceļu kvalitāti, veikt ielu re-
konstrukcijas, īpaši akcentējot Raiņa ielu, kā 
arī Dakteru, Dārza, Gaujas, Palsas, Tilta ielas, 
ielu apgaismojuma uzlabošanu gan pilētā, gan 
laukos (īpaši izceltas tādas vietas kā Kalna-
muiža, Blomes pagasts, Palsas, Skolas, Zaķu, 
Jaunā iela), atrisināt peldbaseina jautājumu,  
sakopt šo teritoriju, aizberot bedri, tiek rosināts 
sakārtot Jāņkalna teritoriju, uzlabojot un atjau-
nojot estrādes apkārtni, tāpat nepieciešams sa-
kārtot kultūras dzīvi, pievēršot vairāk uzmanī-
bas kultūru pasākumu rīkošanai, to kvalitātei. 
Respondenti (12) aicina izbūvēt gājēju celiņus, 
visbiežāk minot gājēju celiņa nepieciešamību 
Silvā, kā arī Palsmanē. Iedzīvotāji vēlas, lai 
turpinās Vecā parka uzlabošanas darbi, kā arī 
aicina paplašināt dzīvojamo fondu Smiltenē.  

Ar pilnu rezultātu apkopojumu var ie-
pazīsties Smiltenes novada mājas lapā www.
smiltene.lv  sadaļā „Attīstības plānošana” – Ie-
dzīvotāju aptaujas.

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un pie-
dalīšanos ikgadējā iedzīvotāju aptaujā! Smilte-
nes novada domei ir svarīgs jūsu sniegtais vēr-
tējums un priekšlikumi, lai kopīgi plānotu un 
attīstītu novadu! 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

PAR SKAITĪTĀJAKU
Esam jau vairākkārt informējuši, ka 2016. 

gadā stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu likums un Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 174. Juridiskajām un privātpersonām, par 
saviem līdzekļiem, ir jāizbūvē komercuzskai-
tes mēraparāta mezgli skaitītāju uzstādīšanai 
un jāpārslēdz līgums atbilstoši jaunajam liku-
mam un MK noteikumiem. 

Likums atļauj pārejas periodu 4 gadi, taču 
nu jau vairāk kā gads ir pagājis un laiks sakār-

SIA Smiltenes NKUP ziņas
tot lietas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Jums 
jāsāk ar  iesniegumu  par Tehnisko noteikumu 
izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla 
ierīkošanai. To var izdarīt mūsu mājas lapā 
www.smiltenesnkup.lv vai personīgi mūsu bi-
rojā, Smiltenē, Pils ielā 3a. 

Informējam, ka, saskaņā ar Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu likumu, pakalpojumu snie-
dzējam ir tiesības  izmantot savā rīcībā esošos 
fi nanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpo-

jumos, nesaskaņu risināšanā. Neveiksmīgi 
tiek vērtēta arī jaunu darbinieku pieņemšana 
domē (6 reizes), norādot, ka process balstoties 
uz savējo virzīšanu amatos un konkursu neiz-
sludināšanu. Negatīvi tiek vērtēts arī minimā-
lais pasākumu skaits Jāņkalnā vasaras sezonā, 
kā arī Smiltenes Kultūras centrā pieejamo 
pasākumu daudzums (6 reizes). Piecas reizes 
respondenti norādījuši, ka netiek domāts par 
uzņēmējiem, uzņēmējdarbības attīstību, tāpat 
arī trūkst komunikācijas gan ar uzņēmējiem, 
gan iedzīvotājiem (5 reizes),  netiek domāts 
par lauku reģioniem, pagastiem. 

Uz jautājumu, kā vērtējat pašvaldības 
darbinieku zināšanas, kompetenci – 136 
respondenti (54,8%) pašvaldības darbinieku 
zināšanas un kompetenci vērtē kā drīzāk ap-
mierinošas, 40 respondenti (16,1%) kā pilnīgi 
apmierinošas, 36 respondenti (14,5%) kā drī-
zāk neapmierinošas, 7 respondenti (2,8%) kā 
pilnīgi neapmierinošas, taču 29 respondentiem 
(11,7%) nav viedokļa par darbinieku zināša-
nām un kompetenci. 

Uz jautājumu, vai saņemat pietiekami 
daudz informāciju par pašvaldības dar-
bu, 129 jeb 52% respondenti informāciju no 

No š.g. 10. aprīļa uzsāks iedzīvotāju un 
uzņēmumu sagrābto lapu un citu zaļo augu 
daļu maisu izvešanu. Atgādinām, ka Smil-
tenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās 
zāles un lapu izvešanu organizē un apmak-
sā Smiltenes novada pašvaldība ar šādiem 
nosacījumiem:

No katras mājsaimniecības savākšanu 
veic ne vairāk kā 1 reizi;
Izvešana jāpiesaka SIA  „Smiltenes NKUP”, 
zvanot uz telefona numuru 29161694 dar-
ba laikā plkst. 13.00 – 17.00;

Smiltenē uzsāks sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešanu
Lapu izvešanu  piesaka laika periodā no 
šā gada 3. aprīļa līdz 20. aprīlim;
Obligāti noziņojamā informācija: mājas 
adrese, vieta, kur atstās maisus, gadīju-
mā, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas 
vietu, telefona numuru;
Savākto zāli un lapas  liek savos maisos;
Maisi jānovieto ārpus sētas;
Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām 
tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu 
piemaisījums, maisi netiek izvesti;
Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA 

jumu lietotāja rēķinā, ja šajā likumā noteikta-
jā termiņā pakalpojumu lietotājs nenodrošina 
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi 
komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

SIA Smiltenes NKUP nav tādu resursu, lai 
nodrošinātu mezglu izbūvi visiem klientiem 
vienlaicīgi, tāpēc vēršam Jūsu uzmanību uz to, 
ka, ja Jūs nesniegsiet mums atbildi par to, kādā 
veidā esat nolēmuši šo mēraparāta mezglu iz-
būvēt, mēs savā noteiktajā rindas kārtībā veik-
sim izbūvi, piestādot Jums rēķinu par veikta-
jiem darbiem. Pievienojam shēmu kā rīkoties, 
ja nepieciešams izbūvēt ūdens skaitītājaku.

PAR E-PASTIEM UN RĒĶINIEM
SIA Smiltenes NKUP  aicina, izmantojot 

uzņēmuma mājas lapu  www.smiltenesnkup.
lv, (piezvanot pa tālruni 64707061, atsūtot 
e-pastu smiltenesnkup@gmail.com) reģistrēt 
savu e–pasta adresi,  lai turpmāk varētu no-
dotu savus ūdensskaitītāju rādījumus, kā arī 
saņemt informāciju par saviem maksājumiem 
elektroniski. 

Tas saistīts ar likumdošanā noteikto pra-
sību par personu datu aizsardzības principu 

ievērošanu, kas paredz, ka izrakstītajiem rēķi-
niem jābūt ievietotiem aploksnēs, bet tas nozī-
mē papildu samaksu par rēķinu sagatavošanu 
un piegādi. Piegādājot rēķinu ar Latvijas Pasta 
starpniecību,  šobrīd tiek piemērota maksa par 
rēķina nosūtīšanu (EUR 1,00 ar PVN). Savu-
kārt „e kabineta” izmantošana ir bez maksas. 

PAR MAISIEM „ZAĻAJIEM” 
ATKRITUMIEM
Pamazām sākas pavasara darbi dārzā un 

sētā, un katram gribas uzpost savu apkārtni pēc 
ziemas miera, tāpēc SIA Smiltenes NKUP vē-
las palīdzēt Jums! Mēs piedāvājam apmēram 
kubikmetru lielu maisu zaļajiem atkritumiem 
– Jūs atnākat pie mums, Pils ielā 3a, samak-
sājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat mai-
su. Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā 
noliekat pie savas sētas. Piezvaniet, ka maiss 
pilns un mēs savāksim. Maksa ir par maisa iz-
mantošanu un atkritumu aizvešanu, bet maiss 
nepaliek Jums īpašumā! Vēlamies, lai maiss 
tiek atgriezts bez bojājumiem un piepildīts ti-
kai ar zaļajiem atkritumiem. Vairāk informāci-
ja zvanot uz mob. tālr. 29161694.

Pakalpojuma 
lietotājs pieprasa 
Tehniskos 
Noteikumus 
Smiltenes NKUP

Pakalpokuma lietotājs par izbūvi 
vienojās ar Smiltenes NKUP pārstāvi 

pa tālruni: 29498078

To var izdarīt:
www.smiltenesnkup.lv• 
personīgi ierodoties • 
Pils ielā 3a

Smiltenes 
NKUP izsniedz 
Tehniskos 
Noteikumus

Pakalpojuma 
sniedzējs 
par saviem 
līdzekļiem uzstāda 
komercuzskaites 
mēraparātu

Pakalpojuma 
lietotājs ar 
pakalapojuma 
sniedzēju 
pārslēdz līgumu 
atbilstoši 
normatīvajiem 
aktiem

Pakalpojuma lietotājs pats 
izbūvē komercuzskaites 
mēraparāta mezglu, vai 
vienojas ar kādu citu fi rmu 
par komercuzskaites 
mēraparāta mezgla 
izbūvi, atbilstoši 
izsniegtajiem Tehniskajiem 
Noteikumiem

Izmaksas: EUR 9,99 
(ieskaitot PVN)

Shēma

„Smiltenes NKUP”. Plānotais izvešanas 
laiks  no š.g. 10. aprīļa līdz 21. aprīlim.

Tāpat informējam, ka š.g. aprīlī Smil-
tenes pilsētas administratīvajā teritorijā 
atļauts sadedzināt koku, krūmu sausos un 
kaitēkļu bojātos zarus, ievērojot uguns-
drošības pasākumus un neradot kaitējumu 
trešās personas veselībai un mantai, kā arī 
zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu 
SIA „Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob. tālr. 
29161694 darba laikā plkst. 8.00 – 17.00 vai 

SIA „ZAAO” tālrunis informācijai 64281250.
Atgādinām, ka lapu, zāles un citu laks-

taugu sadedzināšana ir AIZLIEGTA!

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par 
jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, iz-
mantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles 
un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespē-
jamās neskaidrības risināt savstarpēji komuni-
cējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakop-
sim savu novadu kopā!



Smiltenes novada Domes Vēstis 112017. gada 13. aprīlis 11
Valsts ieņēmumu 

dienesta darba laiks 
Smiltenē

Sākot ar 2017. gada aprīļa mēnesi, VID 
klātienes pakalpojumi Smiltenē, Dārza ielā 3, 
būs pieejami, šādā darba laikā: 
Pirmdienās  
plkst.  9:00 – 12:00  un 12:30 – 18:00;
Otrdienās    
plkst.  9:00 – 12:00 un 12:30 – 17:00;
Ceturtdienās  
plkst.  9:00 – 12:00 un 12:30 – 17:00.

VID iestādes pakalpojumus nodokļu mak-
sātāji var saņemt, izmantojot VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu (EDS).

Portālā latvija.lv ir iespēja iepazīties ar VID 
sniegtajiem e-pakalpojumiem. Informācija ir 
apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem 
atrast nepieciešamo informāciju par valsts un 
pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pa-
kalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas 
veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem mak-
sājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektro-
nizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma 
saņemšanas resursu: https://www.vid.gov.lv/lv/
pakalpojumi

Vēršam uzmanību, ka e-pakalpojumi ir ie-
dalīti divās kategorijās:

1. Ārējs e-pakalpojums, kas nozīmē, ka 
pakalpojums ir pieejams elektroniskā veidā, 
iestādes tīmekļa vietnē aizpildot un iesniedzot 
iesniegumu vai apmeklējot noteiktu datubāzi.

2. E-pakalpojums Latvija.lv  – portālā 
www.latvija.lv pieejams pakalpojums.  

Dzimtsarakstu nodaļas  
informācija

2017. gada marta mēnesī reģistrēti 12 jaun-
dzimušie, reģistrēta 1 laulība un reģistrēts 21 
miršanas reģistrs. 

Marta mēnesī reģistrētas 4 meitenes un 8 
zēni. Paula – Bilskas pagastā, Regnārs – Blo-
mes pagastā, Roberts Valters – Brantu pagastā,  
Kristiāns – Grundzāles pagastā, Regnārs – Lau-
nkalnes pagastā, Alekss – Palsmanes pagastā,  
Egija – Variņu pagastā, Adriāna Vēsma – Nītau-
res pagastā,  Dārta, Olivers, Kristiāns, Braiens 
– Smiltenes pilsētā.

Nodaļā reģistrēts 21 miršanas reģistrs. 
Aizsaulē aizgājuši 5 vīrieši un 16 sievietes. 
Miruši 8 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 3 – 
Launkalnes pagasta iedzīvotāji,  pa 2 – Brantu, 
Smiltenes un Variņu pagasta iedzīvotāji, un pa 
vienam  – Palsmanes, Mores, Vijciema pagasta 
un Sedas pilsētas iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2017. gada 1. aprīlim Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie, no-
slēgtas 6 laulības un  51 miršanas reģistrs 

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Notiks tikšanās ar 
gastroenterologu, 

profesoru 
Anatoliju Danilānu
17. maijā  plkst.  17.00   Smiltenes  pilsētas 

kultūras centrā norisināsies tikšanās ar gastro-
enterologu, profesoru Anatoliju Danilānu un 
grāmatas „Anatolijs Danilāns. Dakteris ar at-
vērtu sirdi” autoru Pēteri Strubergu.

Profesors Anatolijs Danilāns pazīstams kā 
sabiedrībā mīlēts veselīga dzīvesveida populari-
zētājs, kurš, daloties ar savu personīgo pieredzi, 
vienkāršā un saprotamā valodā stāsta par to, kas 
nepieciešams, lai cilvēki dzīvotu ilgi, laimīgi un 
veseli. Viņš uzskata, ka profesionālajā jomā sva-
rīgākais ir tas, lai ikviens cilvēks sajustu, ka ārsts 
no sirds vēlas viņam palīdzēt. Tikšanās laikā 
klātesošie varēs dzirdēt gan profesora Anatolija 
Danilāna un Pētera Struberga stāstījumu, gan arī 
uzdot jautājumus abiem viesiem.  Ieeja brīva.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada Sociālais dienests 

Ceturtdien, 30. martā, Smiltenes pilsētas 
kultūras centrā norisinājās Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu projekta „COOP Local” informatī-
vās dienas pasākums, kurā tikās Smiltenes no-
vada mājražotāji, amatnieki, rokdarbnieki un 
uzņēmēji, lai runātu par projekta aktivitātēm, 
ko plānots īstenot kopā ar projekta partneriem 
no Setomaa reģiona, Repinas, Vastselīnas un 
Apes novada.

Divu gadu laikā mājražotājiem, amatnie-
kiem un uzņēmējiem būs iespēja piedalīties 
gan pārrobežu gadatirgos, gan attiecīgo nozaru 
apmācībās, semināros, gan kopīgas brošūras 

Smiltenes novada mājražotāji un amatnieki tiekas 
projekta „COOP Local” informatīvās dienas pasākumā

veidošanā, gan pieredzes braucienos uz Ples-
kavas apgabalu, Somiju un Baltkrieviju, radot 
iespēju uzņēmējiem meklēt jaunas „nišas”, sa-
darbības partnerus un iespējas attīstīties.

Pirmā projekta aktivitāte notiks 21. aprī-
lī Polvā, Igaunijā, kur kopīgā pasākumā tik-
sies Igaunijas un Latvijas uzņēmēji, savukārt 
22. aprīlī paredzēts apmeklēt izstādi „MA-
AMESS“ Tartū, kas ir lielākā lauksaimniecī-
bas – lauku izstāde Baltijas valstīs.

Ikviens uzņēmējs, mājražotājs, amatnieks, 
rokdarbnieks tiek aicināts iesaistīties  un līdz-
darboties projekta aktivitātēs. Par visiem jautā-
jumiem un dalību projektā sazināties ar Modri 
Apsīti, e-pasts: modris.apsitis@smiltene.lv, 
tālrunis: 64707575.

Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt 
pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni 

dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un 
biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas 
un Latvijas uzņēmējiem. Projekts tiks ieviests 
laika periodā no 2017. gada marta līdz 2019.
augustam.

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

31. marta informatīvās dienas pasākuma 
prezentācija pieejama šeit: https://prezi.com/
zce_aon8o2yt/projekta-coop-local-info-diena/

Zelma Mičule,
Projekta „COOP Local” koordinatore

Smiltenes novada domes Grundzāles pa-
gasta pārvalde, lai labiekārtotu Grundzāles 
brīvdabas estrādes teritoriju, iesniedza bied-
rībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta 
projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” projektu  Nr. 16-09-AL12-
A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegu-
lošās teritorijas labiekārtošana”. Biedrība „Lau-
ku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta 
dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis – sakārtot estrādes apkārt-

Uzsākts projekts „Grundzāles estrādei piegulošās 
teritorijas labiekārtošana”

nes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu 
vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem.

Par projekta būvdarbu izpildi noslēgts lī-
gums ar SIA „JC Warehouse”. Projekta plāno-
tās izmaksas ir EUR 30242,51, no tām ELFLA 
fonda publiskais fi nansējums EUR 27000,00 
un EUR 3242,51 ir pašvaldības līdzfi nansē-
jums. Darbus estrādes teritorijā plānots pabeigt 
līdz šā gada 12. jūnijam.

Projekta rezultātā tiks uzstādīti stacionā-
ri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, 
ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, velosipē-
du turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta tuale-
te, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucē-

jumiem, u.c.
Grundzālē jau par tradīciju kļuvis, ka pro-

jektu realizācijā līdzdarbojas vietējie iedzīvo-
tāji kopīgās talkās. Paredzēts, ka pēc būvdarbu 
pabeigšanas biedrības „Grundzāle 2010” biedri 
teritorijas apzaļumošanas talkā atbilstoši labie-
kārtojuma  projektam stādīs pašu iegādātus stā-
dus. Talkā būs iespējams piedalīties ikvienam 
interesentam.

Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada 
2. oktobrim.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: Grundzāles pa-
gasta pārvaldes vadītāja

Alda Zvejniece 

2017. gada 5. aprīlī uzsākti Palsmanes pa-
matskolas labiekārtošanas būvdarbi. Būvdarbu 
veicējs ir SIA „Evento”. Būvdarbus plānots 
pabeigt līdz 31. maijam.

Projekta realizācija kļuva iespējama pie-
saistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

Uzsākti būvdarbi projektā 
„Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā"

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus.
Projekta „Labiekārtošanas darbi Palsma-

nes pamatskolā” (Nr. 16-09-AL10-A019.2201-
000002) mērķis ir radīt gan skolēniem, gan 
pagasta iedzīvotājiem drošu un estētisku vidi. 
Projekta ietvaros iegādāta sniega frēze/pūtējs, 
būvdarbu rezultātā tiks uzstādīts žogs, kurš 
norobežos sporta un aktīvās atpūtas zonu, un 
izbūvēta bruģa ietve. Projekta kopējās plānotās 

Šā gada 28. martā Launkalnes pagastā uz-
sākti autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri būvdar-
bi projekta „Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri 
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” ie-
tvaros. Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar 
SIA „8 CBR”.

Projekta realizācija kļuva iespējama pie-
saistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējumu Darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 5.6.2. specifi skā atbal-
sta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

izmaksas ir 18826,86 euro, no kurām Lauku 
atbalsta dienests līdzfi nansē 16944,17 euro un 
pašvaldības fi nansējums plānots 1882,69 euro.  

Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļa

Uzsāk autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri pārbūvi
degradētās teritorijas atbil-
stoši pašvaldību integrēta-
jām attīstības programmām” 
ietvaros.

Projekta mērķis ir vei-
cot autoceļa Jaunpriedaines 

– Spicieri transporta infrastruktūras uzlabo-
šanu, radīt šim autoceļam piegulošajās terito-
rijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņē-
mējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, 
nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu 
pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem. 

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam pro-
jektam, paredzēts pārbūvēt autoceļu 1,287 km 
garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo 

kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklā-
šana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, 
aprīkojuma uzstādīšanu, u.c. darbi.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā 
teritorijā tiks radītas 10 jaunas darbavietas, ko-
mersanti veiks investīcijas vismaz 2,8 miljonu 
EUR apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija 
vismaz 5 ha platībā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
EUR 610 474,23, no kurām  Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfi nansējums ir EUR 
495 503,22.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2017. gada 
decembrim.

Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Izglītība

Iespaidu čemodāna atvēršanas svētki: 6. sērija 
Erasmus+ projekta vizīte Ziemeļīrijā

Smiltenē 4. aprīlī viesojās Cēsu 
pulka Skolnieku rotas piemiņas ka-
roga piešķiršanas komisija, jo Smil-
tenes vidusskola ar cieņas pilnu at-
tieksmi pārņēmusi karoga tradīcijas 
glabāšanu, ko savulaik veica Smilte-
nes ģimnāzija.

1929. gadā darinātais karogs iz-
gatavots, pieminot 1919. gada 6. jū-
nija Cēsu kauju 108 skolnieku rotas 
dalībniekus. Skolēni un skolotāji no 
deviņām Ziemeļlatvijas ģimnāzijām 
(Cēsīm, Rūjienas, Limbažiem, Val-
mieras, Mazsalacas, Valkas, Gaujie-
nas, Smiltenes un Alūksnes) savu-
laik ziedoja līdzekļus, lai taptu sim-
bolisks karogs, godinot brīvprātīgos  
14 – 19 gadus vecos jauniešus, kuri 
1919. gada jūnijā no dažādām Zie-
meļlatvijas vietām bija pieteikušies 
Cēsu pulka Skolnieku rotā.

Karoga glabāšanas tradīcija sek-
mē skolēnu patriotisko audzināšanu. 
Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga 

Smiltenes vidusskolā viesojas 
Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga 

piešķiršanas komisija

pārņemšana aicina neaizmirst Brī-
vības cīņu varoņus un to piemiņu 
ar lepnumu nodot nākamajām paau-
dzēm.

Pagājušajā mācību gadā Smil-
tenes ģimnāzija godpilni veica savu 
pienākumu un svinīgā ceremonijā 
visu gadu sargāto karogu nodeva nā-

kamajiem glabātājiem – Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai. 
Šī pavasara viesošanās laikā tika 
dzirdēti atzinīgi vārdi par pagājušā 
mācību gadā veiksmīgi noorganizēto 
pasākumu.

Smiltenes vidusskolā cienījamie 
viesi tika svinīgi sagaidīti un iepazīs-

Ar gājputnu atgrie-
šanos, cīruļu treļļiem, 
strazdu iesvilpošanu un 
pavasara iestāšanos Vari-
ņu pamatskolā norisinā-
jās dažādi pasākumi.

3. martā Labestības 
dienā Variņu pamatsko-
lā, kurā tika radīta po-
zitīva gaisotne, skolēni 
centās viens otram veltīt 

Marts Variņu pamatskolā
labus vārdus, sirsnīgus 
vēlējumus, zīmējumus 
un jauku noskaņojumu. 
Starptautiskajā sieviešu 
dienā Maiga Āboliņa ie-
priecināja ar savu darbu 
izstādi. Tajā bija skatāmas 
stikla gleznas, stikla puķu 
vāzes, glāzes, kas apglez-
notas ar stikla krāsām, un 
porcelāna krūzītes, šķīvī-

Smiltenes 
tehnikums 

2017./2018. m.g. 
uzņems 

izglītojamos 
sekojošās 

kvalifi kācijās:
AR PAMATIZGLĪTĪBU:
mācību ilgums 4 gadi:

 ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists
viesnīcu pakalpojumu 
speciālists
veterinārārsta asistents
ceļu būvtehniķis
celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķis
automehāniķis
hidrobūvju būvtehniķis

AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU:
mācību ilgums 1,5 gadi:

veterinārārsta asistents
lopkopības tehniķis
celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķis

JAUNIEŠU GARANTIJAS 
GRUPĀS: 
AR PAMATA UN VIDĒJO 
IZGLĪTĪBU (no 17– 29 g.v.)
mācību ilgums 1 gads:

pavārs
konditors

NEKLĀTIENĒ:
veterinārārsta asistents
lopkopības tehniķis
grāmatvedis

ALSVIĶU TERITORIĀLĀ 
STRUKTŪRVIENĪBA
Profesionālās kvalifi kācijas 
ar pamata izglītību:
mācību ilgums 3 gadi

pavārs
aprūpētājs
šuvējs

Jauniešu garantijas 
programmā
no 17 līdz 29 gadu vecumam, 
mācību ilgums 1 gads

galdnieks
šuvējs

Aicinām iegūt arodizglītību 
darbspējīgām personām ar 1., 2., 
3. grupas invaliditāti, apvienojot 
individuālo sociālo rehabilitāciju 
ar medicīniskās rehabilitācijas 
elementiem. Minētās personas 
saņem valsts apmaksātu ēdienu 4 
reizes dienā.

INFORMĀCIJAS DIENA:

2017. gada 28. aprīlī 
Smiltenē, Kalnamuižā 10, 
plkst. 11.00 
Alsviķu struktūrvienībā, 
Alsviķu pagastā, plkst. 12.00
Mājaslapa: 
www.smiltenestehnikums.lv
Kontakti: Kalnamuiža 10,  
Smiltenes pag., Smiltenes novads 
Tālrunis: 26183654, 64772567; 
e-pasts: smiltenestehnikums@
gmail.com

Alsviķu struktūrvienība:
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Tālr.: 643 07132, 261 58008, 
fakss: 643 07135
e-pasts: arodskola@alsviki.lv

tināti ar šī mācību gada laikā paveik-
to patriotiskās audzināšanas jomā. 
Ilustratīvā prezentācijā tika atspogu-
ļoti notikumi, kas caur skolas ikdie-
nas un svētku mirkļiem lika atmiņās 
atsaukt latviskās vērtības. Par savu 
veikumu stāstīja arī jaunsargi. Tika 
uzskatāmi parādīts skolēnu indivi-
duālais un kolektīvais ieguldījums 
patriotisko vērtību sargāšanā, sagla-
bāšanā un radīšanā. 

Jau pavisam drīz, 18.maijā, sko-
las delegācija dosies uz Cēsīm, lai 
piedalītos svinīgajā karoga maiņas 
ceremonijā.

Smiltenes vidusskola turpinās 
kopt Cēsu pulka Skolnieku rotas 
piemiņas karoga tradīcijas saglabā-
šanu, lai ikvienā skolēnā ieaudzi-
nātu patiesu mīlestību, atbildību un 
cieņu pret savu pilsētu – Smilteni 
un valsti – Latviju.

Inga Deigele, 
Smiltenes vidusskola

Pašā pavasara priekšvakarā 
Grundzāles pamatskolas skolotā-
jas Dace Kalniņa un Baiba Kovala 
devās Erasmus+ projekta „Spēles – 
tilts starp trim paaudzēm” īsa laika 
mācību vizītē uz partnerskolu Zie-
meļīrijā.

St. Colmans sākumskola atro-
das lauku apvidū, līdz ar to tai bija 
raksturīgas daudzas arī mūsu skolai 
raksturīgas iezīmes: gandrīz visi ir 
īru izcelsmes bērni, kuru dzimtas tur 
dzīvojušas jau gadsimtiem, savstar-
pējā pazīšanās, pozitīva gaisotne, 
labvēlīga attieksme, interese par visu 
jauno un neikdienišķo. Lai uzsvērtu 
savu lepnumu par laukiem, sagaidī-
šanā bija noorganizēts pat 7 traktoru 
brauciens. Ziemeļīrijā visas skolas ir 
vai nu katoļu vai protestantu skolas, 
līdz ar to katoļu skolās katru dienu 
velta laiku, lai runātu par kristīgām 
vērtībām un dzīves principiem, to-
mēr neuzspiežot vienas konkrētas 
ticības dogmas. Sākumskolā līdz pat 
6. klasei visus priekšmetus māca 1 
skolotājs. Skolās ir uniformas, un 
visā Lielbritānijā mobilie telefoni 
skolās ir aizliegti.

Interešu izglītībai tiek veltīts 
daudz līdzekļu: turpat skolās ir pul-
ciņi, kur mācās spēlēt fl autu, svilpīti, 
īru bungas; ir koris, ir klubiņš „Digi-

tālie līderi”, kurā apgūst programmē-
šanas prasmes (arī mēs aizrāvāmies 
ar drona vadīšanu), ir skolas pašpār-
valde, kurā aktīvi darbojas dažādu 
klašu pārstāvji, rīkojot pasākumus, 
vācot ziedojumus u.c. 

Vizītes laikā visu partnervalstu 
skolotāji prezentēja padarītos darbus: 
iepazīstināja citus ar savas tautas na-
cionālo varoni (par latviešu nacionā-
lo varoni tika izvēlēts Sprīdītis, īriem 
– Fins Makkūls (cēla tiltu (Giant 
Causeway) uz Skotiju), bulgāriem – 
gudrais Pēteris, turkiem – Keloglan 
(atjautīgs zemnieku puisis, kurš pie-
muļķo kungus), itāļiem – Befana 
(sirma kundzīte, kas Ziemassvētkos 
izdala dāvanas), rumāņiem – Draku-

la, norvēģiem – brāļi Birkenbeineri, 
kas nogādāja nākamo norvēģu princi 
cauri mežiem drošā vietā, frančiem – 
Obelikss – korpulents galls, kas cīnās 
ar romiešiem.  

Skolotāji stāstīja iespaidus par 
apaļā galda sarunām ar vecvecā-
kiem: visās valstīs vecvecāki lepo-
jas ar saviem mazbērniem, ir gatavi 
dot viņiem savas zināšanas, tomēr 
saprot, ka modernās tehnoloģijas ir 
pārņēmušas mazbērnus, bet uz jautā-
jumu, kuri tad ir laimīgāki – viņi vai 
bērni, atzīst, ka tas nav salīdzināms, 
un piebilst, ka mūsdienās bērniem ir 
daudz vairāk iespēju visās jomās: ce-
ļot, uzzināt, piedzīvot, bet viņi dzīvo 
nedrošākā pasaulē.

Skolotāji mācījās veidot animā-
cijas slow motion tehnikā. Varējām 
palepoties, ka vienīgie jau esam ap-
guvuši šādu tehniku, izveidojot īs-
fi lmu par to, kā Sprīdītis satikās ar 
bulgāru puisi gudro Pēteri.

Vienā vakarā skolā notika kon-
certs, kuru sniedza dažādu paaudžu 
cilvēki. Jāuzsver fakts, ka reizi nedē-
ļā ģitāras un svilpes spēli ne pēc no-
tīm, bet pēc dzirdes apgūst visi, kas 
vēlas. Tas bija dziļš pārdzīvojums, 
redzot plecu pie pleca spēlējam tik 
dažāda vecuma cilvēkus, un gribas 
tik vēlēties, lai arī pie mums kas lī-

dzīgs būtu.
Dažādībai skolotāji apguva arī 

iemaņas, kā spēlēt hurlingu (camo-
gie sieviešu variantā), īru nacionālo 
sporta veidu, kas ir kaut kas pa vidu 
starp fl orbolu un futbolu. 

Piektdiena, 17. marts, Ziemeļī-
rijā ir Sv. Patrika diena, ko visi svin, 
ģērbjoties zaļā un dodoties gājienā 
pilsētas ielās – ekstravaganti kostī-
mi, pūtēju orķestri un līksmība. (Sv.
Patriks – cilvēks, kurš Īrijā ieviesa 
kristietību un ar trīslapu āboliņu iz-
skaidroja Dieva trīsvienību.)

Protams, skolotāji iepazina arī 
Ziemeļīrijas skaistākās vietas: neaiz-
mirstams ir Giant Causeway apmek-
lējums Atlantijas okeāna krastā, kur 
dabas varenība liek cilvēkam sajus-
ties niecīgam; iešana pa Carrick-a-
Rede virvju tiltu uzjundīja bailes no 
augstuma. 

Nenovērtējama ir Erasmus+ 
projektu ietekme uz ikvienas skolas 
attīstību, ko uzsver visu partnersko-
lu skolotāji. Līdz projekta beigām 
Grundzāles pamatskolā vēl spēlēsim 
spēles, kurās nepieciešami īpaši rīki, 
kā arī pabeigsim darbu pie kopīgas 
Tradicionālo spēļu grāmatas.

Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore 

Grundzāles pamatskolā 

ši, fl īzītes, kuri rotāti ar dekoriem un 
dedzināti 1000 grādu karstumā. Arī 
skolēni bija čakli strādājuši un viņu 
darba izstādē varēja redzēt apglez-
notas zīda šalles, fl īzes, un traukus.

Martā notika vairākas mācību 
olimpiādes novadā, kurās centīgi 
piedalījās skolēni no Variņu sko-
las. Izturību viņiem! Lai motivētu 
skolēnus mācību darbam, SIA 
„Palsa” sponsorēs 7. – 9. klašu 
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Smiltenes novada jaunietēm 
brauciens uz ASV ir pozitīvām emocijām bagāts

24. martā laimīgas un pozitīvām 
emocijām piepildītas no tālā ceļo-
juma jeb desmit dienu mācību un 
kultūras apmaiņas brauciena ASV 
atgriezās sešas Smiltenes novada 
jaunietes, kuras pērnā gada nogalē 
tika izvēlētas pašvaldības rīkotajā 
skolēnu atlases konkursā. 

Skolēnu mācību apmaiņas brau-
ciena mērķis ir veicināt jauniešos 
savas identitātes apzināšanos, pie-
derību savai tautai, Latvijas valstij, 
sekmēt jauniešu prasmes izprast da-
žādas kultūrvides globalizācijas kon-
tekstā.  Brauciens tika  organizēts jau 
otro gadu sadarbībā ar ASV biedrību 
„The Gray Cardinal Foundation”. 
2016. gadā jaunieši devās uz ASV 
pilsētu Čikāgu un Denveru, taču šo-
gad biedrība vēlējās galamērķi mai-
nīt un jauniešu uzņemšanu viesģi-
menēs organizēja Losandželosā. Un 
labi, ka tā, jo tieši izlidošanas dienā, 
15. martā, biedrības „The Gray Car-
dinal Foundation” izpilddirektore 
Margarita Kairia (Margaret M. Kai-
ria) rakstīja, ka Čikāgā plosās sniega 
vētras. 

Monta Jurģe (Palsmanes pa-
matskola 8. klase), Anete Mālkalne 
(Smiltenes vidusskola 9. klase), Ieva 
Linda Ābola (Smiltenes vidusskola 
9. klase), Anžela Halilova (Smilte-
nes vidusskola 10. klase), Elizabete 
Kokarēviča (Smiltenes vidusskola 
11. klase) un Elīna Skopāne (Smil-
tenes vidusskola 11. klase) no brau-
ciena (kurš ilga desmit dienas,  lido-
jumos turp un atpakaļ – Rīga-Parīze 
– Losandželosa – Parīze – Rīga, pa-
vadot vairāk kā 30 stundas, sakumā 
nezinot, kas viņas tur sagaida) ir 
atgriezušās ar pozitīvām emocijām 
piepildītas, kāda daļiņa no „sapņu 
zemes Amerikas” ir iepazīta, lauzti 
daži vispārpieņemtie stereotipi, bet 
vissvarīgākais  – satiktas viesmīlīgas 
ģimenes, kuras uzņēma, rūpējās un 
iepazīstināja meitenes ar Amerikas 
kultūru, kura ir tik tiešām multikul-
turāla, taču reizē arī vienota. Turpi-
nājumā par saviem iespaidiem stāsta 
jaunietes pašas.

Elizabete Kokarēviča: Amerikā 
ļoti labi pavadīju laiku, bija pavei-
cies ar ģimeni, jo tā bija viesmīlīga, 
draudzīga un sirsnīga. Tiku vesta uz 
dažādiem interesantiem apskates ob-
jektiem, kā, piemēram, uz Holivudu, 
kur staigājām pa slaveno Holivudas 
Slavas aleju, devāmies arī kāpt kal-
nos. Vienā dienā arī gāju līdzi meite-
nei uz privāto vidusskolu, kura krasi 
atšķīrās no Latvijas skolām gan ar iz-
glītības darba organizēšanu, gan arī 
ar savstarpējām attiecībām. Cilvēki 
Amerikā ir ļoti draudzīgi, atvērti un 
laipni, pat pārāk laipni. Šķita, ka tas 
ir nedaudz uzspīlēti.  Svešinieki pub-
liskās vietās pļāpā kā seni draugi, lai 
gan ir pazīstami tikai 2 minūtes. Arī 
ar mani ļaudis vēlējās tērzēt, dzirdot 
mani runājam latviski. Reti kurš zi-
nāja, kur Latvija atrodas, daži pat do-
māja, ka Latvija ir pilsēta vai ka, ja 

runājam latviski, tad esam no Īrijas. 
Ceļojums bija vērtīgs, jo iepazinu 
kultūru, cilvēku savstarpējās attiecī-
bas. Īsti nesanāca izbaudīt amerikāņu 
ēdienus vai tradīcijas, jo ģimene bija 
ebreju tautības pārstāvji, toties redzē-
ju, kāda ir šo cilvēku dzīves fi lozofi -
ja. Mājas man pietrūka, jo pierast pie 
citu tautu kultūrām nav vienkārši. Ja 
man būtu izvēle dzīvot Latvijā vai 
Amerikā, es izvēlētos dzīvot Latvi-
jā, jo arī „sapņu zeme Amerika” nav 
perfekta.

Anete Mālkalne: Jebkura jau-
nieša sapnis ir kādreiz aizbraukt uz 
Ameriku, uz zemi, kur viss ir citādāk. 
Man šāda iespēja radās pavisam ne-
gaidot un nedomājot par to. 
Par šo braucienu zināju jau 
no pagājušā gada, taču tas 
pienāca ļoti ātri. Protams, 
man ļoti patika klimats – 
silts, mitrs un saulains, bija 
lieliska sajūta tur uzvilkt 
vasaras drēbes, kamēr Lat-
vijā bija tipisks pavasaris, 
un visi staigāja vējjakās. 
Uzskatu, ka mums bija 
lieliska kompānija, tāpēc 
vienmēr bija jautri un inte-
resanti, pat braucot mašīnā. 
Ļoti patika zooloģiskais 
dārzs un Disnejlenda, pa-
tīkami asākas izjūtas radīja 
„Sky slide”, ko tādu mēģināju pir-
mo reizi. Nenoliedzams pluss bija 
dzīvošana ģimenēs, kas ļāva attīstīt 
valodas lietojumu un galu galā iepa-
zīt jaunus cilvēkus. Kopā ar meiteni 
no ģimenes devos uz skolu, kas bija 
ļoti interesanti, jo tur mācības notiek 
daudz citādākā stilā nekā Latvijā. 
Lielu apjukumu radīja mērvienības, 
kas ļoti atšķiras no Latvijā sastopa-
mām – fārenheiti, jūdzes, poundi, utt. 
Sarūgtināja plānošana no ASV pu-
ses – man personīgi tas likās diezgan 
vājš – par visu it kā bija domāts, bet 
tajā pašā laikā no tā maz kas realizē-
jās. Manuprāt, ja brauciens tika plā-
nots no pagājušā gada, tādā gadījumā 
varēja paspēt izdarīt daudz vairāk un 
pārliecinošāk. Kopumā ar ceļojumu 
esmu apmierināta un uzskatu, ka tā 
ir lieliska pieredze un ieguldījums 
nākotnei. Ceru, ka nākamajos gados 
šāda iespēja tiks piedāvāta arī citiem 
skolēniem.

Anžela Halilova: Iespaidīgi – 
vārds, ar kuru varētu raksturos visu 
braucienu! Tāls un nogurdinošs ceļš, 
tomēr tas bija tā vērts, lai pati savām 
acīm redzētu slaveno Losandželo-
su un lauztu tipiskus stereotipus par 
amerikāņiem. Amerikāņu ēdiens ir tik 
pat salds kā par to runā cilvēki, taču 
par to neliecina viņu ārējais izskats 
– slaidi un sportiski. Gadu simtiem 
slavētās pankūkas nemaz neatstāja 
uz mani nekādu iespaidu. Mammas 
gatavotās ir daudz labākas! Sāļais 
un svaigais Klusā okeāna gaiss jop-
rojām uzaust atmiņās – ūdens auksts 
un viļņi augsti. Pludmalē lutina kar-
stā Kalifornijas saule. Lieliska piere-

dze tika gūta valodas pilnveidošanā. 
Amerikāņi bija pārsteigti par mūsu 
angļu valodas zināšanām, ka protam 
vēl citas valodas. Guvām arī nelielu 
ieskatu skolas dzīvē, kā norit mācību 
darbs, kādi ir ārpusskolas pulciņi un 
kādas ir ārpusskolas jauniešu aktivi-
tātēs. Protams, iegūti jauni draugi. 
Kontakts ar gādīgo ģimeni nav pār-
trūcis un pastāv vēl pat šodien. Šo 
braucienu atcerēšos vēl ilgi, jo tādus 
iespaidus būs grūti aizmist. Noteikti, 
jaunieši, izmēģiniet iespēju pieteik-
ties nākamgad, ja būs šāds projekts!

Elīna Skopāne: Brauciens uz 
Ameriku bija ļoti interesants un pie-
pildīts ar pozitīvām emocijām. Dzī-

voju ļoti viesmīlīgā ģimenē, viņus 
iepazīstināju ar Latviju (tradīcijām,  
novadu, ēdieniem). Tā kā ģimenē 
dzīvoja latviešu meitene,  kura ir 
adoptēta, bija daudz vienkāršāk vi-
ņiem stāstīt par Latviju, jo viņiem 
ļoti patīk Latvijā.  Losandželosā ap-
meklējām dažādus apskates objek-
tus, visspilgtāk atceros Disnejlendu, 
zoodārzu un kāpšanu kalnos.  Bijām 
arī Losandželosas latviešu centrā, 
kur kopā ar bērniem dziedājām tau-
tasdziesmas un dejojām tautas dejas, 
šeit pavadīju lieliski laiku, biju prie-
cīga, ka ir cilvēki,  kuri nevēlas aiz-
mirst savu dzimteni. Kā arī biju vie-
nā no labākajām Losandželosas pri-
vātajām meiteņu vidusskolām, kur 
nedaudz iepazinos ar viņu mācību 
procesu, kas šķita krietni atšķirīgāks 
kā Latvijā, jo viņi apgūst mācības 
praktiski. Kopumā brauciens bija iz-
devies, iepazinu daļu no amerikāņu 
kultūras, sabiedriskās dzīves, ēdie-
niem, mācību procesa un atpūtas 
aktivitātēm. Kā arī izbaudīju lielis-
kos Kalifornijas laikapstākļus. Lai 
arī daudziem šī zeme šķiet “sapņu 
zeme”, es labprātāk izvēlos dzīvot 
Latvijā, jo šī ir mana dzimtene un es 
mīlu savu valsti un tās kultūru. Kā 
arī esmu ļoti pateicīga par iespēju 
doties šādā braucienā!

Monta Jurģe: Kad gājām ārā no 
lidostas mūs visas sagaidīja ģimenes 
pie kurām dzīvosim. Viņi bija pa-
centušies uztaisīt skaistus plakātus. 
Visas ģimenes bija ļoti draudzīgas 
un runātīgas. Amerikāņiem ļoti pa-
tīk runāt un viņi ir atvērti cilvēki. 
Svešs cilvēks var pie tevis pieiet un 

pajautāt: „Kā tev iet?”, „No kuras 
valsts/pilsētas tu esi?”, „Cik ilgi tu 
šeit uzturies?”, „Vai tev šeit patīk?”. 
Losandželosā ir daudz skaistu kalnu. 
Es arī uzkāpu vienā no tiem, skats 
no virsotnes bija fantastisks. Debes-
skrāpji, dzīvojamās mājas, kalni un 
Holivudas slavenā zīme, viss viens 
otram blakus. Uzzināju, kur dzī-
vo Leonardo di Kaprio. Un redzēju 
slaveno Beverlihilsas fl amingo rozā 
viesnīcu, kur mitinājušās vairākas 
slavenības. Manuprāt, lielākais mī-
nus Losandželosai ir tas, ja vēlies 
kādā vietā nokļūt, tad tas prasa ilgu 
laiku pārvietoties ar automašīnu, 
jo attālumi starp vietām ir ļoti lieli, 

satiksme intensīva un  nogurdinoša. 
Šī ceļojuma rezultātā manas angļu 
valodas prasmes ir noteikti uzlabo-
jušās. Esmu sapratusi to, ka teiciens 
„kas neriskē, tas nevinnē” tiešām ir 
patiess. Nevajag baidīties izmēģināt 
jaunas lietas.

Ievas Linda Ābola: Šis bija tā-
lākais un interesantākais brauciens 
manā dzīvē un to es noteikti nekad 
neaizmirsīšu. Es dzīvoju nedaudz 
tālāk no pārējām meitenēm, tādēļ 
nesatikos ar viņām tik bieži, tomēr 
mana ģimene bija parūpējusies, lai 
katru dienu es iegūtu un uzzinātu ko 
jaunu, kā arī lieliski pavadītu laiku. 
Man kontakts ar ģimeni izveidojās 
ļoti ātri, jau lidostā mēs viens otru 
apskāvām un apmainījāmies ar kon-
taktinformāciju. Tā kā mums bija 
atvēlētas tikai 8 dienas, katra die-
na bija piesātināta ar aktivitātēm 
– atrakciju parks „Disneyland” un 
„Berry farm”, brauciens ar riteņiem 
gar okeānu un peldēšanās tajā, kino-
teātra, muzeju un skolas apmeklēju-
mi, kā arī ekskursijas pa Holivudu, 
Beverlihilsu un Losandželosu. Tā 
kā man pēdējās divas dienas bija 
jāpavada pie citas ģimenes, es iepa-
zinu un ieguvu vēl jaunas paziņas. 
Abās ģimenēs, kur es dzīvoju, bija 
adoptētas meitenes no Latvijas, tādēļ 
nākamajās vasarās viņas apmeklēs 
Latviju un apciemos arī Smilteni. 
Laiks kopā ar ģimenēm bija intere-
sants, tomēr jāatzīst, ka Margaritas 
rīkotās ekskursijas nebija pilnīgi no-
organizētas, domāju viņi tik ļoti ne-
iespringst uz precizitāti un konkrē-
tību kā mēs. Kopumā šis brauciens 

Kopbilde ar visām viesģimenēm

bija viens lielisks piedzīvojums, jutu,  
kā uzlabojas manas angļu valodas zi-
nāšanas un iepazinu, cik nepiespiesti, 
brīvi un humora pilni ir Amerikas ie-
dzīvotāji. Ceru, ka šis projekts turpi-
nāsies arī citus gadus un jauniešiem 
tiks sniegta šāda iespēja.

Arī pavadošam personām – man 
(Sabiedrisko attiecību speciālistei 
Maritai Mūzei) un Bāriņtiesas priekš-
sēdētājai, Smiltenes novada domes 
jauniešu lietu koordinātei  Aurikai 
Zīverei – dotā iespēja apmeklēt 
ASV ir vērtīga. Iespaidi, protams, ir 
dažādi, taču viens no vērtīgākajiem 
ir satiktie cilvēki, viņu  kultūras un 
dzīves vides iepazīšana. Īpaši palika 
atmiņā Amerikas latviešu ģimeņu 
satikšana – Ievas Sentinavi, kura pē-
dējos gados strādā pie latviešu tau-
tasdziesmu pārtulkošanas uz angļu 
valodu, viņas meitas, režisores And-
ras un mūziķa Paula, kuri aktīvi dar-
bojās Losandželosas latviešu centrā 
un centrā „Garezers”. Patiess prieks 
ir par to, kā latvieši tur sanāk kopā, 
organizē pasākumus, izglīto savus 
bērnus, tādējādi rūpējoties, lai latvie-
šu valoda un  tradīcijas neizzustu.

Aurika Zīvere:  Kā Smiltenes 
jauniešu domes lietu koordinatorei 
bija iespēja iepazīt un redzēt ASV 
jauniešu dzīvi un brīvā laika pavadī-
šanas iespējas. Apmeklējot Marlboro 
(Marlborough) vidusskolu  izvērtās 
interesanta un izzinoša saruna par 
ASV un latviešu jauniešiem, to inte-
resējošām lietām. Smiltenes jaunieši 
ļoti labi pastāstīja par Latviju, par 
sasniegumiem sportā un citās jomās, 
sevišķu akcentu liekot uz Smiltenes 
jauniešu sasniegumiem.  Ļoti aizkus-
tinošs bija mūsu jauniešu stāstījums 
par Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
Deju svētkiem, par sajūtām šo svētku 
laikā un patriotiskām jūtām. Vērtīga 
pieredze  izveidojās kā Smiltenes 
novada Bāriņtiesas pārstāvei, jo bija 
iespēja iepazīt ASV ģimenes, kurās ir 
adoptēti bērni no Latvijas.  Bērni pau-
da viedokli, ka viņi ir ļoti apmierināti 
ar jaunajām ģimenēm un apstākļiem, 
kur viņus patiesi mīl un par viņiem 
rūpējas. Tāpat saruna notika ar adop-
cijas vecākiem, kuri ir gandarīti par 
pieņemto lēmumu. Viņi uzsvēra, ka 
šiem pusaudžu jauniešiem tiek dota 
iespēja iegūt ģimenes pieredzi un ir 
nodrošināta stabila un droša nākotne. 
Šie jaunieši visi atceras Latviju, sa-
vukārt adopcijas vecāki veicina viņu 
saikni ar Latvijā palikušiem radinie-
kiem.

Sešu jauniešu un divu pavadošo 
personu braucienu uz ASV organizē-
ja Smiltenes novada dome sadarbībā 
ar  ASV biedrību „The Gray Cardinal 
Foundation”. Meitenes ir ļoti pateicī-
gas pašvaldībai par sniegto vērtīgo 
pieredzi, ka arī aicina jauniešus uz-
drīkstēties un piedalīties nākamajā 
gadā šajā vai līdzīgos konkursos.

Sagatavoja:
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

skolēnus, kam būs vislielākais 
vidējās balles kāpums noteik-

tā laika posmā. Vēstures un klases 
stundās tika runāts par 25. martu 
1949. gadā, kad tūkstošiem latviešu 
tika aizvesti tālajā Sibīrijā, no kurie-
nes daudzi neatgriezās.

Sabiedrība „Latvijas Zaļā Jos-
ta” sadarbībā ar AS „BAO” un 
Valsts izglītības satura centru rīkoja 
konkursus „Tīrai Latvijai”. Variņu 
pamatskolas 2. klase kopā ar skoltā-
ju Ilzi Miķelsoni ar lielu aizrautību 
piedalījās  divos no tiem. Februārī 

beidzās  izlietoto bateriju vākšanas 
akcija, kuras laikā, palīdzot skolēnu 
draugiem, savāca aptuveni 227 kg 
bateriju. Maikls Petrovs savāca vis-
lielāko daudzumu bateriju – 134 kg.

24. martā noslēdzās radošā papī-
ra pārstādes konkurss „Pašu darināts 

dizaina papīrs”. 2. klases skolēni no 
izmantotā papīra gatavoja papīrma-
su, no tās izlēja jaunu papīru. Katrs 
skolēns uz savas izgatavotās lapas 
uzlika krāsainu plaukstas nospiedu-
mu, uzrakstīja savu vārdu un pielī-
mēja no kociņiem izveidotu  burtu, 

kas kopā veidoja vārdu „LATVIJA”. 
Šādā veidā 2. klases skolēni gribēja 
pateikt, ka ES esmu LATVIJA un 
mēs esam par tīru Latviju.  

Informāciju apkopoja:
Ilva Medne                                                     
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No š.g. 1. aprīļa līdz 1. oktob-
rim aicinām piedalīties tūrisma 
akcijā „Apceļo Vidzemes šosejas 
pieturas”, lai iepazītu jau esošā 
sadarbības projekta „Vidzemes 
šosejas pieturas” tūrisma piedā-
vājumu. 

Tūrisma akcija tiek veidota sa-
darbojoties Raunas, Smiltenes, Apes 
un Alūksnes novadiem, Vidzemes 
Augstskolas Tūrisma studiju virzie-
na studentei Zanei Krūmiņai un paš-
valdību tūrisma uzņēmējiem. 

Akcijas dalībnieki tiks aicinā-
ti, izmantojot viedtālruņus, uzņemt 

Notiek tūrisma akcija „Apceļo Vidzemes šosejas pieturas”

Ar dziesmām, dejām, teātri 
un latvju rituāliem ir izskanējušas 
2017. gada skates Latvijas amatier-
mākslas nozarē. Smiltenes novada  
amatiermākslas kolektīvi ir soli tu-
vāk lielajam notikumam – XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem, kas norisinā-
sies 2018. gadā no 30. jūnija līdz 
8. jūlijam. 

Smiltenes novada  amatiermāk-
slas kolektīvi skatēs guvuši vērā ņe-
mamus panākumus – priecājamies 
un lepojamies ar mūsu Smiltenes 
Tautas teātri un režisoru Agri Māsē-
nu! Vidzemes reģiona skatē ar izrā-
di „Daži vasaras vakari zem saules” 
iegūta 1. vieta – Augstākās pakāpes 
diploms (45 punkti), izrāde ir izvir-
zīta uz „Gada izrāde 2016” fi nāla 
skati, kas notiks 2017. gada 22. un 
23. aprīlī Rīgā, Dailes teātrī. 11. mar-
tā Smiltenes pilsētas kultūras centrā 
norisinājās Smiltenes, Strenču un 
Valkas novadu tautas deju kolektīvu 
skate – koncerts. Skatē žūrija vērtēja 
kolektīvu izpildītās dejas no XXVI 
Vispārējo latviešu dziesmu un XVI 
deju svētku lieluzveduma „Māras 
zeme” repertuāra,  ļoti augstvērtīgus 
rezultātus ieguvuši divi Smiltenes 
novada deju kolektīvi, kuri  novērtēti 
ar Augstākās pakāpes diplomu: D1 
kvalifi kācijas grupā Reiņa Rešetina 
vadītais Smiltenes pilsētas vidējās 
paaudzes deju kolektīvs  „Ieviņa” ie-
guva 57,2 punktus, savukārt  C kva-
lifi kācijas grupā Evitas Kaķītes-Bra-
sas vadītais Blomes pagasta jauniešu 
deju kolektīvs „Atspēriens” ieguva 
45,2 punktus.  Vairāk par mūsu no-
vada kolektīvu sasniegumiem skatēs 
skatīt zemāk:

Smiltenes novada amatier-
teātru reģionālās skates rezultā-

Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvu dalība 
2017. gada skatēs

ti, 11.02.2017, Alūksnes kultūras 
nams: 

„Smiltenes Tautas teāt-
ris”,  režisors Agris Māsēns – Aug-
stākās pakāpes diploms (45 punkti);

Brantu pagasta amatier-
teātris, režisore Gita Skadiņa – I pa-
kāpes diploms (42 punkti);

Blomes pagasta amatier-
teātris, režisore Gita Skadiņa – II 
pakāpes diploms (38 punkti). 

Smiltenes novada vokālo an-
sambļu skates rezultāti, 03.03.2017, 
Blomes tautas nams: 

Blomes tautas nama sievie-
šu vokālais ansamblis „Ieklausies”, 
vadītājs Juris Krūze – I pakāpes dip-
loms (40,7 punkti);

Smiltenes pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Undīnes”, va-
dītāja  Velta Ispravņikova – I pakā-
pes diploms (40,7 punkti);

Grundzāles kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Prieks, 
kur tu rodies”, vadītāja Inga Ruka - 
II pakāpes diploms (39,7 punkti);

Bilskas pagasta jauktais vo-
kālais ansamblis „Sabalsis”, vadītā-

ja Ilona Jansone – II pakāpes diploms 
(37,7 punkti);

Blomes tautas nama vīru 
vokālais ansamblis „Herakleum”, 
vadītājs Juris Krūze – II pakāpes dip-
loms (37 punkti);

Launkalnes tautas nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Ane-
mones”, vadītāja Signe Baltere – II 
pakāpes diploms (36,3 punkti). 

Smiltenes novada deju kolek-
tīvu skates rezultāti, 11.03.2017, 
Smiltenes pilsētas kultūras centrs 
(Saīsinājumu atšifrējums VPDK – vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs; JDK – 
jauniešu deju kolektīvs, BDK – bērnu 
deju kolektīvs): 

Smiltenes pilsētas kultūras 
centra VPDK „Ieviņa”, vadītājs 
Reinis Rešetins, D1 kvalifi kācijas 
grupa – Augstākās pakāpes diploms 
(57,2 punkti);

Smiltenes Tehnikuma  JDK 
„Amatnieki”, vadītāja Anda Kalni-
ņa, B kvalifi kācijas grupa – I  pakā-
pes diploms (50,3 punkti);

Smiltenes pagasta  VPDK 
„Sanācēji”, vadītāja Anda Kalniņa, 

D kvalifi kācijas grupa – I  pakāpes 
diploms (50,2 punkti);

Palsmanes pagasta  VPDK 
„Cīrulis”, vadītāja Aija Zeibote, D 
kvalifi kācijas grupa – II  pakāpes 
diploms (49,7 punkti);

Variņu pagasta  VPDK 
„Varis”, vadītāja Laila Legzdiņa, 
D kvalifi kācijas grupa – II  pakāpes 
diploms (46,2 punkti);

Blomes  pagasta JDK 
„Atspēriens”, vadītāja Evita Ka-
ķīte-Brasa, C kvalifikācijas gru-
pa – Augstākās pakāpes diploms 
(45,2 punkti);

Grundzāles pagasta  VPDK 
„Rieda”, vadītāja Inga Ķestere, E 
kvalifi kācijas grupa – I pakāpes dip-
loms (43,8 punkti);

Bilskas pagasta  JDK „Pie-
sitiens”, vadītāja Evita Kaķīte-Bra-
sa, C kvalifi kācijas grupa – I pakāpes 
diploms (43,3 punkti);

Grundzāles pagasta  JDK 
„Riedēni”, vadītāja Inga Ķestere, C 
kvalifi kācijas grupa – I pakāpes dip-
loms (41,3 punkti);

Smiltenes bērnu un jaunie-
šu interešu izglītības centra BDK 
„Knēvelīši”, vadītāja Laura Reima-
ne, III pakāpes diploms (34,3 pun-
kti).

Smiltenes novada folkloras 
kopas skates rezultāti, 18.03.2017, 
Kocēnu kultūras nams: 

Smiltenes pilsētas kultūras 
centra folkloras kopa „Rudzupu-
ķe”, vadītāja Līga Krūmiņa-Krīge-
re – II pakāpes diploms.

Smiltenes novada koru ska-
tes rezultāti, 26.03.2017, Valmie-
ras 5. vidusskola:

Smiltenes pilsētas kultūras 
centra koris „Vidzemīte”, vadītājas 
Dzidra Jēkabsone un  Baiba Žēbina, 

A kvalifi kācijas grupa – I pakāpes 
diploms (40,33 punkti);

Smiltenes pilsētas kultū-
ras centra koris „Pakalni”, vadītājs 
Ēriks Derums, A kvalifi kācijas grupa 
– II pakāpes diploms (39,44 punkti);

Smiltenes pilsētas kultūras 
centra koris „Mežābele”, vadītā-
ja Velta Ispravņikova, senioru koru 
grupa – II pakāpes diploms (39,56 
punkti). 

Smiltenes novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone 
vissirsnīgāko paldies par padarīto 
darbu saka katram Smiltenes novada 
amatiermākslas kolektīva vadītājam, 
dalībniekiem, kultūras namu vadītā-
jiem, pagastu pārvaldniekiem, Smil-
tenes novada domei, ar kuru atbalstu 
var būt tik lieli, cik ir mūsu griba. 
„Labs darbs ir padarīts. Smiltenes 
novadā amatiermākslas nozarē dar-
bojas 713 pieaugušie, 38 amatier-
mākslas kolektīvos. Kultūras nozarē 
strādā 21 darbinieks un 25 amatier-
mākslas kolektīvu vadītāji. Kopā mēs 
esam 759. Šis rādītājs ir viens no 
drošiem pamatiem latviskai un gud-
rai Latvijai, jo „Kultura” ir tulko-
jama kā Gara gaismas kults, “ura“ 
sanskritā nozīmē gaisma. No tā sa-
vukārt izriet, ka „Kultūra” ir tā, kas 
apgaismo, harmonizē, apgaro, pada-
ra pilnīgāku, skaistāku, labestīgāku, 
paplašina apziņu, dara cilvēcīgāku, 
cēlāku, gudrāku, iecietīgāku, taisnī-
gāku, iedvesmo, atraisa sirsnīgumu, 
palīdz izprast cilvēkus un Visumu. 
Un to var izdarīt, ja visā ko dari, ie-
liec savu sirdi. Mēs esam Latvija!”

Pēc Kultūras pārvaldes sniegtās 
informācijas sagatavoja:

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 
1. aprīlī, Smiltenes pilsētas Kul-
tūras centrā norisinājās otrais bēr-
nu un jauniešu vokālistu konkurss 
„Smiltenes balstiņas”. Atsaucība 
bija negaidīti liela, un konkursā uz 
skatuves kāpa 51 jaunais dziedātājs 
no Smiltenes novada, Valmieras, 
Kocēnu novada, Cēsīm, Alūksnes, 
Apes, Trikātas, Valkas, Liepas, 
Raiskuma un Rīgas. 

Katra dalībnieka uzdevums bija 
sagatavot vienu priekšnesumu – brī-

Smiltenē noskaidro skanīgākos Vidzemes bērnus un jauniešus
vi izvēlētu dziesmu latviešu valodā, 
kas atbilst viņa vecumam un vokā-
lajām spējām. Nosakot konkursa 
uzvarētājus, vērā tika ņemts viņu 
vokālais sniegums, skatuves kultūra, 
repertuāra atbilstība un radošā pieeja 
priekšnesumam. Dalībniekus vērtēja 
dziedātāja un vokālā pedagoģe An-
nija Putniņa, dziedātājs un dziesmu 
autors Mārtiņš Jātnieks, pirmā kon-
kursa 3. vietas ieguvēja vecākajā 
grupā un „Smiltenes balsis 2016” 
1. vietas ieguvēja, smilteniete Kate 

Alīsija Apse. 
Konkursa rezultāti
7 – 9 gadu grupā

1. vieta – Keita Simona Mieze (Val-
miera)
2. vieta – Krista Dance (Launkalnes 
pag.)
3. vieta – Ance Ābolkalne (Ape)
Atzinība – Estere Anna Strazdiņa 
(Smiltene) un Justīne Stilve (Val-
miermuiža)

10 – 12 gadu grupā
1. vieta – Etīna Emīlija Saulīte (Val-

miera)
2. vieta – Kristīne Priedkalne (Val-
miera)
3.  vieta – Elīza Evelīna Pētersone 
(Trikāta)
Atzinība – Emīlija Ēvele (Ape) un 
Ance Anita Moruza (Launkalnes 
pag.)

13 – 15 gadu grupā
1. vieta – Samanta Zvejniece (Val-
miera)
2. vieta – Nora Laurīte (Priekuļi)
3. vieta – Anete Sniedze (Liepa)

Atzinība – Ilvars Čukurs (Dikļu pag.)
Smiltenes pilsētas Kultūras 

centrs konkursu organizē jau otro 
gadu. Pirmajā konkursā piedalījās 
21 dalībnieks, no kuriem lielākā daļa 
bija smiltenieši. Šogad konkurss ie-
mantoja krietni plašāku popularitāti, 
pulcējot 51 dalībnieku no tuvējām 
pilsētām un novadiem. Konkursu 
plānots organizēt arī nākamgad. 

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras 

centra mākslinieciskā vadītāja

vēl divi nozares pārstāvji, saņems 
personalizētus ceļojumu koferus. 

Papildus akcijas fotogrāfi -
jām tiks piešķirtas dažādas 
nominācijas, kas rosinās 
dalībniekus būt radošiem, 
atraktīviem un veidot inte-
resantas fotogrāfi jas. Pilnīgi 
visas tūrisma akcijas fotog-
rāfi jas piedalīsies izlozē, ku-
ras rezultātā balvas saņems 
pieci fotogrāfi ju autori. 

Tas ir tik vienkārši – 
ceļo, uzņem fotogrāfi jas 
un laimē balvas! Tādēļ ai-

cinām Jūs piedalīties tūrisma akcijā 
„Apceļo Vidzemes šosejas pieturas” 

un iepazīt Raunas, Smiltenes, Apes 
un Alūksnes tūrisma piedāvājumu!

Tūrisma akcijas nolikums ir 
pieejams šeit – www.ej.uz/vspnotei-
kumi 

Tūrisma akcijas objektu sa-
raksts ir pieejams šeit – www.ej.uz/
akcijasobjekti 

Tūrisma akcijas objektu karte 
pieejama šeit – www.ej.uz/vspkarte 

 
Lelde Sprancmane,

Smiltenes novada 
Tūrisma informācijas centra

tūrisma speciāliste

fotogrāfi jas un ievietot tās In-
stagram aplikācijā, pievieno-
jot atrašanās vietu un tēmturi 
#vidzemespieturas. Tūrisma 
akcijas objektu saraksts un 
noteikumi ir publicēti pašval-
dību tūrisma mājas lapās un 
„Vidzemes šosejas pieturas” 
Facebook lapā. 

Dalībniekiem, kas piedalī-
sies akcijā, būs iespēja laimēt 
vērtīgas balvas no pašvaldību 
uzņēmējiem un mājražotājiem. 
Trīs labākās fotogrāfi jas, kuras iz-
vērtēs fotogrāfs Ainars Gaidis un 
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29. martā norisinājās Latvijas 
Skolu orientēšanās kausa pirmais 
posms, kas notika Rīgā, Lucavsalā, 
un pulcēja kopumā 37 Rīgas apkārt-
nes skolas. Sacensībās piedalījās 
arī astoņi Grundzāles pamatskolas 
pārstāvji.

Starts sacensībām tika dots Lu-
cavsalā, kur pulksten 12 uz starta 
līnijas, spītējot aukstajam un vējai-
najam laikam, stājās pirmie dalīb-
nieki četrās vecuma grupās – tie, 
kam 12 gadi un jaunāki (SV4 gru-
pa), tie, kam no 13 līdz 14 gadiem 
(SV3 grupa), tie, kam no 15 līdz 16 
gadiem (SV2 grupa), un tie, kam 17 

Novada basketbola čempionātā 
uzvar „Vudlande”

Ar „Vudlande” basketbola ko-
mandas uzvaru noslēdzies Smiltenes 
novada atklātais čempionāts basket-
bolā vīriešu komandām.

Šogad turnīrā pavisam startēja 
13 komandas, kuras vispirms sacen-
tās grupu turnīros, bet pēc tam tur-
pināja cīņas pēc „play off” sistēmas. 
Finālā, kurā komandas sacentās pēc 
principa „uzvara divu spēļu summā” 
abās spēlēs ar rezultātiem 65:54 un 
75:69 „Vudlande” vienība apspēlēja 
savus pēdējo gadu sīvākos sāncenšus 

„top!” basketbolistus. Cīņā par trešo 
vietu šo sacensību debitanti „Rakši” 
no Cēsīm ar rezultātu 85:54 pārspēja 
„Grundzāle” komandu.

Tālākajās vietās turnīra tabulā:
5.v. „Strenču MRS”, 6.v. „Privāt-
būve”, 7.v. „ASE/Smiltene”, 8.v. 
„Virsaitis”, 9.v. „Bonaparti”, 10.v. 
„Tālavas Punktdaris”, 11.v. „Valka”, 
12.v. „Smiltenes BJSS”, 13.v. „Mež-
roze IG”.

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Disciplīna, liels treniņu apjoms, 
kalnains reljefs, vērtīga pieredze un 
patīkami, saulaini laika apstākļi. 
Tā īsumā varētu raksturot aizvadī-
to treniņu nometni Slovākijā (laika 
posmā no 11.03. līdz 26.03.2017.), 
kurā tika paveikts pēdējais no saga-
tavošanās posmiem pirms gaidāmās 
velo sacensību sezonas.

Uz Slovākiju devās pieci Smil-
tenes BJSS riteņbraukšanas noda-
ļas audzēkņi – Eva Elīza Leikarte, 
Nadīna Kučere, Jēkabs Olivers 
Skrapcis, Egils Melderis un Jēkabs 
Cers, kuri pārstāv komandu – Ve-
loLifestyle/SmiltenesBJSS un viņu 
treneris Agnis Apse. Tieši Dudince 
ir tā vieta, kur jau vairāku gadu ga-
rumā savas treniņu nometnes aizva-
da daudzi jaunieši no Latvijas sporta 
skolām un komandām. Arī šajā reizē 
vienuviet bija pulcējušies sportisti 
no Murjāņiem, Kuldīgas, Ķekavas, 
Dobeles un Rīgas sporta skolām.

Lai pārvarētu nedrošības sajūtu, 
gūtu pārliecību, krātu pieredzi braukt 

Velo nometne Slovākijā

kopā lielākā grupā, lielu daļu no sa-
viem treniņiem plānojām un aizva-
dījām kopā ar Kuldīgas NSS treneri 
un viņa audzēkņiem. Uz šiem treni-
ņiem pulcējās 12 – 14 cilvēku liela 
grupa, bet uz vakara, atjaunošanās 
treniņu, reizēm piebiedrojās arī citu 
skolu audzēkņi un grupas lielums 
sasniedza pat 22 sportistu skaitu.

Kopumā šī nometne vērtējama 
ar lielu pluss zīmi un labi padarīta 
darba sajūtu. Devāmies rīta rosmēs. 
13 treniņu dienās aizvadījām 23 tre-

Ar „Kolibri” volejbola 
komandas uzvaru noslēdzies 
Smiltenes novada čempionāts 

volejbolā
Ar „Kolibri” volejbola koman-

das uzvaru noslēdzies Smiltenes no-
vada čempionāts volejbolā 4 : 4 sie-
viešu komandām. Kopumā koman-
das laika posmā no novembra līdz 
aprīlim sacentās piecās spēļu kārtās, 
no kurām čempionāta kopvērtēju-
mā tika vērtēta izcīnīto labāko vietu 
summa četras labākās. 

Noslēdzošajā kārtā, kas 1. aprīlī 
tika aizvadīta Smiltenes sporta hallē, 
sacentās astoņas komandas. Sacen-
sību fi nālspēlē „Kolibri” meitenes 
ar rezultātu 25:22 pārspēja „Ape” 
volejbolistes, savukārt cīņā par tre-
šo vietu „Lapiķi” ar 25:10 apspēlēja 
„Blome” vienību.

Čempionāta kopvērtējumā ar 5 
punktiem uzvaru izcīnīja „Kolibri” 
komanda, kuras sastāvā spēlēja Lin-
da Puriņa, Laura Rubene, Ance Zvej-

niece, Kristīne Miezīte un Elīna Aģe, 
otrajā vietā ar 8 punktiem ierindojās 
„Ape” komanda (Ilze Sapuna, Lau-
ra Jaunzeme, Kristīna Oto, Madara 
Vorfolomejeva, Loreta Korkunova, 
Evija Dārziņa un Undīne Ābelkalne), 
savukārt trešo vietu ar 9 punktiem ie-
ņēma „Lepiķi” vienība (Elza Cīrule, 
Una Kalnīte, Zanda Beitika, Liene 
Krūmiņa, Marta Deņīsova, Mairita 
Rakstiņa). Tālākajās vietās koman-
das sarindojās sekojošā secībā: 4.v. 
„Blome” (16 p.), 5v. „Grundzāle” 
(23 p.), 6.v. „Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskola” (25 p.), 7.v. „Grundzā-
les pamatskola” (27 p.), 8.v. „Satiec 
sevi Grundzāle” (35 p.), 9.v. „Rozā 
mākonīši” (piedalījās 3 kārtās), 10.v. 
„Grietas” (piedalījās trīs kārtās).

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs 

Grundzāles pamatskolas komandai 5. vieta 
Latvijas skolu orientēšanās kausa 1. posmā

Valsts ģimnāzijas skolēni, apstei-
dzot otrās vietas ieguvēju – Mežcie-
ma pamatskolu – par vairāk nekā 80 
punktiem. Tikmēr trešajā vietā ierin-
dojās Rīgas 64. vidusskola ar 2729 
punktiem.   Arī Grundzāles pamat-
skolai izdevās ielauzties Rīgas ap-
kārtnes skolu olimpiskajā sešiniekā 
ar izcīnītajiem 2642 punktiem ierin-
dojoties piektajā vietā. Individuāli 
medaļas izcīnīja  Agnija Caune  (2. 
vieta) un  Anete Stabiņa (3. vieta).

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS orientēšanās 

sporta un vieglatlētikas treneris

Smiltenes novada skolu atklātās 
volejbola sacensības 8. – 9. klašu 
grupā notika 28. martā Smiltenes 
sporta hallē. Sacensībās piedalījās 
jauktās komandas, kopā 9 – divas 
no Strenču novada vidusskolas un 
Jaunpiebalgas vidusskolas, pa vienai 
komandai no Grundzāles pamatsko-
las, Smiltenes vidusskolas, Variņu, 
Blomes un Palsmanes pamatskolas. 
Sīvas cīņas notika II grupā, jo gan-
drīz katrā spēlē nācās izspēlēt trešo 
setu, lai noskaidrotu uzvarētāju. Jā-
uzslavē Strenču novada vidussko-
las II komanda, kurā spēlēja krietni 
jaunāki dalībnieki, bet ar savu cīņas 
sparu pierādīja, (pārfrāzējot sakām-
vārdu), ka mazs cinītis var gāzt arī 
lielu vezumu.

 1. vietu izcīnīja Strenču nova-
da vidusskolas I komanda (Danija 
Janīte, Alvīne Krumholce, Amanda 
Paegle, Marts Bičevskis, Artūrs Ru-
ģelis, Gusts Jurģis Eihe). Tālākās 

Cīņas volejbola laukumos

vietās ierindojās Smiltenes vidus-
skola (Ance Marta Zvejniece, Kris-
tīne Miezīte, Elvīra Miesniece, Ieva 
Linda Ābola, Dāvis Krauklis, Aivis 
Jānis Ceriņš, Rajens Elvis Millers, 
Daniels Mūrnieks, Toms Ķikuts; 
skolotājs J. Jurka), Strenču nova-
da vidusskolas II komanda (Līva 
Vāvere, Justīne Kleina, Druvis Bi-

čevskis, Roberts Riņķis, Daniels 
Zuza, Mārtiņš Ūburgs), Grundzāles 
pamatskola, Variņu pamatskola, 
Blomes pamatskola, Jaunpiebalgas 
vidusskolas I komanda, Palsmanes 
pamatskola un Jaunpiebalgas vidus-
skolas II komanda.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

niņus un nobraucām 1100 km. Vaka-
rā bija iespēja atpūsties baseinā un 
pasildīties pirtiņā, bet brīvajā laikā 
devāmies ekskursijās uz tuvējām 
pilsētām.

Uz patīkama noguruma fona 
atgriezāmies mājās un nu jau šeit, 
Smiltenē, turpinām gatavoties pir-
majām sacensībām, kuras paredzē-
tas aizvadīt 08.04.2017.

Agnis Apse, 
Smiltenes BJSS 

riteņbraukšanas treneris

līdz 19 gadi (SV1 grupa).
Latvijas Skolu orientēšanās 

kausa pirmā posma kopvērtējumā 
(vērtēja skolas trīs labāko dalībnie-
ku punktu summu)  vislielāko pun-
ktu skaitu – 2867 – ieguva Siguldas 

Tepera stadionā notiks futbola kluba „Smiltene/ BJSS” pirmā 
mājas spēle pret „Grobiņas” komandu, 

uzsākot 2017. gada Latvijas čempionāta futbolā komanda.lv 1. līgas  turnīru. 
Vairāk informācija: www.smiltene.lv
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Pasākumi 
APRĪLĪ

21. aprīlī plkst. 18:00 Smiltenes pil-
sētas Kultūras centra lielajā zālē pēc 
skatītāju pieprasījuma pēdējo reizi 
– Latvijas amatierteātru iestudēju-
mu „Gada izrāde 2016” Vidzemes 
reģiona labākā izrāde „Daži vasaras 
vakari zem saules”. Autore – Agne-
ta Pleijele, režisors – Agris Māsēns. 
Lomās: Dana Langenfelda, Ieva 
Stauvere, Inga Sīmane, Dace Purvlī-
ce, Zigeta Vīķele, Aigars Veldre, Lai-
monis Matulis, Gaidis Bogdanovs. 
Ieeja: 2,00 eiro

23. aprīlī plkst. 12:00 TLMS „Smil-
tene” pasākums „Vilnas stāsts”. 
Ieeja bez maksas

27. aprīlī plkst. 19:00 un 30. aprīlī 
plkst. 15:00 Smiltenes Tautas teātra 
izrāde „Pildspalva”. Autors – Ladis-
lavs Fodors, režisors – Agris Māsēns. 
ABAS IZRĀDES IR IZPĀRDOTAS!

29. aprīlī Dejas diena Smiltenē: 
14:00 meistarklase „Sievišķības at-
raisīšana caur deju un meditāciju” 
(vada indiešu deju pasniedzēja un 
dejotāja, horeogrāfe, psiholoģe Pre-
mal Madina)
16:00 lekcija „Harmoniskas attie-
cības” (vada vēdiskais psihologs un 
fi lozofs Uģis Kuģis)
15:30 Break-dance meistarklase 
(vada B-boy San4o)
18:00 deju koncerts „Dejas krāsas” 
(piedalās latīņamerikāņu, indiešu, 
modernā baleta, break-dance u.c. 
dejas stilu izpildītāji). Biļetes uz no-
darbībām un koncertu iepriekšpār-
došanā Smiltenes pilsētas KC kasē 
no 10. aprīļa

MAIJĀ
3. maijā plkst. 19:00 par godu Lat-
vijas Republikas Neatkarības dek-
larācijas pasludināšanas gadadienai 
Latvijas Meža darbinieku vīru kora 
„Silvicola” koncerts

6. maijā plkst. 15:00 Vislatvijas 
„Mežābeļu” VI salidojums. 

10. un 17. maijā plkst. 19:00 Smil-
tenes Tautas teātra izrāde „Pild-
spalva”. Autors – Ladislavs Fodors, 
režisors – Agris Māsēns. Biļetes ie-
priekšpārdošanā Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra kasē: 5,00 eiro

14. maijā (laiks tiks precizēts) Mātes 
dienai veltīts koncerts

18. maijā plkst. 19:00 Jānis Skute-
lis un „Karaliskais improvizācijas 
teātris” Smiltenē 
Biļetes nopērkamas: „Biļešu Ser-
viss” kasēs un biļešuserviss.lv. Vai-
rāk informācijas www.karaliskais.
com un www.smiltene.lv. 
27. maijā (laiks tiks precizēts) vasa-
ras sezonas atklāšana Smiltenē – 
koncerts un lustīga nakts balle ar gru-
pām „Propelleris” un „RR band”

Visa informācijas par aktuālajiem 
pasākumiem Smiltenes pilsētas 

Kultūras centrā pieejama 
www.smiltene.lv.

IEEJA BEZ MAKSAS

plkst. 11:00 pie Palsmanes 
kultūras nama tautas dziesmu 
konkurss, rotaļas, olu ripināšana, 
taureņa darbnīca 
Ieeja: krāsota ola

plkst. 11:00 pie Variņu tautas 
nama Lieldienu zaķis aicina ar 
jautrām rotaļām, atrakcijām 
un spēlēm. Ieeja: krāsota ola. 
plkst. 22:00 balle ar grupu 
„Ceļojums”. Ieeja: 3,00 eiro

17. aprīlis
plkst. 16:00 Blomes tautas namā 
pavasarīgi izklaidējoša programma 
„Bez skaistām sievietēm nav 
dzīvot vērts” kopā ar J. Gabrānu 
un J. Krauzi. 
Ieejas maksa: 2,00 eiro 

13. aprīlis
plkst. 13:00 Brantu pagastā 
SIA „Vidzemīte” klubā izrāde 
bērniem „Medus rausis” 
Ieejas maksa: 1,00 eiro

15. aprīlis
plkst. 11:00 Bilskas pagastā pie 
ezera „Lieldienu jampadracis” 
ar jautrības stafetēm, pantāgu 
cepšanu, šūpošanos 
Ieeja: krāsota ola

16. aprīlis
plkst. 10:30 pie Launkalnes 
tautas nama Lieldienas kopā ar f/k 
„Rudzupuķe” – rotaļas, šūpošanās, 
lielās olas krāsošana 
Ieeja: krāsota ola 

plkst. 11:00 Grundzāles brīvdabas 
estrādes parkā tiks iešūpotas 
jaunās šūpoles, darbosies bufete 
„Sanda saldumi”. Ieeja: krāsota ola

Šogad Bibliotēku nedēļu, galvenais  vadmotīvs – 
„Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”. 

20. aprīlī ielūdzam ikvienu interesentu uz šādiem pasākumiem:

Bibliotēku nedēļa  
17. – 23. aprīlis

Plkst. 16.00  „Ceļojums mūža • 
gadalaikos” –  dzejnieces 
Kornēlijas Apškrūmas 80 gadu 
jubilejai veltīts pasākums.
Plkst. 18.00 tikšanās ar izstādes • 
„Latvijas Dievnami”  autori 
Vivantu Volkovu
Plkst. 19:30 „Sirds melodija”–  • 

ebru tehnikā veidotu gleznu 
izstāde. Tikšanās ar mākslinieci 
Ievu Šolmani. Noslēgumā 
radošā darbnīca „Gleznosim 
ebru tehnikā!” (Ebru ir unikāla 
un vienreizēja seno persiešu 
radīta māksla, kuras pamatā ir 
gleznošana uz ūdens virsmas) 

Smiltenes novada dome novēl 


