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Turpinot 2015. gada tradīciju, 
Smiltenes novada dome aicināja 
novada iedzīvotājus izbaudīt feb-
ruāra sākumā bagātīgi dāvāto snie-
ga segu un piedalīties zib akcijā 
„Sniegavīru salidojums Smiltenes 
novadā”, kuras laikā novada iedzī-
votāji kopā ar draugiem, ģimenēm, 
darba kolēģiem, skolas biedriem 
cēla sniegavīrus. Akcijas laikā tika 
iesūtītas vairāk kā 109 fotogrāfi jas, 
kuras ikviens var apskatīt novada 
mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 
„Galerijas” un pašvaldības Face-
book lapā. 

Radot vairāk kā 200 sniegavī-
rus, akcijas dalībniekiem izdevās 
pārsteigt un iepriecināt apkārtējos 
ar radošām un neredzētām idejām, 
veidojot krāsainus sniegavīrus, 
sniegavīru ģimenes, guļošus, ma-
zus un milzīgus sniegavīrus un tos 
pat apģērbjot. 

Pateicamies ikvienam dalībnie-
kam par kopības un prieka sajūtu 
ienešanu ikdienā! Lai arī turpmāk 
darba kolektīvos, skolās, ģimenēs 
un draugu lokā, izdodas realizēt 
dažādas idejas, sniedzot iedvesmu 
jaunu mērķu sasniegšanai! 

Zib akcija 
„Sniegavīru salidojums 

Smiltenes novadā”!

Mūsu sniegavīru pārītis, Kalna 
iela 8, Smiltene, Autori: Emīlija, 

Rebeka, Sabīne, Roberts.

SIA „8CBR” sargs. 
Autori – Evita Džuibe, Diāna Skujiņa, Anta 
Bērtule, Santa Jakoviča, Askolds Liedskalniņš, 
Armands Rocis, Edijs Irklis, Vilnis Vēveris un 
pērējie asistenti pie logiem.

Raiņa iela 47. 
Jānis Mūrmanis 
un Anna Eglīte.

Smiltenes vidusskola 3.d klase.

Autori: Moruzu 
ģimene.

Smiltenes Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 
kolektīvs novēl veselīgu februāri, 

Limbažu ielā 12 b.

2018. gada 31. janvārī Smil-
tenes novada domes sēdē tika 
pieņemts līdz šim lielākais paš-
valdības budžets, kur vairāk kā 
10 miljoni euro ir plānoti dažādu 
projektu realizācijai. Smiltenes 
novada pašvaldības 2018. gada 
pamatbudžeta plānotie izdevumi 
sastāda 25 643 547 euro, kuru 
fi nansēšana plānota no pašval-
dības ieņēmumiem, kas sastāda 
18 749 623 euro,  naudas līdzekļu 
atlikuma  un  aizņēmumiem  pro-
jektu īstenošanai, kas sastāda 6 
893 924 euro.

Smiltenes novada dome būtiski palielina 
fi nansējumu infrastruktūras attīstībai 

2018. gada budžetā
Sagatavotais Smiltenes nova-

da pašvaldības  2018. gada budžets 
nodrošinās pašvaldības funkciju iz-
pildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, 
nodaļu darbību, pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu uzturēšanu 
un apsaimniekošanu, kā arī būtisku 
pašvaldības investīciju projektu 
realizēšanu visā Smiltenes novada 
teritorijā. Šogad kopumā plānots 
turpināt, uzsākt vai sagatavot 47 
projektus. Sagatavotajā pašvaldī-
bas budžeta projektā plānots pa-
lielināt pašvaldību kopējo saistību 
apmēru, lai nodrošinātu šo investī-

ciju projektu realizāciju. Pašvaldī-
bas procentuālais saistību apmērs 
pret pamatbudžeta ieņēmumiem 
bez mērķdotācijām pieaugs no 
3,88% 2017. gadā uz 5,12% 2018. 
gadā. Plānotie investīciju projekti 
(ielu un ceļu pārbūves, ūdens un ka-
nalizācijas tīklu izbūves, degradēto 
teritoriju revitalizācijas, sporta ēkas 
būvniecības darbu pabeigšana, vides 
un parku labiekārtošana, mācību vi-
des uzlabošana, u.c.) uzlabos dzīves 
kvalitāti Smiltenes novada iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem.

Eiropas Sociālais 
fonds

Aicinām iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu 
stabinens@inbox.lv vai zvanot uz mob. tālr. 

29170685 līdz 21.02.2018. plkst. 18.00
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2018. gada 12. janvārī  notika domes ārkār-

tas sēde, kurā tika pieņemts lēmums apstiprināt 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros prioritāro 20 
pašvaldības grants ceļu posmu pārbūves īsteno-
šanas kārtību, nosakot šādu secību:
1.1. Kažauči – Stariņi (0,000 – 1,300 km);
1.2. Priežkalni – Bierņi (2,810 km);
1.3. Mētras – Jauncepļi (0,000 – 1,900 km);
1.4. Vidzemes šoseja – Dāmi (1,810 km);
1.5. Žīguru ceļš (0,000 – 1,150);
1.6. Otkari – Zariņi (0,000 – 2,700 km);
1.7. Otkari – Zariņi (2,700 – 3,680 km);
1.8. Ozolkalnu ceļš (0,000 – 0,700km);
1.9. Kažauči – Liepkalni (0,950 km);
1.10. Jaunbilska – Strēbeles (0,000 – 2,500 km);
1.11. Smiltene – Stariņi (2,090 – 3,690 km);
1.12. Paltnieku ceļš (0,000 – 0,330 km);
1.13. Ķempes – Kamolkalns (4,290 km);
1.14. Sijāri – Bērzkalni (0,000 – ~0,900 km);
1.15. Mežsargi – Abula pļavas (0,000 – 1,180 km);
1.16. Rūpnieki – Palejas (3,380 km);
1.17. Žubes – Kaikas (2,330 km);
1.18. Vērzemnieki – Bērži (3,500 km);
1.19. Rauza – Pavārcepļi (2,750 km);
1.20. Spiksti – Baltiņi – Aumeistari (3,930 km).

2018. gada 31. janvārī notika kārtējā do-
mes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:

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

2. Sagatavot un iesniegt Latvijas vides aiz-
sardzības fondam projekta pieteikumu „Apsaim-
niekošanas plāna izstrāde Lizdoles ezeram” par 
kopējo summu 10 000,00 euro (desmit tūkstoši).

3. Sagatavot un iesniegt Latvijas vides aiz-
sardzības fondam projekta pieteikumu „Publis-
kās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” 
par kopējo summu 50 000,00 euro (piecdesmit 
tūkstoši euro un 00 centi).

4. Slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP” par 
projekta „Smiltenes pilsētas publiskās infra-
struktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai II kārta” ieceres realizācijas nodro-
šināšanu.

5. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas 
lauku partnerība” projektu „Mēru muižas durvju 
rekonstrukcija” projektu konkursam pasākumā 
19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai rīcībā 
2.2. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” 
par kopējo summu 9914.00 euro (deviņi tūkstoši 
deviņi simti četrpadsmit euro 00 centi).

6. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas 
lauku partnerība” projektu „Aktīvās atpūtas dis-
ka golfa laukuma izveidošana Palsmanes inter-
nātpamatskolas apkārtnē” projektu konkursam 
SVVA stratēģija M2 „Attīstīt sabiedrības iesais-
tīšanos vietējās dabas, pilsoniskās sabiedrības 
un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas 
attīstības iniciatīvās” aktivitāte 2.3 „Sabiedrisko 
aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, 
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzī-
bas, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošana” par kopējo summu 8601,00 euro 
(astoņi tūkstoši seši simti viens euro 00 centi).  

7. Atbalstīt biedrības „Tehniskais sporta 
klubs „Smiltene”” projekta „Autosporta attīstī-
bas veicināšana bērniem, jauniešiem un pieau-
gušajiem Smiltenes novadā” īstenošanu.

8. Izbeigt 2011. gada 1. jūnija noslēgto lī-
gumu Nr. SND-S-AP/1-11 par zemes gabala 
nodošanu apsaimniekošanā. Nodot biedrībai 
„Tehniskais sporta klubs „Smiltene”” (reģ. Nr. 
40008029146) bezatlīdzības lietošanā uz 10 ga-
diem no līguma noslēgšanas brīža pašvaldības 
nekustamo mantu – zemes gabala daļu 70429 m2 

platībā, kas atrodas adresē „Sporta komplekss”, 

Kalnamuiža, Smiltenes pagastā, Smiltenes nova-
dā, (kad. Nr. 9480 006 0084) un uz zemes gabala 
daļas atrodošos kartodromu (kad. apz. 9480 006 
0084 001).

9. Piešķirt Jāņa Lapsas piemiņas biedrībai 
fi nansējumu 100,00 euro (viens simts euro 00 
centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
pilnmetrāžas dokumentālās fi lmas „Piedzimt 
kopā ar Latviju” uzņemšanas atbalstam.

10. Par nekustamā īpašuma „Gobas”-2, Au-
meisteros, Grundzāles pagastā, Smiltenes nova-
dā, atsavināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma „Mazstrantes”, 
Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma „Čiekuri”, 
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanu. 

13. Par nekustamā īpašuma „Kalnasilmaļi”, 
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma Parka iela 15, 
Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, atsa-
vināšanu. 

15. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu „Ilgas 59”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9480 005 0309), kas sastāv no vienas ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 
0309  0,2644 ha platībā. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Ilgas 59”, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā pirmās izsoles sākuma cenu 2550 
euro (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro), 
nosakot, ka nekustamais īpašums tiek pārdots uz 
nomaksu, samaksu veicot trīs gadu laikā no pir-
kuma līguma noslēgšanas dienas.

16. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu „Ilgas 70”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9480 005 0320), kas sastāv no vienas ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 
0320  0.0692 ha platībā. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Ilgas 70”, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā pirmās izsoles sākuma cenu 1000 
euro (viens tūkstotis euro), nosakot, ka nekusta-
mais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu 
veicot trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēg-
šanas dienas.

17. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu „Ilgas 63”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9480 005 0313), kas sastāv no vienas ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 
0313  0,1181 ha platībā. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Ilgas 63”, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā pirmās izsoles sākuma cenu 2040 
euro (divi tūkstoši četrdesmit euro), nosakot, ka 
nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, 
samaksu veicot viena gada laikā no pirkuma lī-
guma noslēgšanas dienas. 

18. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu Valkas iela 
4, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9415 010 0006, kas sastāv no zemes starpga-
bala ar kopējo platību 581 m2, uzaicinot zemes 
īpašnieku, kura zemei pieguļ šis zemes starpga-
bals, mēneša laikā iesniegt pieteikumu par ne-
kustamā īpašuma pirkšanu. Noteikt nekustamā 
īpašuma Valkas iela 4, Smiltenē, Smiltenes nova-
dā, nosacīto cenu 600,00 euro (seši simti euro). 

19. Uzsākt zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 014 0146 2,0 ha platībā, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru.

20. Uzsākt zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9470 003 0469 1,66 ha platībā, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru.

21. Noliktavas ēkai ar kadastra apzīmējumu 
9415 003 0131 002 mainīt adresi no Dakteru iela 
47, Smiltene, Smiltenes novads uz Dārza iela 
25B, Smiltene, Smiltenes novads.

22. Jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 9415 
001 1311 004 mainīt adresi no Dakteru iela 14, 
Smiltene, Smiltenes novads uz Dakteru iela 14A, 
Smiltene, Smiltenes novads. Dzīvojamai mājai ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1311 003 mainīt 
adresi no Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes 

novads uz Dakteru iela 14B, Smiltene, Smiltenes 
novads.

23. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma 
„Ozoliņi”, kadastra numurs 9444 003 0107, atda-
līt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 
003 0108  3,0 ha platībā un mainīt nosaukumu no 
„Ozoliņi” uz „Lejas Ozoliņi”, Bilskas pagasts.

24. No Blomes pagasta nekustamā īpašu-
ma Dzirnavu  iela 7, kadastra numurs 9446 006 
0177, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 004 0063  5,6 ha platībā un mainīt 
nosaukumu no Dzirnavu iela 7 uz „Fukši”, Blo-
mes pagasts.

25. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma 
Bērzu iela 2, kadastra numurs 9444 010 0178, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 010 0180  1,32 ha platībā un mainīt nosau-
kumu no Bērzu iela 2 uz „Prauliņi”, Bilskas pa-
gasts, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam 
„Prauliņi”.

26. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma 
„Kainaiži”, kadastra numurs 9444 004 0003, at-
dalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 
003 0002  5,1 ha platībā un mainīt nosaukumu no 
„Kainaiži” uz „Zvaigznītes”, Bilskas pagasts.

27. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma 
„Lācīši”, kadastra numurs 9444 004 0018, atda-
līt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 
004 0355  5,5 ha platībā un mainīt nosaukumu no 
„Lācīši” uz „Lāčmeži”, Bilskas pagasts.

28. Iznomāt D.M. zemes vienības Vidzemes 
iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
008 1414, daļu 0,34 ha platībā mazdārziņam līdz 
2022. gada 31. decembrim.

29. Iznomāt M.B. zemes vienības Vidzemes 
iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 
1414, daļu 0,3384 ha platībā mazdārziņam līdz 
2022. gada 31. decembrim.

30. Iznomāt M.Z. zemes vienības Galdnie-
ku iela, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
004 1703, daļu 201 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2022. gada 31. decembrim.

31. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu 
ar A.V. par nekustamā īpašuma „Pasts”, Palsma-
nes pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 9474 004 0299  0,0295 ha platībā.

32. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu 
ar A.B. par nekustamā īpašuma „Pļavzemnieki”, 
Palsmanes pagastā zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9474 004 0255  2,2 ha platībā.

33. Iznomāt J.A. zemes vienības „Bērzkal-
ni”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 
004 0339, daļu 0,5 ha platībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

34. Iznomāt J.A. zemes vienības „Dārzi”, 
Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 004 
0083, daļu 0,15 ha platībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

35. Slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgu-
mu ar J.A. par nekustamā īpašuma „Lejas Alu-
mi”, Bilskas pagastā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9444 004 0123  1,00 ha; 9444 004 
0375  7,6285 ha un 9444 004 0430  0,1646 ha 
platībā iznomāšanu.

36. Slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu 
ar A.S. par nekustamā īpašuma „Dimanti”, Blomes 
pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9446 003 0204  5,9 ha platībā iznomāšanu.

37. Iznomāt S.S. zemes vienību „Spilves”, 
Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 001 
0051, 1,18 ha platībā lauksaimnieciskai izmanto-
šanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

38. Iznomāt S.S. nekustamā īpašuma „Dzir-
nas”, Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 001 
0004, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9446 001 0129, 1,18 ha platībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

39. Iznomāt S.S. zemes vienības „Madaras”, 
Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 006 
0156, daļu 1,49 ha platībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

40. Iznomāt S.S. zemes vienību „Galaidas”, 
Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 001 
0234, 1,2 ha platībā lauksaimnieciskai izmanto-
šanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

41. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Skujnieki”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastru apzīmējumi 9448 003 

0086. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9448 003 0086 sadalīt divās daļās:

41.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9448 003 0307), kas 
projektēta 8,7 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Skujnieki”, Brantu pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 8,7 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

41.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9448 003 0308), kas 
projektēta 1,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Graudu kalte”, Brantu pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai 1,1 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimnie-
ciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).  

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem.

43. Par nokavēto nodokļu maksājumu pie-
dziņu bezstrīdus kārtībā.

44. Veikt grozījumus Blomes pagasta pado-
mes 2008. gada 1. februāra noslēgtajā nedzīvo-
jamo telpu nomas līgumā ar R.A. un pagarināt 
nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2018. gada 
31. decembrim.

45. Reģistrēt K.K. Dzīvojamo telpu apmai-
ņas reģistrā kā personu, kurai nepieciešama palī-
dzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.

46. Par īres līguma termiņa pagarināšanu 
dzīvojamai telpai ar adresi Silva Nr.10 – 5,  Lau-
nkalnes  pagasts, Smiltene novads.

47. Par dzīvojamo telpu īres līguma no-
slēgšanu par dzīvokļa ar adresi „Dūjiņas” dz. 3, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īri.

48. Par īres līguma termiņa pagarināšanu 
dzīvojamai telpai ar adresi „Madaras” dz. 13, 
Blomes pagastā, Smiltenes novadā.

49. Noslēgt īres līgumu adresē: „Vecpagast-
mājas” ar K.K. uz vienu gadu, ar tiesībām īres 
līgumu pagarināt.

50. Pagarināt 2014. gada 30. decembrī no-
slēgto īres līgumu ar A.Z.  uz vienu gadu, ar tie-
sībām īres līgumu pagarināt.

51. Apstiprināt Nolikumu Nr. 2/18 „Gro-
zījumi Smiltenes novada domes 2015. gada 27. 
novembra nolikumā „Stipendijas Smiltenes no-
vada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem””.

52. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/18 
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. 
gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 
„Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” 
projektu.

53. Par saistošo noteikumu Nr. 18/17 „Smil-
tenes novada pašvaldības kapsētu darbības un 
uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.

54. Par Smiltenes novada domes Publisko ie-
pirkumu komisijas sekretāres apstiprināšanu.

55. Par grozījumiem 2017. gada 28. aprīļa 
deleģēšanas līgumā Nr. SND – S – DE/1-17.

56. Atļaut Smiltenes novada domei atsavi-
nāt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, augošus 
kokus (kailcirtē, atmežošanas cirte) ar kopējo iz-
cērtamo platību 2,6 ha un aprēķināto kopējo pār-
dodamās koksnes apjomu 791,02 m3, kas atrodas 
Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā 
zemes gabalā „Trases ceļš” (zemes kadastra ap-
zīmējums 94700010018), Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā (turpmāk – Objekts). Apstip-
rināt Objekta nosacīto cenu un izsoles sākuma 
cenu 32000,00 euro (trīsdesmit divi tūkstoši euro 
00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

57. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldī-
bas kustamās mantas – automašīnas Ford Focus 
(valsts reģistrācijas Nr. HL-6245, virsbūves Nr. 
WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 2003.,) 
2018. gada 25. janvāra izsoles rezultātus, saskaņā 
ar kuriem izsolē augstāko cenu 425,00 euro (četri 
simti divdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, nosolīja G.K.

58. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 
kustamās mantas – automašīnas PEUGEOT 307 
(valsts reģistrācijas Nr. EJ-7075, virsbūves Nr. 
WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 2001.) 
2018. gada 25. janvāra izsoles rezultātus, saskaņā 
ar kuriem izsolē augstāko cenu 425,00 euro (četri 
simti divdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, nosolīja G.K.
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Saistošie noteikumi Nr. 1/18
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 78 (protokols Nr. 2.,15.§.)

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

59. Piešķirt Smiltenes novada domes līdz-
fi nansējumu 1325,38 euro (viens tūkstotis trīs 
simti divdesmit pieci euro 38 centi) apmērā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Silva 1A, Sil-
vā, Launkalnes pagastā iesniegtā pieteikuma par 
projekta „Par Smiltenes novada pašvaldības līdz-
fi nansējuma apjoma un tā piešķiršanas kārtību 
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai” ieceres realizēšanai:

Nr.
p.k. Līdzfi nasējuma aktivitāte

Kopējais 
plānotais 
fi nansējums, 

EUR

Pašvaldības 
līdzfi nansējums 

no kopējā 
apjoma, EUR

Piezīmes

1.
Renovācijas projekta 
dokumentācijas 
sagatavošana

2940,00 588,00 (20%)
Atbilst Saistošo noteikumu 

15.2. punktā noteiktam 
fi nansējuma apjomam

2. Energoaudita izstrāde 484,00 338,80 (70%)
Atbilst Saistošo noteikumu 

15.1. punktā noteiktam 
fi nansējuma apjomam

3. Tehniskā apsekošanas 
atzinuma sagatavošana 569,40 398,58 (70%)

Atbilst Saistošo noteikumu 
15.3. punktā noteiktam 
fi nansējuma apjomam

KOPĀ 3993,40 1325,38

60. Lai nodrošinātu Smiltenes novada prio-
ritārā investīciju projekta „Smiltenes stadiona tri-
bīņu ēkas izbūve” fi nansēšanu, 2018. gadā ņemt 
aizņēmumu līdz 206 635,00 euro (divi simti seši 
tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro 00 centi) 
apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

61. Lai nodrošinātu ERAF projekta Nr. 
5.6.2.0/17/I/027 „Smiltenes pilsētas degradēto 
teritoriju revitalizācija, I kārta” – Ielu un inže-
niertīklu infrastruktūras pārbūve” fi nansēšanu 
ņemt aizņēmumu līdz 1 024 847,00 euro (viens 
miljons divdesmit četri tūkstoši astoņi simti četr-
desmit septiņi euro 00 centi) apmērā no Latvijas 
Republikas Valsts kases.

62. Apstiprināt Noteikumus Nr. 1/18 „Gro-
zījumi Smiltenes novada domes 2014. gada 26. 
augusta noteikumos Nr. 2 „Smiltenes novada 
pašvaldības budžetu izstrādāšanas, izpildes un 
kontroles kārtība”

63. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldī-
bas 2017. gada pamatbudžeta izpildi:

63.1. ieņēmumi 15 526 780 euro saskaņā ar 
1. un 2. pielikumu;

64. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldī-
bas 2017. gada speciālā budžeta izpildi:

1.2. ieņēmumi 393 251 euro saskaņā ar 1. 
un 2. pielikumu 

1.3. izdevumi 401 895 euro saskaņā ar 3. un 
4. pielikumu

1.4. fi nansēšana 8 644 euro saskaņā ar 5. 
pielikumu, tai skaitā:

1.4.1. naudas līdzekļu atlikums uz 2017.
gada 1. janvāri 268 857 euro;

1.4.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata pe-
rioda beigās 260 213 euro.

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 
2017. gadā saņemtos ziedojumus un dāvināju-
mus:

64.1. naudas līdzekļu atlikums uz 2017. 
gada 1. janvāri 26 101 euro;

64.2. ieņēmumi 10 820 euro,
64.3. izdevumi 16 609 euro,
64.4. naudas līdzekļu atlikums pārskata pe-

rioda beigās 20 312 euro.
65. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/18 

„Smiltenes novada pašvaldības 2018. gada pa-
matbudžets” projektu.

66. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/18 
„Smiltenes novada pašvaldības 2018. gada spe-
ciālais budžets” projektu.

67. Noteikt šādas izmaksas par vienu izglī-
tojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs saskaņā ar 1. pieli-
kumu:

67.1. Smiltenes vidusskolā – 57,08 euro;
67.2. Bilskas pamatskolā – 114,18 euro;
67.3. Blomes pamatskolā – 78,05 euro;
67.4. Grundzāles pamatskolā – 103,76 euro;
67.5. Launkalnes sākumskolā – 242,94 

euro;
67.6. Palsmanes pamatskolā – 69,45 euro;
67.7. Variņu pamatskolā – 172,83 euro.

68. Noteikt šādas izmaksas par vienu izglī-
tojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar 2. pie-
likumu:

68.1. Smiltenes vidusskolas pirmskolā – 
131,43 euro;

68.2. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Pīlādzītis” – 168,48 euro;

68.3. Bilskas pamatskolas pirmsskolā – 
80,44 euro;

68.4. Blomes pamatskolas pirmsskola – 
112,62 euro;

68.5. Grundzāles pamatskolas pirmsskolā – 
119,96 euro;

68.6. Launkalnes sākumskolas pirmsskolā 
–  171,93 euro;

68.7. Palsmanes pirmsskolas izglītības iestā-
dē – 163,78 euro;

68.8. Variņu pamatskolas pirmsskolā – 
206,64 euro.

69. Noteikt Smiltenes novada Bērnu un ģi-
menes atbalsta centra izmaksas 475,25 euro par 
vienu personu mēnesī.

70. Apstiprināt Smiltenes novada autoceļu 
un ielu fi nansēšanai paredzētās mērķdotācijas vi-
dējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem:

70.1. apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dības ieņēmumu prognozes  2018., 2019., un 
2020. gadam 1 076 940 euro apmērā saskaņā ar 
1. pielikumu.

70.2. Smiltenes novada pašvaldības izde-
vumu prognozes 2018., 2019., un 2020. gadam 
1 201 646 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

70.3. naudas līdzekļu atlikums uz 2018. 
gada 1. janvāri 206 502 euro.

70.4. naudas līdzekļu atlikums uz 2020. 
gada 31. decembri 81 796 euro.

Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

63.2. izdevumi 15 872 904 euro saskaņā ar 
3. un 4. pielikumu;

63.3. fi nansēšana 346 124 euro saskaņā ar 5. 
pielikumu, tai skaitā:

63.3.1. naudas līdzekļu atlikums uz 2017.
gada 1. janvāri 1 895 110 euro;

1.1.1. naudas līdzekļu atlikums pārskata pe-
rioda beigās 2 227 228 euro;

63.3.2. aizņēmums no Valsts kases 1 463 
852 euro;

63.3.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksa 
613 610 euro;

63.3.4. līdzdalība radniecīgo uzņēmumu ka-
pitālā 172 000 euro.

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta 
Saistošajos noteikumos Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašval-
dības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība” šādus grozījumus:

Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.4. apakš-1. 
punktu šādā redakcijā:

5.1.4. ģimenes asistenta pakalpojums”.
Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.5. apakš-2. 

punktu šādā redakcijā
5.1.5. sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas 

grupu pakalpojums”.
Papildināt saistošos noteikumus ar IV3. 2 nodaļu šādā 

redakcijā:
IV2 Ģimenes asistenta pakalpojums  
274. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai 

vai ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju un iema-
ņu apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības 
vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitā-
cijas plānu.

275. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:
275.1. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un ie-

maņu bērnu audzināšanā un aprūpē, sadzīves pienākumu or-
ganizēšanā; 

275.2. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, 
kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves 
uzsākšanai.

276. Ģimenes asistenta pakalpojums personai vai ģime-
nei tiek sniegts, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmuma par 
ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību pamata.”.

Papildināt saistošos noteikumus ar IV4. 3 nodaļu šādā 
redakcijā:

IV3 Sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidoša-
nas grupu pakalpojums

277. Sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas 
grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētī-
bu, risināt esošās problēmas, iegūt zināšanas, saņemt atbalstu 
problēmu risināšanai un attīstīt sociālās prasmes, gūt motivā-
ciju, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju.

278. Tiesības saņemt sociālā atbalsta un sociālo prasmju 
pilnveidošanas grupas pakalpojumu ir ikvienam Smiltenes 
novada iedzīvotājam, kurš  ir izteicis vēlēšanos tajā darbo-
ties.”.

G. Kukainis, domes priekšsēdētājs 

Smiltenē, 2018. gada 23. janvārī
Smiltenes novada domes saistošo noteikumu grozījumu projekta „Smiltenes novada pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu  saņemšanas un samaksas kārtība” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem ir izdoti 
2010. gada 25. marta Saistošie noteikumi Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakal-
pojumu saņemšanas un samaksas kārtība”  (turpmāk - Saistošie noteikumi), kuros pārskatāmā veidā vienā 
dokumentā ir iekļauti un aprakstīti visu Smiltenes novada iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu 
veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība.  
Saistošie noteikumi papildināti ar diviem jauniem sociālo pakalpojumu veidiem.

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

2.1. Ņemot vērā Smiltenes novada iedzīvotāju vajadzības, Smiltenes novada domes Sociālais dienests ir  
izveidojis jaunus sociālos pakalpojumus: 

1) ģimenes asistenta pakalpojums sociālā riska ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu 
bērnu audzināšanā un aprūpē, sadzīves pienākumu organizēšanā, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
atbalsta grupu pakalpojumu jebkuram novada iedzīvotājam, kurš izsaka vēlmi tajā piedalīties, nosakot 2) 
pakalpojuma piešķiršanas kārtību un mērķa grupas, kuras varēs saņemt ieviestos pakalpojumus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

     Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti piešķirto Smiltenes novada  pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Tiek radīta labvēlīgāka vide sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes attīstībai. Jaunā pakalpojuma 
ieviešana, tirgū esošiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem – gan nevalstiskām organizācijām, gan uzņēmē-
jiem – rada priekšnoteikumus veidot un piedāvāt kvalitatīvus konkurētspējīgus pakalpojumus. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes Sociālajā 
dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.
5.2. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes no-
vada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Val-
mierā, LV-4201. 
5.3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā „Smiltenes Novada Vēstis” 
un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv .

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicē-
šanas pašvaldības  mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.
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I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka Smiltenes novada 
pašvaldības kapsētu kārtības noteiku-
mus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas 
un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas 
kārtību, kapliču izmantošanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā 

mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jau-
nas kapavietas;

2.2. aktēta kapavieta – noteiktā 
kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;

2.3. amatnieks – komersants, kurš 
veic kapavietas aprīkojuma uzstādīša-
nu, rekonstrukciju, demontāžu un ir sa-
ņēmis kapsētas apsaimniekotāja atļauju 
veikt komercdarbību kapsētas teritorijā 
vai kapsētai piegulošajā teritorijā;

2.4. bezpiederīgais mirušais cil-
vēks – mirušais cilvēks, kuram nav lau-
lātā, radinieku vai citu personu, kuras 
organizē mirušā apbedīšanu;

2.5. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, 
kurā mirušos apbedī ģimenes kapavie-
tās;

2.6. kapavieta vai ģimenes kapa-
vieta – noteikta kapsētas teritorija atse-
višķa mirušā cilvēka vai mirušā cilvē-
ka un tā ģimenes locekļu apbedīšanai, 
kuru ierāda kapsētas pārzinis;

2.7. kapavietas aprīkojums – ak-
mens, betona, metāla vai koka apmales, 
žodziņš, klājums, soli, piemineklis, pie-
miņas plāksne u.c. vides elementi;

2.8. kapavietu komisija – Smilte-
nes novada domes izpilddirektora iz-
veidota komisija, kas nodrošina nekop-
tas kapavietas aktēšanu un risina jautā-
jumus par kapsētu apsaimniekošanu;

2.9. kapavietas rezervētājs – fi zis-
ka persona, kurai Noteikumos noteiktā 
kārtībā piešķirta vieta kapavietai;

2.10. kapavietas uzturētājs – per-
sona, kuru ir atbildīga par kapavietas 
uzturēšanu;

2.11. kapliča – ēka mirušo cilvēku 
novietošanai pirms apbedīšanas un bēru 
ceremonijas norisei (organizēšanai);

2.12. kapsēta – zemes gabals, kas 
paredzēts mirušo apbedīšanai un ar to 
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 
apbūvei;

2.13. kapsētu apsaimniekotājs 
– pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
„Smiltenes NKUP” Smiltenes pilsētas 
kapsētām, ar kuru Smiltenes novada 
dome noslēgusi līgumu par kapsētas 
apsaimniekošanu, un Palsmanes pa-
gasta pārvalde Palsmanes kapsētai, 
kura pilda kapsētu uzturēšanas notei-
kumos paredzētos pienākumus un no-
drošina šo noteikumu ievērošanu;

2.14. kapsētas pārzinis – kapsētas 
apsaimniekotāja darbinieks, kurš pilda 
kapsētu uzturēšanas noteikumos pa-
redzētos pienākumus un nodrošina šo 
noteikumu ievērošanu;

2.15. kapu grāmata – kapu orien-
tieris/reģistrs, kurā norāda apbedīju-
ma rajonu, rindu un vietu;

2.16. mirušo reģistrācijas grā-
mata – reģistrs, kurā norāda personas 
miršanas datumu, apbedīšanas datu-
mu, personu, kas veikusi apbedīšanu, 
miršanas apliecības numuru, kapus, 
kuros mirušais apbedīts un kapavietas 
uzturētāju;

2.17. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšana nenotiek;

2.18. virsapbedījums – mirušā 
vai urnas ar kremēta mirušā pelniem 
apbedīšana virs esošā apbedījuma ša-
jos saistošajos noteikumos paredzētajā 
kārtībā.

3. Smiltenes novada administratī-
vajā teritorijā ir šādas pašvaldības kap-
sētas:

3.1. Smiltenes Meža kapi;
3.2. Smiltenes pilsētas kapsēta;
3.3. Vecā luterāņu kapsēta;
3.4. Ebreju kapi;
3.5. Palsmanes kapsēta.
4. Kapsētu vai to daļu ierīkoša-

nu, uzturēšanu un attīstību nodrošina 
atbilstoši Smiltenes pilsētas teritorijas 
plānojumam, ņemot vērā sabiedrības 
kārtības un higiēnas prasības, kā arī 
augsnes struktūru un gruntsūdens stā-
vokli noteiktajā teritorijā.

5. Smiltenes novadā ir atvēr-
tas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. 
Kapsētas statusu nosaka vai maina ar 
Smiltenes novada pašvaldības domes 
lēmumu.

6. Kapsētas ir paredzētas mirušo, 
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
bijusi Smiltenes novada administratī-
vā teritorija, apbedīšanai, kā arī agrāk 
apbedīto piederīgo un Smiltenes no-
vada administratīvajā teritorijā mirušo 
bezpiederīgo un neidentifi cēto cilvēku 
apbedīšanai.

7. Rezervēt kapavietu atvērtā kap-
sētā ir tiesīga fi ziska persona, kuras 
deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes no-
vada administratīvajā teritorijā.

8. Citu personu apbedīšana jaunās 
kapavietās pieļaujama, pamatojoties uz 
mirušā piederīgā motivēta iesnieguma 
pamata un kapsētas apsaimniekotāja 
saskaņojumu.

9. Iepriekš piešķirtā un izveidotā 
ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mi-
rušo neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās 
dzīvesvietas.

10. Kara laika pārapbedījumu kon-
centrēšana, apglabājot esošajās kapsē-
tās no citiem Latvijas novadiem ieves-
tu karu laikos kritušo vai bojā gājušo 
mirstīgās atliekas, nav atļauta.

II Kapsētu kārtības noteikumi
11. Kapsētu apmeklētājiem, neat-

karīgi no apmeklējuma mērķa, kapsē-
tās jāizturas atbilstoši vispārpieņemtām 
sabiedrības uzvedības normām, jāie-
vēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas 
īpašnieka un kapsētas apsaimniekotāja 
norādījumi.

12. Kapsētās aizliegts:
12.1. ievest dzīvniekus bez pava-

das un apglabāt dzīvniekus;
12.2. pārvietoties ar motorizēta-

jiem transportlīdzekļiem, izņemot:
12.2.1. gadījumus, kad ir saņemta 

kapsētas apsaimniekotāja atļauja;
12.2.2. operatīvo dienestu trans-

portlīdzekļiem un kapsētas apsaimnie-
košanai un uzraudzībai paredzētajiem 
transportlīdzekļiem;

12.3. stādīt kokus apbedīšanai ie-
rādītajās vietās;

12.4. rakt smiltis un zemi kapsētas 
teritorijā neatļautās vietās;

12.5. novietot soliņus ejās un ār-
pus iežogotās teritorijas;

12.6. patvaļīgi aizņemt kapavietas 
vai paplašināt esošās;

12.7. traucēt kapraču darbu;
12.8. mākslīgi paaugstināt ierādī-

tās kapavietas reljefu.
13. Kapsētas apbedīšanai ir slēgtas 

svētdienās, pirmdienās un valsts svētku 
dienās. 

14. Kapsētu apsaimniekotājs, sa-
skaņojot ar Smiltenes novada domes 
izpilddirektoru, nosaka kapsētas pārzi-
ņa apmeklētāju pieņemšanas vietu un 
laiku.

III Kapsētu apsaimniekotāja 
pienākumi

15. Kapsētu apsaimniekotāja pie-
nākums ir nodrošināt:

15.1. kapsētu kapliču un saimnie-
cības telpu, iekšējo ceļu un celiņu, kop-
lietošanas laukumu, sētu, solu uzturēša-
nu un remontu, ārpus kapavietām esošo 
apstādījumu un koku kopšanu, teritori-
ju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

15.2. kapsētu arhitektūras un aina-
vas veidošanu atbilstoši vietējām kul-
tūrvēsturiskajām tradīcijām;

15.3. kapsētu sektoru, rindu un 
kapavietu nospraušanu dabā;

15.4. kapsētu topogrāfi sko un 
kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

15.5. apbedīšanas un apbedījumu 
vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs infor-
mācijas pieejamību. Apbedīšanas un 
apbedījumu vietu uzskaites pamatdo-
kumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata 
un kapu grāmata;

15.6. sanitāro, ugunsdrošības un 
darba drošības normu un noteikumu 
ievērošanu.

16. Kapsētu apsaimniekotājs nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 
atbildīgs par lietvedības kārtošanu par 
katra mirušā apbedīšanu.

17. Kapsētu apsaimniekotājam ir 
pienākums iekasēt ar Smiltenes nova-
da pašvaldības domes lēmumu noteikto 
maksu par:

17.1. mirušā reģistrāciju;
17.2. kapavietas vai jaunas ģime-

nes (dzimtas) kapavietas piešķiršanu;
17.3. kapavietas vai jaunas ģime-

nes (dzimtas) kapavietas rezervēšanu;
17.4. kapličas izmantošana cere-

monijas laikā;
17.5. mirušā uzglabāšanu kapličā;
17.6. mirušā uzglabāšanu saldēta-

vā;
17.7. kapličas zvana izmantošanu 

bez zvanīšanas pakalpojuma;
17.8. pirms un pēc bēru ceremoni-

jas celiņa notīrīšanu.

IV Kapavietas piešķiršanas kārtība
18. Atvērtā kapsētā jaunu kapavie-

tu piešķir un ierāda kapsētas pārzinis 
iesniegumu saņemšanas secībā, pama-
tojoties uz:

18.1. personas rakstveida iesnie-
gumu par kapavietas piešķiršanu un 
ierādīšanu;

18.2. dzimtsarakstu nodaļas iz-
sniegtu miršanas apliecības kopiju (uz-
rādot oriģinālu);

18.3. dokumentu, kas apliecina 
veikto maksājumu par kapavietas ierā-
dīšanu.

19. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģi-
menes kapavietā nav brīvas vietas vai 
nevar veikt virsapbedījumu, par jaunas 
kapavietas piešķiršanu lemj kapsētas 
apsaimniekotājs, pamatojoties uz:

19.1. personas rakstveida iesnie-
gumu par kapavietas piešķiršanu daļēji 
slēgtā kapsētā;

19.2. dzimtsarakstu nodaļas iz-
sniegtu miršanas apliecības kopiju (uz-
rādot oriģinālu);

19.3. dokumentu, kas apliecina 
veikto maksājumu par kapavietas ierā-
dīšanu.

20. Atvērtā un daļēji slēgtā kap-
sētā izveidotā ģimenes kapavietā, kurā 
ir brīva vieta un/vai kurā var veikt vir-
sapbedījumus, kapavietas uzturētājam 
atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas 
pārzinis, pamatojoties uz:

20.1. kapavietas uzturētāja rakst-

veida iesniegumu par atļauju apbedīt 
mirušo;

20.2. dzimtsarakstu nodaļas iz-
sniegtu miršanas apliecības kopiju (uz-
rādot oriģinālu).

21. Atvērtā kapsētā iepriekš var re-
zervēt kapavietu pēc ieinteresētās per-
sonas rakstiska iesnieguma, ievērojot 
šo Noteikumu 7. punkta nosacījumus. 
Kapavietu ierāda kapsētas pārzinis ie-
sniegumu saņemšanas secībā, pamato-
joties uz:

21.1. personas rakstveida iesnie-
gumu par kapavietas piešķiršanu un 
ierādīšanu;

21.2. dokumentu, kas apliecina 
veikto maksājumu par kapavietas re-
zervēšanu. 

22. Pēc Noteikumu 21. punkta 
izpildes Kapsētas apsaimniekotājs un 
kapavietas rezervētājs noslēdz līgumu 
par kapavietas uzturēšanu (1. pieli-
kums).

V Kapavietas kopšana un 
uzturēšana

23. Kapavietas uzturētājam ir 
pienākums noslēgt līgumu ar kapsētas 
apsaimniekotāju par kapavietas uzturē-
šanu (1. pielikums).

24. Kapavietas uzturētājam ir tie-
sības noslēgt līgumu par kapavietas 
kopšanu ar trešo personu, līguma kopi-
ja iesniedzot kapsētas pārzinim.

25. Virsapbedījumus kapavietās 
var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedī-
juma. Atsevišķos gadījumos, saskaņo-
jot ar Veselības inspekciju, šo termiņu 
var samazināt līdz 15 gadiem.

26. Bezpiederīgā mirušā un ne-
identifi cēta mirušā cilvēka kapavieta 
tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā ter-
miņa beigām bezpiederīgā mirušā cil-
vēka kapavietu nolīdzina, un kapsētas 
apsaimniekotājs lemj par virsapbedīju-
mu veikšanu bezpiederīgo sektorā.

27. Bezpiederīgo mirušo apbedī-
šanu un kapavietu labiekārtošanu kap-
sētās nodrošina normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā izraudzīts apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzējs.

VI Nekoptas kapavietas aktēšana
28. Reizi gadā kapavietu komisija 

apseko nekoptās kapavietas, sastāda 
aktu par katru nekopto kapavietu un 
marķē to ar noteikta parauga brīdināju-
ma zīmi saskaņā ar Noteikumu 2. pie-
likumu. Brīdinājuma zīmes paraugs un 
informācija, kur vērsties, redzot šādu 
zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota 
uz informācijas stenda pie ieejas kap-
sētā.

29. Kapavietu komisija Noteiku-
mu 28. punktā minēto aktu, brīdināju-
mu par iespējamo kapavietas uzturēša-
nas tiesību pārtraukšanu un uzaicinā-
jumu viena gada laikā no brīdinājuma 
saņemšanas dienas sakopt kapavietu un 
ierasties pie kapsētas apsaimniekotāja 
vai pie kapsētas pārziņa, nosūta kapa-
vietas uzturētājam.

30. Ja kapavietu komisija ir sastā-
dījusi Noteikumu 28. punktā minēto 
aktu un nav iespējams identifi cēt kapa-
vietas uzturētāju, kapavietu komisija 
ievieto Smiltenes novada domes mājas 
lapā www.smiltene.lv un informatīvajā 
izdevumā „Smiltenes novada domes 
vēstis” sludinājumu par nekoptu kapa-
vietu, norādot kapsētu, kurā atrodas 
aktētā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, 
informāciju par kapavietas uzturētāju 
(ja tas zināms), kā arī brīdinājumu par 
iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesī-

bu pārtraukšanu un uzaicinājumu kapa-
vietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai 
personai viena gada laikā sakopt kapa-
vietu un ierasties pie kapsētas apsaim-
niekotāja vai pie kapsētas pārziņa.

31. Ja piecu gadu laikā ir sastādī-
ti pieci Noteikumu 28. punktā minētie 
akti un kapavietas uzturētājs vai viņa 
pilnvarotā persona pēc piektā Noteiku-
mu 28. punktā minētā akta sastādīšanas 
viena gada laikā nesakopj kapavietu un 
neierodas pie kapsētas apsaimniekotā-
ja vai pie kapsētas pārziņa, līgums par 
kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.

32. Ja līgums par kapavietas uztu-
rēšanu ir izbeigts, pamatojoties uz No-
teikumu 31. punktu, persona var lūgt 
atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesī-
bas, iesniedzot iesniegumu kapsētas ap-
saimniekotājam, izņemot gadījumu, ja 
ir noslēgts jauns līgums par kapavietas 
uzturēšanu ar citu kapavietas uzturētāju 
un kapavietā ir veikts virsapbedījums. 
Personai, kura vēlas atjaunot kapavie-
tas uzturēšanas tiesības, ir pienākums:

32.1. samaksāt kapsētu apsaimnie-
kotājam vienreizējo maksu par kapa-
vietu;

32.2. sakopt kapavietu (novākt 
kritušās lapas, zarus, gružus u.c. atkri-
tumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un 
krūmu sējeņus u.tml.);

32.3. noslēgt jaunu līgumu par 
esošās kapavietas uzturēšanu.

VII Amatnieku profesionālā darbība 
kapsētās

33. Personas, kuras savu darbību 
saskaņojušas ar kapsētas apsaimnieko-
tāju, ir tiesīgas veikt amatnieku pakal-
pojumus kapsētās pēc kapavietas uztu-
rētāja pasūtījuma.

34. Mehānismi un materiāli jāno-
vieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. 
Darbus pabeidzot vai beidzoties darba 
dienai, darbavietas jāsakārto, atkritumi 
jānogādā kapsētas atkritumu savākša-
nas vietās vai jāizved, nojauktie kapu 
pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti 
jāizved no kapsētas.

35. Amatnieki darbu veikšanai 
nepieciešamo transportu drīkst izman-
tot šajos Noteikumos noteiktā kārtībā 
celiņos, kuri atbilst transporta līdzekļu 
izmēriem.

VIII Apbedīšanas kārtība
36. Kapsētas pārzinis pēc kapa-

vietas piešķiršanas ierāda kapavietu un 
saskaņo apbedīšanas laiku. Apbedīšana 
notiek atbilstoši Noteikumu II noda-
ļā noteiktajam kapsētu darba režīmam.

37. Apbedīšanas (izvadīšanas) un 
kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās 
sniedz mirušā piederīgo izvēlēts apbe-
dīšanas pakalpojumu sniedzējs. 

38. Katrs mirušais tiek apbedīts 
atsevišķā kapā. Mirušais tiek apbedīts 
zārkā, kremācijas gadījumā – urnā. 
Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības 
noteikt īpašus nosacījumus apbedīšanas 
kārtībai kapsētā, ņemot vērā reliģisko 
konfesiju mācību un dogmatiku, kā arī 
kulta tradīcijas. Kapa garumam jābūt 
ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, 
dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. 
Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi 
mainīties, izņemot kapa dziļumu.

39. Urna ar mirušā pelniem jā-
ierok 1 m dziļumā. Attālumam starp 
kopiņām to garajās malās jābūt 1 m, 
īsajās malās – 0,5 m.

40. Izdarot virsapbedījumus, kapa 
dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m 
līdz zārka vākam.

Saistošie noteikumi Nr. 18/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra lēmumu (protokols Nr. 18.,2.§.)
Ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 79 (protokols Nr. 2.,16.§.)

Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
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1. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.18/17 

Līgums Nr.______ par kapavietas uzturēšanu
_____________________                     20____.gada ____________
                  (vieta)

SIA „Smiltenes NKUP” (reģistrācijas Nr. _____)/ Palsmanes pagasta pārvalde (nodokļu maksātāja reģ. Nr._________ 
(nevajadzīgo svītrot), kuru atbilstoši ___________ pārstāv  __________________________(turpmāk – Kapsētas ap-
saimniekotājs), no vienas puses,

un Kapavietas uzturētājs ____________________________________, personas kods _________–__________ 

(turpmāk – Uzturētājs), no otras puses, turpmāk līgumā sauktas – puses, pamatojoties uz Smiltenes novada domes 
2017. gada 29. novembra Saistošo noteikumu Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturē-
šanas noteikumi” 21.1. punktu,  ievērojot, ka Kapsētas apsaimniekotājs nodrošina Smiltenes novada pašvaldības kap-
sētas__________________________________________________________________ apsaimniekošanu, savstarpēji 

vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Kapsētas apsaimniekotājs nodod un Uzturētājs pieņem uzturēšanā kapavietu, kas atrodas __________________ 

kapsētā ______________________________________________, ______ sektorā, ______ rindā, ___vietā ar kopējo pla-

tību ______ m2, kur apbedīts/i (gads – vārds, uzvārds): ___________________________________________________.

1.2. Uzturētājs par kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju norāda ____________________________
________________________________________________________ ___________________________________, 

personas kods __________ – _________, dzīvesvieta deklarētā, telefona Nr. __________________________________.

41. Urna ar mirušā pelniem var 
tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes 
kapavietā vai jaunā ģimenes kapavietā. 
Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu 
apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot 
kopēju piemiņas zīmi.

42. Ierādāmo kapavietu izmēri at-
vērtajās kapsētās un daļēji slēgtās kap-
sētās:
Kapavieta Garums 

(m)
Platums 

(m)
vienvietīga 2,7 1,5
divvietīga 2,7 2,5
trīsvietīga 2,7 3,0
četrvietīga 2,7 4,0

43. Attālums starp blakus esošām 
kapavietām tiek noteikts 0,20 m, celiņu 
platums starp kapavietu rindām tiek no-
teikts 1,00 m plats.

44. Mirstīgās atliekas var pārap-
bedīt ne agrāk kā pēc viena kalendārā 
gada kopš apbedīšanas brīža, saņemot 
kapsētu apsaimniekotāja un Veselības 
inspekcijas atļauju. Kapavietu pēc mir-
stīgo atlieku izrakšanas aizber un nolī-
dzina.

45. Ar pārapbedīšanu saistītos iz-
devumus sedz persona, kura veic pār-
apbedīšanu.

46. Mirstīgo atlieku ekshumāciju 
organizē Latvijas Republikas normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo-
jot to ar kapsētas pārzini un informējot 
kapsētas apsaimniekotāju.

47. Kapsētu apsaimniekotājam ir 
tiesības noteikt izņēmumus apbedīša-
nas kārtībai kapsētā, ņemot vērā reli-
ģisko konfesiju mācību un dogmatiku, 
kā arī kulta tradīcijas.

IX Kapliču izmantošana
48. Kapliču mirušā novietošanai 

pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas 
norisei iznomā kapsētas apsaimnieko-
tājs.

49. Saldētava kapličā, uzrādot 
miršanas apliecību vai ārsta izsniegtu 
medicīnisku slēdzienu par nāvi, tiek 
izmantota mirušo novietošanai līdz ap-
bedīšanas brīdim. To drīkst apmeklēt 
tikai ar kapsētas pārziņa atļauju kapsē-
tas darba laikā. Pārējā laikā saldētava ir 
slēgta.

X Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

50. Kapavietu komisijas lēmumu 
par kapavietas aktēšanu un par kapa-
vietas paplašināšanu var apstrīdēt pie 
Smiltenes novada domes izpilddirekto-
ra, bet Smiltenes novada domes izpild-
direktora lēmumu likumā noteiktajā 
kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

51. Kapsētu apsaimniekotāja vai 
kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko 
rīcību likumā noteiktajā kārtībā var 
apstrīdēt pie Smiltenes novada domes 
izpilddirektora.

XI Administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu neievērošanu un 
saistošo noteikumu izpildes kontrole

52. Personas par šo Noteikumu 
neievērošanu var saukt pie atbildības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
ņemot vērā izdarītā pārkāpuma rakstu-
ru un vainas pakāpi.

53. Par šo Noteikumu 12.1., 12.2., 
12.3., 12.4., 12.6., 12.8. apakšpunk-
tā noteikto prasību neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai piemēro naudas sodu 
fi ziskām personām līdz 50 euro, juri-
diskajām personām – līdz 500 euro. 

54. Par šo Noteikumu 12.1., 12.2., 
12.3., 12.4., 12.6., 12.8. apakšpunk-
tā noteikto prasību neievērošanu, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda piemērošanas – uzliek 
naudas sodu fi ziskām personām līdz 
250 euro un juridiskām personām līdz 
1000 euro. 

55. Kontrolēt šo Noteikumu izpil-
di ir tiesīgi:

55.1. kapsētu apsaimniekotājs;
55.2. Smiltenes novada pašvaldī-

bas policija.
56. Sastādīt administratīvā pārkā-

puma protokolu par šo Noteikumu pār-
kāpumiem ir tiesīga Smiltenes novada 
pašvaldības policija.

57. Administratīvā pārkāpuma 
protokolus atbilstoši kompetencei un 
piekritībai izskata un lēmumu par ad-
ministratīvā soda uzlikšanu pieņem 
Smiltenes novada domes Administratī-
vā komisija.

XII Noslēguma jautājumi
58. Kapavietas uzturētājam ne vē-

lāk kā piecu gadu laikā no Noteikumu 
spēkā stāšanās dienas ir pienākums 
noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu 
ar kapsētas apsaimniekotāju.

59. Ja Noteikumu 58. punktā no-
teiktajā termiņā kapavietas uzturēšanas 
līgums nav noslēgts, kapavieta tiek atzī-
ta par bezpiederīgā mirušā apbedīšanas 
vietu, par kuras uzturēšanu šajos No-
teikumos noteiktajā kārtībā un termiņā 
ir atbildīgs kapsētas apsaimniekotājs. 
Šajā punktā atrunāto termiņu skaita no 
mirušās personas apbedīšanas dienas.

60. Kapavietu, kas ierādītas līdz 
šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
izmēri var atšķirties no Noteikumu 
42. punktā noteiktajiem. 

Gints Kukainis,
Domes priekšsēdētājs                                                                                                   

2. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. 
gada 29. novembra 
Saistošajiem noteikumiem 
Nr.18/17 

Brīdinājuma zīmes 
paraugs 

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

2. Pušu pienākumi un tiesības
Uzturētāja pienākumi:
ievērot Smiltenes novada domes 

2017. gada 29. novembra Saistošos 
noteikumus Nr. 18/17 „Smiltenes 
novada pašvaldības kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi”;

mēneša laikā paziņot kapsētas 
pārstāvim par dzīvesvietas jauno 
adresi;

trīs mēnešu laikā pēc apbedīša-
nas sakopt kapavietu (novākt ziedus, 
vainagus, zarus, izveidot kapa kopi-
ņu u.tml.);

regulāri kopt ierādīto kapavietas 
teritoriju (novākt kritušās lapas, za-
rus, gružus u.c. atkritumus, nopļaut 
zāli, iznīcināt koku un krūmu sēje-
ņus u.tml.);

regulāri apgriezt kapavietas 
dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam; 

saņemt kapsētas pārziņa raks-
tisku saskaņojumu kapavietas aprī-
kojuma uzstādīšanai, demontāžai, 
izvešanai, rekonstrukcijai;

kapavietas kopšanas laikā ra-
dušos atkritumus nogādāt atkritumu 
savākšanas vietā novietotajos kon-
teineros.

2.2. Uzturētājam ir tiesības no-
dot kapavietas uzturēšanas saistības 
laulātajam, augšupējam vai lejupē-
jam radiniekam vai radiniekam sānu 
līnijā, rakstveida iesniegumā norā-
dot saistību nodošanas iemeslu un 
iesniedzot vienošanos par kapavietas 
uzturēšanas līguma saistību pārņem-
šanu. 

2.3.  Uzturētājam aizliegts: 
patvarīgi palielināt ierādītās 

kapavietas robežas;
stādīt kokus apbedīšanai ierādī-

tajās kapavietās un ārpus tām;
kapavietās stādīt augstus (mak-

simums līdz 0,7 m augstumam) un 
kuplus krūmājus u.c. augus, kas va-
rētu traucēt blakus esošo kapu kop-
šanu;

izmantot blakus esošās kapavie-
tas teritoriju mehānismu, materiālu, 
atkritumu u.tml. novietošanai;

veidot atkritumu kaudzes tam 
neparedzētās vietās, dedzināt atkri-
tumus, piesārņot celiņus un stādīju-
mus;

veidot kapavietas apmales, kas 
norobežo ierādīto kapavietu, augstā-
kas par 0,2 m.

Kapsētas apsaimniekotājam ir pie-
nākums:

ievērot spēkā esošos Smiltenes no-
vada domes saistošos noteikumus par 
kapsētu darbību un uzturēšanu;

Uzturētāja nāves gadījumā noslēgt 
līgumu par kapavietas uzturēšanu ar šī 
līguma 1.2. apakšpunktā norādīto kapa-
vietas uzturētāja tiesību un pienākumu 
pārņēmēju.

3. Līguma darbības termiņš 
un atbildība par līguma noteikumu 

pārkāpšanu
Līgums stājas spēkā tā parakstīša-

nas brīdī.
Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu 

laiku.
Līgums tiek izbeigts un kapavieta 

pāriet Smiltenes novada pašvaldības 
valdījumā, ja:

kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar 
pārapbedīšanu;

piecu gadu laikā pēc kapavietas 
uzturētāja nāves nav pieteicies neviens 
kapavietas uzturētāja tiesību un pienā-
kumu pārņēmējs;

kapavieta piecus gadus ir atzīta par 
nekoptu;

kapavietas uzturētājs rakstveidā 
atsakās no kapavietas uzturēšanas tie-
sībām, kā arī no kapavietā uzstādītā 
viņam piederošā kapavietas aprīkoju-
ma un viena gada laikā no iesniegu-
ma saņemšanas dienas pie kapsētas 
apsaimniekotāja pārstāvja nepiesakās 
neviens kapavietas uzturētāja saistību 
pārņēmējs.

4. Citi noteikumi
Puses apliecina, ka tām ir sapro-

tams Līguma saturs un nozīme un vien-
laikus paziņo, ka tas slēgts labprātīgi, 
bez viltus un spaidiem vienai pret otru, 
pilnībā un vispusīgi ievērojot abu Pušu 
gribu un intereses.

Līgums sastādīts un tam piemēro-
jami spēkā esošie Latvijas Republikas 
normatīvie akti.

Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas 
vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai 
sakarā ar to, risināmi savstarpēju pār-
runu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 
30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā, 
strīdus izskatīšana tiek nodota Latvijas 
Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

Kapsētas apsaimniekotājs nav at-

bildīgs par kapavietas aprīkojuma zā-
dzību vai bojājumu, kuru izdarījušas 
trešās personas. 

Uzturētājs, parakstot Līgumu, 
apliecina, ka ir informēts un piekrīt, 
ka Līguma sagatavošanas un admi-
nistrēšanas procesā saskaņā ar Fizis-
ko personu datu aizsardzības likumu 
Kapsētas apsaimniekotājs apstrādā 
no Uzturētaja saņemtos personas da-
tus Kapsētas apsaimniekotāja rīcībā 
esošos datu reģistros (t.sk. personas 
kodu).

Līguma grozījumi vai papildi-
nājumi ir noformējami rakstveidā un 
stājas spēkā brīdī, kad puses tos pa-
rakstījušas. 

Līgums sastādīts divos eksem-
plāros valsts valodā uz ___ (  ) lapām/
lappusēm, viens līguma eksemplārs 
glabājas pie uzturētāja, viens – SIA 
„Smiltenes NKUP”/Palsmanes pa-
gasta pārvaldē (nevajadzīgo svītrot). 
Abiem līguma eksemplāriem ir vie-
nāds juridiskais spēks.

Pušu rekvizīti un paraksti

Kapsētas apsaimniekotājs 
SIA „Smiltenes NKUP”/
Palsmanes pagasta pārvalde
adrese: _____________________
___-____________ 
tālrunis ________________
e-pasts______________________  
pārstāvis  ____________________
                                      (vārds, uzvārds )
____________________________
                         (paraksts)
___.____.____________________
(parakstīšanas datums)

Uzturētājs __________________
                            (vārds, uzvārds)
personas kods  ______ –_______
deklarētā dzīvesvieta ___________ 
___- _________
Tālrunis ____________________
e-pasts _____________________

___________________________
                           (paraksts)
___.____.___________________
(parakstīšanas datums)

(kapsētas nosaukums, adrese)

                  (kapsētas adrese)

(kapsētas nosaukums)                                                                          

(uzturētāja laulātais, radinieks vai cita persona, 

 (vārds, uzvārds)ja nav laulātā un radinieku, kuri vēlas pārņemt šo pienākumu)

Koka mietiņš 
(40 mm x 40 mm x1000 mm) 
ar ielaminētu plāksni un 
apsekošanas vai aktēšanas 
datumu (izmēri brīdinājuma 
zīmei milimetros).
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Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projekta 
„Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un 
uzturēšanas noteikumi” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 
izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana; 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 
kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt saistošos noteikumus un noteikt administratīvo atbildību 
par to pārkāpšanu; 43. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka dome ir  tiesīga izdot saisto-
šus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu un 43. panta trešo daļu, kas 
nosaka, ka dome var  pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Latvijas Republikā pašlaik nav vienota normatīvā regu-
lējuma kapsētu darbībai.
Šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas regulētu pašvaldī-
bas kapsētu darbību un uzturēšanu.
Smiltenes novadā pašvaldības uzturēšanā ir 5 pašvaldības kapsētas – Smiltenes Meža kapi; Smil-
tenes pilsētas kapsēta; Vecā luterāņu kapsēta; Ebreju kapi; Palsmanes kapsēta.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā dek-
larētā dzīvesvieta ir bijusi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanai, kā arī agrāk 
apbedīto piederīgo un Smiltenes novada teritorijā mirušo bezpiederīgo un neidentifi cēto cilvēku 
apbedīšana. Noteikumos noteikti kapsētas apsaimniekotāja, kapavietu uzturētāju tiesības un pie-
nākumi, kapsētu kārtības noteikumi, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība, 
apbedīšanas kārtība, kapliču izmantošanas kārtība, kārtība, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta, 
uzskaitīts veicamo aktēšanas darbību kopums, noteikta kārtība kapavietas uzturētāja informē-
šanai par kapavietas aktēšanu. Noteikumu 1. pielikumā pievienots Līguma paraugs, kādu, no-
drošinot kapavietas uzturēšanu, ir pienākums noslēgt kapsētas apsaimniekotājam ar kapavietas 
uzturētāju. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var apstiprināt 
saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodu fi ziskām personām līdz 
350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400 euro, saistošajos noteikumos ir noteikts naudas 
soda apmērs, kā arī iestrādāta administratīvā atbildība par konkrētu saistošo noteikumu punktu 
neievērošanu.

2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka:
Smiltenes novada pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus; 1.1. 
kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību; 1.2. 
apbedīšanas kārtību; 1.3. 
kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsē-1.4. 
tās; 
kārtību, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta; 1.5. 
kapavietas uzturēšanas līguma paraugu;1.6. 
administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 1.7. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

 Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.     

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

4.1. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkuram pašvaldības kapsētu apmeklētājam, kapsētu apsaim-
niekotājam, kā arī jebkurai fi ziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas 
līgums ar kapsētu apsaimniekotāju, kā arī personām, kas sniedz amatnieka pakalpojumu snieg-
šanu kapsētā.
4.2. Tiek nodrošināta vienlīdzīga iespēja sniegt apbedīšanas, kapu kopšanas vai amatniecības 
pakalpojumus, ja tiek ievēroti pašvaldības noteiktie kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart lielu daļu Smiltenes nova-
da iedzīvotāju. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums viesīs iedzīvotājos skaidrību un noteiks 
konkrētu rīcību kapsētu pakalpojumu izmantošanā.
5.2. Saistošajos noteikumos iekļautās normas paplašina Smiltenes novada pašvaldības policijas 
un Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumus.
5.3. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties pie kapsētu apsaimnieko-
tājiem – SIA „Smiltenes NKUP” (Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729), Smilte-
nes novada Palsmanes pagasta pārvaldes (Pagasta māja, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads, LV – 4729) vai Smiltenes novada vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.
5.4. Kapavietu komisijas lēmumu par kapavietas aktēšanu un par kapavietas paplašināšanu var 
apstrīdēt pie Smiltenes novada domes izpilddirektora, bet Smiltenes novada domes izpilddirekto-
ra lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
5.5. Kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību likumā noteiktajā 
kārtībā var apstrīdēt pie Smiltenes novada domes izpilddirektora  Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 
5.6. Saistošie noteikumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā „Smiltenes Nova-
da Vēstis” un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
6.2. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašreizējiem pašvaldības 
kapsētu apsaimniekotājiem – SIA „Smiltenes NKUP” un Palsmanes pagasta pārvaldes atbildī-
gajiem darbiniekiem.
6.3. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, sa-
ņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos. 
6.4. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta 
publicēšanas pašvaldības  mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
6.5. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

G. Kukainis, domes priekšsēdētājs 

LĒMUMS
Smiltenē, 2017. gada 29. novembrī, Nr. 18, 4.§.

Par maksas noteikšanu Smiltenes novada 
kapsētās sniegtajiem pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. pun-
kta g apakšpunktu, Smiltenes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Smiltenes novada pašvaldības kapsētās sniegtajiem pakal-

pojumiem:
1.1. Par mirušā reģistrāciju – 2,00 euro.
1.2. Par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas ierādīšanu (vien-

reizējs maksājums):  
1.2.1. vienvietīgai kapavietai – 15,00 euro;
1.2.2. divvietīgai kapavietai – 20,00 euro; 
1.2.3. trīsvietīgai kapavietai – 25,00 euro; 
1.2.4. četrvietīgai kapavietai – 30,00 euro.

1.3. Par jaunas kapavietas vai jaunas ģimenes kapavietas rezervēšanu (vien-
reizējs maksājums):  

1.3.1. vienvietīgai kapavietai – 45,00 euro;
1.3.2. divvietīgai kapavietai – 60,00 euro; 
1.3.3. trīsvietīgai kapavietai – 75,00 euro; 
1.3.4. četrvietīgai kapavietai – 90,00 euro.

1.4. Par kapličas izmantošanu ceremonijas laikā – 5,00 euro.
1.5. Par mirušā uzglabāšanu kapličā (diennaktī) – 3,00 euro.
1.6. Par mirušā uzglabāšanu saldētavā (diennaktī) – 6,00 euro.
1.7. Par kapličas zvana izmantošanu bēru ceremonijas laikā (bez zvanīšanas 

pakalpojuma) – 4,50 euro;
1.8. Par celiņu notīrīšanu pirms un pēc bēru ceremonijas – 4,50 euro.
1.9. Par atkritumu izvešanu – 4,50 euro.

2. Lēmuma 1. punktā noteiktās maksas norādītas bez pievienotās vērtības no-
dokļa.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc Smiltenes novada domes 2017. gada 
29. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības 
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” spēkā stāšanās dienas.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram K. Lapiņam.
G. Kukainis, I. Sausā

Izsoles paziņojums
Smiltenes novada dome 2018. gada 7. martā plkst. 11:00 Dārza ielā 3, 

Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašval-
dības kustamās mantas – augošu koku atsavināšanu (atmežošanas cirte) ar 
kopējo izcērtamo platību 2,6 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes 
apjomu 791,02 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā eso-
šajā zemes gabalā „Trases ceļš” (zemes kadastra apzīmējums 94700010018), 
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 32000,00 euro (trīsdesmit divi tūk-
stoši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvā-
tā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 
ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai 
izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UN-
LA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

izsoles reģistrācijas maksa 30,00 • euro (trīsdesmit euro) ar maksājuma 
mērķi „Reģistrācijas maksa ciršanas tiesību izsolei īpašumam „Trases 
ceļš””; 
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – • 
3200,00 euro (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) ar maksājuma mērķi 
„Nodrošinājuma maksa ciršanas tiesību izsolei īpašumam „Trases ceļš””.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes no-
vada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 
plkst. 8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmā objekta apskates vietu un laiku sazināties ar Saimniecis-
kās darbības nodaļas vadītāju pa mob. tālr. 29225765.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta 
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 
8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, 
piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2018. gada 5. martam (ieskaitot).

SEMINĀRS

LATVĀŅU IZNĪCINĀŠANAS 
METODES
Aicinām zemju īpašniekus un citus interesentus, kuri 
saskaras ar latvāņu iznīcināšanas problēmām,
uz bezmaksas semināru par veiksmīgām metodēm 
Sosnovska latvāņu apkarošanā
Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, otrā stāva zālē 
28. februārī pulksten 10.00 

Seminārā piedalīsies un informāciju sniegs Lauku 
attīstības speciāliste Gunta Mangale un Mikus Bērziņš 
no SIA „MB Grimons”, kurš vairākus gadus veiksmīgi 
nodarbojas ar latvāņu apkarošanu.
Dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 2018. g. 25. februārim 
rakstot uz e-pastu agija.kukaine@smiltene.lv
Semināru organizē: Smiltenes novada dome
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plānoti 1 856 929 euro, pamatizglī-
tībai un vispārējai izglītībai 2018. 
gada budžetā plānoti 4 495 443 euro 
(vairāk kā 70 procenti sastāda izde-
vumi darbinieku atalgojumam un 
darba devēja valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām, 
sociāla rakstura pabalstiem un kom-
pensācijām).  Šajā izdevumu daļā 
ietilps arī interešu izglītības iestāžu 
izdevumi, izglītības papildu pakal-
pojumi par skolēnu pārvadājumiem, 
norēķini ar citu novadu pašvaldībām 
par izglītojamiem, izdevumi 5. – 9. 
klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī 
fi nansējums 11 projektu realizēšanai 
plānots 2 140 243 euro apmērā,  tai 
skaitā:

atbalstam priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku samazi-
nāšanai;

atbalstam izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai;

karjeras atbalstam vispā-
rējās un profesionālajās izglītības 
iestādēs;

mācību vides uzlabošanai 
Smiltenes vidusskolā;

un citi projekti.
Nākamais lielākais izdevu-

mu īpatsvars  27,9% jeb 7 166 
578 euro ir plānoti ekonomiskajai 

darbībai, kas ir par 4 574 319 euro 
vairāk nekā iepriekšējā gada sā-
kotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas 
izdevumus veido izdevumi vispā-
rējiem nodarbinātības veicināšanas 
pasākumiem un ekonomiskās dar-
bības atbalstam un līdzfi nansējums 
plānoto 16 infrastruktūras projektu 
realizēšanai 7 050 834 euro apmērā. 
Lielākie plānotie projekti ir:

Smiltenes pilsētas degra-
dēto teritoriju revitalizācijai, I kārta 
(Limbažu, Celtnieku, Gaujas ie-
lām);

Smiltenes pilsētas degra-
dēto teritoriju revitalizācijai, II kārta 
(Valkas ielai);

Smiltenes novada pašval-
dības ceļu rekonstrukcijai I kārta;

Smiltenes novada pašval-
dības ceļu rekonstrukcijai II kārta;

Smiltenes pilsētas Raiņa 
ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rī-
gas ielai pārbūvei;

autoceļa posma Smiltene 
– Rauziņa infrastruktūras rekons-
trukcija uzņēmējdarbības vides uz-
labošanai;

Smiltenes pilsētas publis-
kās infrastruktūras sakārtošana uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanai, II 
kārtai (Kaikas ielai);

Smiltenes pilsētas Gaujas 
ielas posma no Audēju ielas līdz 
Raiņa ielai pārbūvei;

uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras sakār-
tošanai Smiltenes pilsētā (Baznīcas 
laukumam);

ielu seguma atjaunošanai 
pēc Smiltenes NKUP kanalizācijas 
tīklu izbūves;

atmodas un Dārza ielas se-
guma atjaunošanai Smiltenē;

un citi projekti.

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai 2018. 
gadā plānots izlietot 2 331 567 
euro jeb 9,1% no kopējiem izde-
vumiem, kas ir par 214 339 euro 
vairāk nekā iepriekšējā gada sā-
kotnējā plānā.  Šīs budžeta sadaļas 
izdevumus veido dzīvojamo un ne-
dzīvojamo namu apsaimniekošanas 
un uzturēšanas izdevumi, izdevumi 
ielu apgaismošanai, kā arī citi ar te-
ritoriju apsaimniekošanu saistīti iz-
devumi, kā arī fi nansējums projektu  
realizēšanai. Ielu apgaismošanai, 
ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai 
un rekonstrukcijai paredzēts fi nan-
sējums 283 823  euro apmērā (tai 
skaitā apgaismojuma izbūve Smilte-

nes pilsētas Vecajā parkā,  ielu ap-
gaismojuma pārbūve Smiltenē,  ielu 
apgaismojuma tīkla izveidošanai 
Variņu pagastā un Bilskas pagasta 
,,Mēros”). Smiltenes Vecā parka un 
tam pieguļošo teritoriju komplek-
sai rekonstrukcijai plānoti 350 077 
euro. Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcas pieslēguma pie centralizē-
tās siltumapgādes sistēmas plānots 
45 150 euro apmērā. Plānots pašval-
dības līdzfi nansējums četru daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošanai 20 000 euro un ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai 
9 000 euro apmērā. Šajā izdevumu 
daļā ietilps fi nansējums 5 projektu  
realizēšanai, kas sastāda  612 632 
euro. Plānotie projekti:

Palsmanes ciema centrali-
zētās siltumapgādes sistēmas attīs-
tība;

Smiltenes novada pašval-
dības nozīmes meliorācijas sistēmu 
infrastruktūras uzlabošanai, II kārta;

,,Life adaptate” (projekta 
viena no aktivitātēm ir Smiltenes 
Vidusezera attīrīšana un ezera teri-
torijas labiekārtošana);

energoefektivitātes pasā-
kumu īstenošana Smiltenes novada 
Bilskas pagasta pārvaldes ēkai;

Palsmanes kapsētas  digi-
talizācijai.

9,6% jeb  2 470 422 euro no 
kopējiem izdevumiem paredzēti 
atpūtai (tai skaitā sports), kul-
tūrai un reliģijai,  kas ir par 144 
751 euro vairāk nekā iepriekšējā 
gada sākotnējā plānā. Palielinā-
jums saistīts ar projektu realizēšanu 
un tiem nepieciešamo fi nansējumu, 
Smiltenes novada amatiermākslas 
kolektīvu dalību XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
kiem (kopumā svētkos piedalīsies 
17 kolektīvi ar 453 dalībniekiem), 
Latvijas simtgades plānotiem pasā-
kumiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps 
kultūras centra, pagastu kultūras 
namu, kultūras pārvaldes, novada 
bibliotēku, sporta pārvaldes, kul-
tūras un sporta pasākumu izdevu-
miem, kā arī fi nansējums  667 134 
euro apmērā 13 projektu īstenoša-
nai, tai skaitā lielākie no tiem ir:  

Smiltenes stadiona tribīņu 
ēkas izbūvei;

kartingu trases atjaunoša-
nai, II kārtai;

Trases ceļa izbūvei;
aktīvās atpūtas takas izvei-

došanai ap Bilskas ezeru, II kārta;
Smiltenes novada muzeja 

tehniskās dokumentācijas sagatavo-
šanai;

Grundzāles estrādei piegu-
ļošās teritorijas labiekārtošanai;

pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veicināšanai Smiltenes novadā;

Igaunijas  – Latvijas prog-
rammas projektam ,,COOP Local”;

Bērensa kapličas rekons-
trukcijai.

6,3% jeb 1 607 995 euro no 
kopējiem izdevumiem paredzēti 
vispārējiem valdības dienestiem – 
Smiltenes novada domes un pagastu 
pārvalžu izdevumiem, kā arī procen-
tu izdevumiem par aizņēmumiem 
no Valsts kases, kas nepieciešami, 
lai nodrošinātu pašvaldības realizē-
jamo projektu līdzfi nansējumu un 
projektu fi nansēšanu. Kopumā paš-
valdības saistību apmērs no 2018. 
gada pamatbudžeta ieņēmumiem 

Smiltenes novada pašvaldī-
bas 2018. gada ieņēmumi plāno-
ti 18 749 623 euro apmērā, kas 
ir par 2 909 123 euro vairāk kā 
2017. gada sākotnēji apstiprinā-
tajā plānā. Pamatbudžeta kopējos 
ieņēmumus veido nodokļu un ne-
nodokļu ieņēmumi, valsts maksas 
pakalpojumi un citi pašu iestāžu ie-
ņēmumi, ārvalstu fi nanšu palīdzības 
līdzekļi, kā arī transferti no valsts 
un citu pašvaldību budžetiem.

Būtiskākais pašvaldības ieņē-
mumu avots ir Nodokļu ieņēmu-
mi. 2018. gadā nodokļu ieņēmu-
mi plānoti 8 135 265 euro apmē-
rā, kas ir par 417 341 euro vairāk 
nekā sākotnēji 2017. gadā.  Lielā-
kos nodokļu ieņēmumus veido ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 
– 7 368 946 euro, nekustamā īpa-
šuma nodoklis par zemi, ēkām un 
mājokļiem  – 706 119 euro, kā arī 
azartspēļu nodoklis 60 200 euro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
pēc pašvaldības saistošo noteiku-
mu nosacījumiem plānots piešķirt 
nekustām īpašuma nodokļa atlaides 
nestrādājošiem vientuļiem pensio-
nāriem, I un II grupas invalīdiem, 
Černobiļas AES avārijas seku lik-
vidētājiem, jaunizveidotiem uzņē-
mumiem, kuri reģistrēti Smiltenes 
novadā un nodrošina piecas jaunas 
darba vietas, daudzbērnu ģimenēm, 
maznodrošinātām un trūcīgām per-
sonām.

Otrs būtiskākais ieņēmumu 
avots ir  Transfertu ieņēmumi – 
tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība sa-
ņem no valsts vai citu pašvaldību 
budžetiem. 2018. gadā kopumā 
plānoti 9 884 519 euro apmērā. 4 
387 323  euro jeb 44,3% no trans-
fertu ieņēmumiem pašvaldība plāno 
saņemt par ES struktūrfondu, citu fi -
nanšu instrumentu un valsts budžeta 
fi nansējuma daļu projektu īstenoša-
nai. Dotācija no pašvaldības fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda 2018. gadā plā-
nots saņemt 1 596 145 euro.

Nenodokļu ieņēmumus 2018.
gadā plānots saņemt 162 988  euro 
apmērā. Šos ieņēmumus veido ie-
ņēmumi no dividendēm, procentu ie-
ņēmumi no kontu atlikumiem, valsts 
un pašvaldību nodevas, naudas sodi 
un sankcijas, kā arī ieņēmumi no 
pašvaldību īpašuma pārdošanas.

Ieņēmumi no maksas pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi 
2018. gadā plānoti 566 851 euro 
apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpat-
svaru 32% jeb 177 252 tūkstošus 
eiro  plānots iekasēt par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 
Par telpu un zemes nomu plānoti ie-
ņēmumi 110 970 euro apmērā. 

Smiltenes novada pašvaldības 
2018. gada pamatbudžeta kopējie 
izdevumi plānoti 25 643 547 euro 
apmērā. Pamatbudžeta izdevumi 
atbilstoši funkcionālajām katego-
rijām sadalīti 188 struktūrvienī-
bās, tai skaitā 47 projekti. 

Pēc funkcionālajām kate-
gorijām, tāpat kā iepriekšējos 
gados, lielākais izdevumu īpat-
svars ir Izglītības nodrošināšanai 
– 39,4% jeb 10 107 004 euro, kas 
ir par 2 166 479 euro vairāk nekā 
iepriekšējā gada sākotnējā plā-
nā. Lielākais pieaugums saistīts ar 
pedagogu atlīdzību izmaiņām un ar 
plānoto projektu realizēšanu un tiem 
nepieciešamo fi nansējumu. Pirms-
skolas izglītības iestāžu fi nansēšanai 

turpinājums no 1. lpp.

turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.
,,Vidzeme iekļauj” un ,,Deinstitucio-
nalizācija”. 2018. gadā pašvaldība 
saglabājusi visus sociālo pabalstu 
un pakalpojumu veidus, plānotais 
fi nansējums 234 772 euro apmērā,  
dotācijām šogad plānoti 21 422 euro,  
projektu īstenošanai  214 509 euro.

Vides aizsardzībai 2018. gadā 
no pamatbudžeta piešķirti 552 748 
eiro jeb 2,2%, kas ir par 48 930 
euro vairāk nekā 2017. gada sākot-
nējā plānā. No šiem izdevumiem 
teritoriju kopšanai – notekūdeņu 
apsaimniekošanai, ziedu stādījumu, 
zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu 
apsaimniekošanai, koku kopšanai 
un pārvietojamo tualešu uzturēšanai, 
ziedu stādījumu ierīkošanai, kopumā 
plānoti 479 398 euro, no tā sētnieku 
darbs 335 527 euro. Kapsētu uzturē-
šanai paredzēti 70 377 euro. Sabied-
riskajai kārtībai un drošībai  0,7% 

bez mērķdotācijām sastāda 5,12% 
(2017. gadā 3,88%), ko veido paš-
valdības noslēgtie  līgumi ar Valsts 
kasi par aizņēmumiem 59 projektu 
realizēšanai. Smiltenes novada paš-
valdība 2018. gada pamatbudžetā 
plāno segt aizdevuma pamatsum-
mas atmaksas par 39 aizņēmumiem 
par kopējo summu 560 416 euro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 
4,5% izdevumu jeb 1 157 821 euro,  
kas ir par 347 929 euro vairāk nekā 
iepriekšējā gada sākotnējā plānā. 
Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības 
sociāliem pabalstiem, sociālajam 
dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aiz-
bildņiem un audžuģimenēm, bērna 
piedzimšanas pabalstiem, izmitinā-
šanai pansionātos, mājas aprūpei,  
īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, 
dotācijām biedrībām un nodibināju-
miem sociālajā jomā un projektiem 

Pašvaldībā

jeb 179 429 euro. Veselības aprūpei 
no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 
0,3% jeb 69 983 euro, tai skaitā fi -
nansējums piecu pagastu feldšeru 
punktu uzturēšanas izdevumiem 
69 983 euro. 

Par Smiltenes novada pašvaldī-
bas speciālo budžetu 2018. gadam
Smiltenes novada pašvaldības 
2018. gada speciālā budžeta  kopē-
jie ieņēmumi plānoti 400 082 euro 
apmērā, tai skaitā  Valsts budže-
ta transferti autoceļu uzturēšanai 
2018. gadam plānoti 358 980 euro 
apmērā, bet dabas resursu nodok-
lis 41 102 euro.  Naudas līdzekļu 
atlikums uz gada sākumu ir 280 
525 euro, tajā skaitā pašvaldības 
saņemtie ziedojumu un dāvināju-
mu līdzekļi 20 312 euro apmērā.

Smiltenes novada speciālā bu-
džeta (bez ziedojumu un dāvinā-

jumu līdzekļiem) izdevumi 2018.
gadā plānoti 650 295 euro apmē-
rā. Autoceļu fonda izdevumi 2018. 
gadā plānoti 555 482  euro apmērā 
ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un 
vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādī-
šanai, caurteku nomaiņai un grantē-
to ceļu remontam. No dabas resursa 
nodokļa maksājumiem iegūtos lī-
dzekļus 94 813 euro apmērā plānots 
izlietot teritoriju atkritumu apsaim-
niekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu 
monitoringa novērojumu veikšanai, 
teritoriju sakopšanai, bebru dambju 
tīrīšanai un koku kopšanai.  Zie-
dojumi un dāvinājumi tiks izlietoti 
saskaņā ar ziedojuma līgumos norā-
dītiem mērķiem.  

Smiltenes novada pašvaldības 
2018. gada budžeta projekts ir sa-
gatavots saskaņā ar likumu ,,Par 
pašvaldību budžetiem”, ,,Budžetu 

un fi nanšu vadību” un citiem Lat-
vijas Republikas normatīviem ak-
tiem un Smiltenes novada domes 
noteikumiem ,,Par Smiltenes nova-
da pašvaldības saimnieciskās dar-
bības plāna, budžeta sastādīšanas, 
apstiprināšanas, izpildes kārtību”, 
domes lēmumiem un spēkā esošiem 
noslēgtiem līgumiem, kā arī saska-
ņā ar ,,Smiltenes novada attīstības 
programmas 2012. – 2018. gadam 
Investīcijas plāns”. Budžeta projekta 
vērtēšana notika piedaloties domes 
priekšsēdētājam, deputātiem, izpild-
direktoram un pašvaldības struktūr-
vienību un institūciju vadītājiem un 
speciālistiem.

Sagatavoja:
Marita Mūze, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
sadarbībā ar  Finanšu nodaļu

24. janvārī Smiltenes novada 
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
„Sarkanā krusta Smiltenes slimnī-
ca” noslēdza  sadarbības līgumu ar 
SIA „Vidzemes slimnīcu”, lai nova-
da iedzīvotājiem nodrošinātu vieno-
tu veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un plānošanu, pieejamu,  
savlaicīgu un kvalitatīvu medicī-
nisko palīdzību. Vidzemes slimnīca 
šādus sadarbības līgumus ir noslē-
gusi ar lielākajām Vidzemes reģiona 
ārstniecības iestādēm

Līgums paredz īstenot vieno-
tu veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas plānošanu un sniegšanu, 
nodrošinot veselības aprūpes pakal-
pojumu kvalitāti un efektivitāti sa-
darbības teritorijā, īstenot sadarbību 
ārstniecības personāla un infrastruk-
tūras plānošanā un izmantošanā tā, 
lai nodrošinātu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību pietuvinā-
ti pacientu dzīves vietai, plānot līdz-
svarotu pacientu plūsmu starp Smil-
tenes slimnīcu un Vidzemes slimnī-

Paziņojums par būvniecības 
ieceres publisko apspriešanu

1. martā plkst. 17.00 Smiltenē, Pils ielā 2, domes zālē notiks būv-
niecības ieceres – „Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgas 
lietošanas būve), Rīgas ielā 16A, Smiltenē” prezentācija. 

Saskaņā ar būvniecības ierosinātāja – SIA „Sindas Kaltes” projektē-
šanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts uzstādīt 2 koksnes žāvētavas 
un aprīkot tās ar komunikācijām: elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīk-
lu saskaņā ar Žāvētavu ražotāja tehnisko uzdevumu. Teritoriju projektē-
šanas robežās nav paredzēts labiekārtot un apzaļumot.

Ar ieceres dokumentāciju iepazīties un sniegt atsauksmes var Smil-
tenes novada būvvaldē Dārza ielā 11, Smiltenē līdz 05.03.2018. Sīkāk 
par būvniecības ieceri pašavldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 
„Sabiedriskā apspriešana”. 

Smiltenes NKUP ziņasSIA „Sarkanā krusta 
Smiltenes slimnīca” 

noslēdz sadarbības līgumu ar 
SIA „Vidzemes slimnīcu”

cu, atbilstoši noteiktajam līmenim, 
īstenot iedzīvotāju informēšanu par 
pakalpojumu pieejamību sadarbības 
teritorijā un veicināt personālresur-
su optimālu izmantošanu Smiltenes 
slimnīcā un Vidzemes slimnīcā. Tā-
pat līgums paredz izmantot iespēju 
kopīgi attīstīt veselības aprūpes in-
frastruktūru iesaistoties atbalstāmo 
fi nansēto struktūrfondu program-
mās.

Parakstītais līgums ir rakstisks 
apliecinājumi tam, ka Vidzemes re-
ģiona ārstniecības iestādes domā par  
savstarpējās sadarbības uzlabošanu 
un pilnveidošanu ar mērķi pietuvi-
nāt veselības aprūpes pakalpojumus 
un to pieejamību iedzīvotājiem viņu 
dzīves vietai.  Līgumi papildus vei-
cinās vairāku ar veselības aprūpi 
saistītu jautājumu efektīvāku risinā-
šanu, tai skaitā, personālresursu un 
medicīnas tehnoloģiju optimālāku  
izmantošanu.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Arī šomēnes daudzu klientu 
pastkastēs (arī elektroniskajās) būs 
vēstules par to, ka pienācis laiks 
mainīt ūdensskaitītāju, tāpēc jāiz-
būvē komercuzskaites mēraparāta 
mezgli skaitītāji, atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem. Jāsāk ar  iesniegu-
mu  par Tehnisko noteikumu izstrādi 
komercuzskaites mēraparāta mez-
gla ierīkošanai. To var izdarīt mūsu 
mājas lapā www.smiltenesnkup.lv 
vai personīgi Smiltenē, Pils ielā 3a. 
Arī tiem klientiem, kuriem skaitītāja 
verifi kācijas termiņš beidzas nākam-
gad, iespējams, ir labākais laiks, lai 
sāktu rīkoties un apzināt kas un kā 
jādara, lai izpildītu likuma prasības.

Esam jau vairākkārt informēju-
ši, ka 2016. gadā stājās spēkā Ūdens-
saimniecības pakalpojumu likums 
un Ministru kabineta noteikumi Nr. 
174. Juridiskajām un privātperso-
nām QA par saviem līdzekļiem, 
ir jāizbūvē komercuzskaites mērapa-
rāta mezgli skaitītāju uzstādīšanai un 
jāpārslēdz līgums atbilstoši jaunajam 
likumam un MK noteikumiem. 

Pakalpojuma lietotājs pieprasa Tehniskos 
Noteikumus Smiltenes NKUP

Smiltenes NKUP izsniedz Tehniskos Noteikumus

Pakalpojuma lietotājs pats izbūvē komercuzskaites 
mēraparāta mezglu, vai vienojas ar kādu citu fi rmu 

par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi, 
atbilstoši izsniegtajiem Tehniskajiem Noteikumiem

Pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem 
uzstāda komercuzskaites mēraparātu

Pakalpojuma lietotājs ar pakalpojuma sniedzēju 
pārslēdz līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem

Tehniskos noteikumus var pieprasīt:
vietnē www.smiltenesnkup.lv• 
personīgi ierodoties Pils ielā 3a• 

Izmaksas: EUR 9,99 (ieskaitot PVN)

Pakalpojuma lietotājs 
par izbūvi vienojas 
ar Smiltenes NKUP 
pārstāvi pa tālruni 

29498078

Smiltenes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa informē, ka janvāra 
mēnesī reģistrēti 10 jaundzimušie, 
noslēgtas 3 laulības un reģistrēti 
17 miršanas reģistri. 

No 10 jaundzimušajiem 6 ir 
zēni un 4 meitenes. Linards – Bils-
kas pagastā, Ričards, Arnolds – 

Smiltenes novada dome 19. 
maijā pāriem, par godu Starptautis-
kajai ģimenes dienai, dāvina svinīgo 
laulību ceremoniju un aicina pārus 
izmantot šo iespēju.

Starptautiskā ģimenes diena – tā 
ir diena, kad godinām savas ģimenes 
un aicinām cilvēkus aizdomāties par 
tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, at-
tiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika 
un uzmanības veltīt saviem mīļajiem 
ģimenē.

Dzimtsarakstu  nodaļa  informē
Blomes pagastā, Keita – Launkalnes 
pagastā, Amēlija, Ance, Rodrigo – 
Palsmanes pagastā, Ričards – Smil-
tenes pagastā, Rūta, Valters – Smil-
tenes pilsētā.

Janvāra mēnesī reģistrēti 17 
miršanas reģistri. Aizsaulē aizgājuši 
astoņi vīrieši un deviņas sievietes. 

Miruši 8 – Smiltenes pilsētas ie-
dzīvotāji, 3 – Bilskas pagasta ie-
dzīvotāji, 2 – Palsmanes pagasta 
iedzīvotāji un pa 1 –  Grundzāles, 
Launkalnes, Smiltenes un Variņu 
pagasta iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Smiltenes novada dome Ģimenes dienā 
apmaksās svinīgo laulību ceremoniju

Lai stiprinātu laulību institūtu, 
jaunajiem pāriem, kuri vēlēsies nos-
lēgt laulību šajā nozīmīgajā dienā, 
līdz 2018. gada 18. aprīlim (ieskai-
tot) jāierodas dzimtsarakstu nodaļā 
un jāaizpilda iesniegums. Pāriem 
tiek dāvināta svinīgā  laulību re-
ģistrācijas ceremonija, jāmaksā būs 
vien  valsts noteiktā nodeva – 14,00 
euro. 

Vairākus pārus tieši izdevumi 
attur reģistrēt laulību, tāpēc pasā-

kums paredzēts pāriem, kuri nevēlas 
vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas 
ar daudziem viesiem, bet šo svinīgo 
mirkli grib pavadīt kopā ar saviem 
mīļajiem cilvēkiem. Ceram sagaidīt 
gan jaunas ģimenes, kā arī pārus, 
kuri kopā nodzīvojuši daudzus ga-
dus un kuriem tikai juridiski jāsa-
kārto savas attiecības.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
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Eiropas Sociālais 
fonds

2018. gadā novēlam veselību, 
veiksmi, izdošanos un sapratni!

Saskaņā ar likumu „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli”, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumi veica-
mi vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī – vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas 
vai arī vienu reizi gadā – avansa 
veidā. Ja maksājumu veic par visu 
gadu, tad maksājums jāveic līdz 
31. martam.

NĪN maksājumus var veikt 
elektroniski portālā www.epakal-
pojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos 
portālos pieejami pašvaldības banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās 
visa nepieciešamā informācija mak-
sājuma veikšanai. Portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams veikt 
samaksu arī par citas fi ziskas vai ju-
ridiskas personas īpašumiem. 

Aicinām nodokli samaksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistī-
bā ar nodokļa samaksu, veicot pār-
skaitījumu lūdzam norādīt īpašnie-
ku, īpašuma (zeme vai ēka) konta 
numuru un kādu summu maksā par 

Jauns Zemesgrāmatu 
bezmaksas pakalpojums!

Smiltenes novada dome infor-
mē, ka pēc Latvijas Pašvaldību sa-
vienības ierosinājuma Tiesu aģentū-
ra ir izveidojusi jaunu pakalpojumu 
visiem nekustamo īpašumu īpašnie-
kiem – iespēju saņemt informāciju 
par iesniegtajiem nostiprinājuma 
lūgumiem uz esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem. Šis elektroniskais 
pakalpojums ir būtisks krāpniecības 
novēršanai, gadījumos, kad Zemes-
grāmatā tiek iesniegti viltoti nostip-
rinājuma lūgumi. Esošais īpašnieks, 
ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta 
adresi, saņems ziņu par iesniegto no-
stiprinājuma lūgumu nekavējoties. 

Pakalpojums ir pieejams arī 
gadījumos, ja nekustamā īpašuma 
īpašniekam nav e-pasta adreses, bet 
ir kāds īpašniekam uzticams cilvēks, 
kuram ir e-pasts. Šādā gadījumā ie-

sniegums klātienē jāraksta jebkurā 
zemesgrāmatu nodaļā un var norādīt 
jebkuru e-pastu, uz kuru turpmāk no-
sūtīt informāciju par katru iesniegtu 
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā 
esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz 
konkrētais nostiprinājuma lūgums 
tiks iesniegts Zemesgrāmatā.

Pakalpojums elektroniski pie-
ejams portālā www.zemesgramata.
lv, autorizējoties ar banku autorizā-
cijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID 
karti sadaļā „Mani dati”, apakšsa-
daļā „Pieteikt manu īpašuma uzrau-
dzību”, izvēlnē – „Paziņojumi par 
iesniegtajiem nostiprinājuma lūgu-
miem”. Pakalpojums ir bezmaksas.

Alda Zunde,
Smiltenes novada domes

Nekustamo īpašumu nodaļas 
vadītāja 

SIA „VTU Valmiera” infor-
mē, ka maršrutā Valmiera – Tri-
kāta – Smiltene no 1. februāra ir 
mainīts autobusa atiešanas laiks, 
lai iedzīvotājiem pēc darba būtu 
ērtāk no Valmieras nokļūt Smilte-
nē, līdz ar to ir atklāts jauns reiss 
Valmiera – Trikāta – Smiltene 
plkst. 19:00, bet slēgts līdzšinē-
jais – plkst. 18:20.

SIA „VTU Valmiera” 
informē par 
izmaiņām 
maršrutā 
Valmiera – Trikāta – 
Smiltene

Dzīvojam laikā, kad mēs pat ie-
domāties nevaram, kādas profesijas 
darba tirgū būs pieprasītas pēc 10, 
20 un 30 gadiem. Profesiju tirgus 
mainās tik strauji, ka bērniem, kas 
šobrīd sāk mācīties skolā, jārēķinās, 
ka sava mūža laikā vismaz divas trīs 
reizes būs pilnībā jāmaina profesija. 
Un puse no šīm nākotnes profesijām 
patlaban vēl pat neeksistē!  Tādēļ ļoti 
būtiski attīstīt spēju mācīties mūža 
garumā, jo nākotnē būs nepiecieša-
ma daudzu prasmju savienošana un 
sapludināšana, un cilvēka vienīgā 
unikālā lieta ir spēja galvā radīt to, 
kā vēl nav.

Vecāku paaudzes mācīšanās 
pieredze ritēja industriālajā sabiedrī-
bā, kad darba tirgū gana bieži vaja-
dzēja akurāti un zinoši veikt noteikta 
veida darbības. Līdz šim izglītības 
sistēma ir nodrošinājusi tāda darba 
tirgus vajadzības.

 Darba devēju pieprasījums nā-
kotnes prasmēm un kompetencēm, 
kas jāmāca bērniem gan skolā, gan 
ģimenē, ir spēja mācīties arvien 
jaunas lietas, digitālās prasmes, paš-
iniciatīva, kritiskā (ne kritizējošā) 
domāšana, zināšanu sintēze, sadar-
bības un  sociālās prasmes, jaunrade, 
radošums.

Analizējot darba tirgus attīstī-
bu, nākotnes pētnieki kā vienu no 
iezīmēm perspektīvām nākotnes 
profesijām nosauc augstu jauniešu 
zināšanu līmeni  dabaszinātņu mā-
cību priekšmetos visdažādākajās 
variācijās.

Mūsu novadā skolēniem piedā-
vājam atbalstu zināšanu un prasmju 
pilnveidei ārpus skolas ikdienas da-
žādās dabaszinātņu jomās:

• papildnodarbību grupās 
Jauno matemātiķu skolā reizi mē-
nesī iespējams gatavoties augstāka 
līmeņa olimpiādēm un uzņemšanas 
pārbaudījumiem koledžās un augst-
skolās. Novada 5. – 8. klašu grupā 
nodarbības vada skolotājas Ina Zā-
līte un Vera Rācene,   9. – 12. kla-
šu jauniešiem – skolotāja Inguna 
Kondratjeva;

• Jauno ģeogrāfu skolas   da-
lībniekiem ar skolotājas Ingūnas 
Rulles gādību visu mācību gadu paš-
valdības transports atbilstoši nodar-
bību raksturam nodrošina nokļūšanu 
uz Valmieru un citām vietām Latvi-
jā;

• Jauno fi ziķu skolas apmek-
lētāji vairākas reizes gadā dodas uz 
nodarbībām Rīgā kopā ar skolotā-
jiem Andu Mežinsku un Andreju 
Miķi.

Informācija par nodarbību vie-
tām un laikiem – https://izglitiba.
smiltene.lv/ - kalendārs.

Lai šo piedāvājumu izmantotu, 
jauniešiem vajadzīga uzņēmība un 
izpratne, ka savai nākotnei pamatus 
veidot katrs var tikai pats. 

Alda Miķe,
Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvaldes 
Vadītājas vietniece 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksātāju un nomnieku 

ievērībai!
katru kontu.

Informējam, ka nekustamā 
īpašuma nodokli var samaksāt arī 
Nekustamo īpašumu nodaļā, Dārza 
ielā 11, Smiltenē (ieeja pa centrāla-
jām durvīm). Maksājumus var veikt 
skaidrā un bezskaidrā naudā. No-
dokļu maksātāju un pašvaldības 
darbinieku ērtībai aicinām mak-
sājumus veikt bezskaidrā naudā 
(ar norēķinu kartēm). 

Atgādinām, ka vairākām no-
dokļu maksātāju grupām ir tiesības 
uz nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem. Par personas atbilstī-
bu konkrētai grupai un atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem lūdzam 
interesēties Nekustamo īpašumu 
nodaļā vai pa tālruni 64774848, vai 
64707869.

 Aicinām iedzīvotājus pieteik-
ties saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa paziņojumus un nomas rēķi-
nus elektroniski, sūtot savu e-pastu 
uz adresi ieva.kalnina@smiltene.lv 

Februārī ir izsūtīti Savstar-
pējie salīdzināšanas akti par no-
mas parādiem un pārmaksām. 
Lūgums aktus parakstīt un vienu 
eksemplāru nogādāt domē vai pa-
gastu pārvaldēs.

Smiltenes novada domes 
Nekustamo īpašumu nodaļa

Piedāvā 
nodarbības 

dažādās 
dabaszinātņu 

jomās

29. un 30. janvārī Smiltenē norisi-
nājās pasākums „Praktiskais seminārs 
piena un gaļas nozares uzņēmējiem 
Smiltenē”, kurā piedalījās uzņēmēji 
no Rapinas un Vastselīnas apvidiem 
Igaunijā, Apes un Smiltenes novadu 
uzņēmēji, kuri strādā piena un gaļas 
lopkopības un rūpniecības nozarēs. 
Pasākums norisinājās Igaunijas – Lat-
vijas pārrobežu sadarbības projekta 
„Pārrobežu sadarbības veicināšana 
vietējiem pārtikas produktu ražotājiem 
un amatniekiem pierobežā” (COOP 
Local) ietvaros.

Semināra kopumā piedalījās 18 
Igaunijas pārstāvji, 14 Apes novada 
un 9 Smiltenes novada uzņēmēji, kas 
darbojās dažādās ar lauksaimniecību 
saistītās nozarēs, lielākoties piena un 
gaļas lopkopībā. 

Pirmajā seminārā dienā notika lek-
cijas, bet otrajā tika apmeklētas saim-
niecības Smiltenes novadā. Lekciju 
par truškopību Latvijā un galvenajām 
to audzēšanas tendencēm vadīja un 
ar savas saimniecības pieredzi dalījās 
piemājas saimniecības „Ķiguļi” vadī-
tāja Dzintra Lezdiņa. Lekcijas ietvaros 
viņa arī deva padomus un ieteikumus 
tiem, kas plāno vai jau ir uzsākuši trušu 
audzēšanu. Lekciju par mārketingu un 
zīmola attīstīšanu vadīja „InGo” radī-
tāja Inga Ērgle, kuras uzņēmums SIA 
„Latwing” ražo musli produktus no 
vietējām izejvielām. Savā prezentāci-
ja I. Ērgle pastāstīja, kā viņa izveidoja 
savu zīmolu, kādas mārketinga aktivi-
tātes īsteno un kādas uzņēmējdarbības 
attīstīšanas iespējas ir pieejamas Lat-
vijā. Ar savu prezentāciju piedalījās 
arī „Smiltenes sidra darītava”, izrādot 
arī pašu darītavu un iepazīstinot ar tās 
daudzveidīgo produkciju

Semināra otrajā dienā tika apmek-
lētas divas zemnieku saimniecības. 
Blomes pagasta ZS „Dimanti”, kuri 

EUROPEAN UNION

Igaunijas un Latvijas uzņēmēji 
tiekas kopīgā seminārā Smiltenē

piena lopkopības nozarē darbojas jau 
ilgi un no 2018. gada nodarbojas arī ar 
mājražošanu, un Bilskas pagasta ZS 
„Kalējiņi 1”, kas ir lielākā piena liel-
lopu saimniecība Smiltenes novadā un 
nodarbojas ar piena ražošanu, sniedz 
konsultācijas piensaimniecībā un ražo 
papildbarību. Seminārs noslēdzās ar 
piena un vietējo ražojumu veikaliņa 
apmeklējumu Smiltenē, kurā lauku 
māju „Donas “ saimniece Ilze Briede 
prezentēja vietējo mājražotāju piedā-
vājumu.

 Paldies uzņēmējiem – saimnie-
cībai „Ķiguļi”, SIA „Latwing”, ZS 
„Dimanti”, SIA „Smiltenes sidra darī-
tava”, ZS „Kalējiņi 1” un lauku māju 
„Donas” saimniecei Ilzei Briedei par 
prezentācijām, dalīšanos savā pieredzē 
un atsaucību!

Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
projekta „COOP Local” mērķis ir at-
dzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņē-
mējdarbību, īstenojot virkni dažādu 
pasākumu, kas veicinās sadarbības un 
biznesa attiecību veidošanu starp Igau-
nijas un Latvijas uzņēmējiem. Pro-
jektā paredzētie pasākumi ietver gan 
pieredzes apmaiņas braucienus, gan 
kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas 
un seminārus, gan kopīgas izstādes, 
gadatirgus, u.c. 

Projekts tiks ieviests laika periodā 
no 2017. gada marta līdz 2019.augus-
tam. Projektu „COOP Local” līdzfi -
nansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programma.  Smiltenes no-
vada pašvaldības kopējais projekta bu-
džets ir 61 104,00 euro, t.sk. program-
mas fi nansējums ir 85% jeb 51 938,40 
euro un pašvaldības līdzfi nansējums ir 
15% jeb 9165,60 euro.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Izglītība
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26.janvāra vakars pēc vairāku 
nedēļu intensīvas gatavošanās tika 
aizvadīts Aerobikas festivāla zīmē. 
Tajā piedalījās astoto līdz divpad-
smito klašu skolēni. Tādējādi dalīb-
nieki pārstāvēja 13 klašu kolektīvus, 
un bija sagatavots 21 priekšnesums. 
Ar moto „No desmitgades līdz simt-
gadei” šis pasākums Smiltenes vi-
dusskolā atklāja arī valsts simtgadei 
veltītu aktivitāšu ciklu. Temats tika 
radoši interpretēts, un desmitgades 
skatītas kā pasaules, tā cilvēka mūža 
kontekstā, tomēr pāri visam: „Virs 
galvas mūžīgs Piena Ceļš, / Un 
mūžīgs ceļš zem kājām, / Tas ved 
uz zemi laimīgo, / Un izrādās – uz 
mājām.”

Pasākumā Grand Prix par izci-
liem meiteņu, zēnu priekšnesumiem 
un arī ar skatītāju simpātiju balvu no-
vērtēto klases kopējo priekšnesumu 
ieguva 12.b klase (audzinātāja Anna 
Lavrinoviča). Kategorijā „Meiteņu 
priekšnesumi” 1. vieta – 11.b, 2. vie-
ta – 10.b, 3. vieta – 11.a kl. meite-
nēm. Kategorijā „Zēnu priekšnesu-
mi” 1. vieta – 10.b, 2. vieta – 10.a, 
3. vieta – apvienotajiem 11.a/b kl. 
zēniem. Skatītāju simpātija pamat-
skolas klašu grupā – 8.c klasei.

Absolventu kausu ieguva 12.b 
klase.

Smiltenes vidusskolā 
Aerobikas festivāls

Izglītība

Meiteņu un zēnu priekšnesu-
mus vērtēja žūrija – Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīcas valdes priekšsē-
dētājs, fi zioterapeits Didzis Lūkins, 
Palsmanes pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīva vadītāja Aija Zeibote 
un skolas absolvents Jānis Priede.

Pasākumu vadīja multimāksli-
nieks Kašers, kā arī priekšnesumus 
sniedza skanīgas balss īpašniece Sa-
bīne Krēsla.

Sakām milzīgu paldies katram 
skolēnam, katras klases audzinātā-
jai par ieguldīto laiku un enerģiju 
priekšnesumu tapšanas laikā! Pal-

dies sporta skolotājiem, 7. klašu 
brīvprātīgajiem skolēniem un viņu 
audzinātājām, vecākiem, tērpu vei-
dotājiem un citiem pasākuma tapša-
nā un norisē iesaistītajiem!

Šajā gadā tika pasniegtas arī da-
žādas specbalvas, kā arī uzvarētāju 
balvu fondu papildināja sponsoru 
balvas. Sakām paldies: SIA „Vibo”, 
sporta un atpūtas kompleksam 
„Trīssaliņas”, AS „Smiltenes piens”, 
Izglītības pārvaldei, Sporta centram, 
Kultūras centram.

Inga Deigele

Metens sola saltas dienas,
Sola visus sasaldēt;
Krausim malku vezumā,
Vedīsim Meteņam,
Lai sakūra lielu guni,
Lai sasilda pasaulīti.

7. februāra rītā bērnudārzā „Pī-
lādzītis” sporta laukumā valda rosī-
ba – kopā ar vecmāmiņas ragavām, 
lukturiem un ugunskura silto liesmu 
tiek uzburta Meteņdienas noskaņa.

Meteņdienas svinēšana bērnu-
dārzā ir tradīcija un tā vienmēr tiek 
iecerēta ārā. Šogad laika apstākļi bija 
tam kā radīti – sniegs bija sasnidzis 
pietiekoši, jo bez sniega Meteņi ne-
var sanākt.

Kad ap ugunskuru gluži kā zirņi 
sabiruši mazi un lieli bērnudārznieki, 
kad priecīgas bērnu balsis satikušās, 
var sākties jautrā sveicināšanās. Sa-

Pieci kaķi sadomāja putru vārīt 
Meteņos…

nākuši visi, visi – gan cālīši, taurenīši, 
bitītes un mārītes, gan pelēni, kaķēni 
un zaķēni, gan ezēni, vāverēni, lācēni 
un lapsēni, arī rūķi, zilonēni un var-
dītes.

Meteņdienas izdarībās mums 
svarīgi gan latviešu tautas dziesmas 
izdziedāt, skaitāmpantus izskaitīt, se-
nās prasmes un amatus godā celt, gan 
arī smieties, jautroties un kustēties.

Metenis šogad bērniem atsūtīja 
īpašus ciemiņus – 5 kaķus, kuri pa-
stāstīja un parādīja, kā sagādāt mal-
ku. Vispirms ir jābrauc mežā, tad  „jā-
nolūko brangu priedi”, tad tā jāzāģē, 
jācērt, līdz tiek pie pagalītēm. Tikai 
tad var iekurt pavardu un vārīt putru.

Kaķi nebija vienīgie viesi šajā 
rītā bērnudārzā. Īpašs viesis – Juris 
Klāvs – amata lietpratējs bērza zaru 
slotu siešanā. Viņš demonstrēja, kā 
sasiet zarus cieši, cieši, lai slota kal-

po ilgi. Latvieši gan senos laikos, gan 
šodien rūpējas, lai pagalmi un taciņas 
ap māju ir tīri no sniega.

Nu re. Lai pa īstam izbaudītu 
ziemas priekus un  draiskulības, uz 
kalniņa sniega bija pietiekoši, lai ra-
gavas tālu slīdētu un braucējiem liels 
prieks un skanīgi smiekli. Arī skano-
šajā Meteņu virves vilkšanā  savus 
spēkus varēja apjaust un ripināt skaļo 
Meteņa mucu, lai ziemu godam pro-
jām aizvadītu un pavasari sagaidītu. 

Pēc svētkiem visus gaidīja silta 
tēja, smeķīgas desas un kārdinošas 
pankūkas.

Paldies visiem amata meistariem 
bērnudārzā, kas gādāja, lai svētki iz-
dotos.

Ilva Stīpniece,
Smiltenes pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pīlādzītis” metodiķe

Jau četrus mēnešus 
divas brīvprātīgās – Lu-
cie un Mariam piedalās 
biedrības Smiltenei un 
Latvijai projektā „Per-
makultūras popularizē-
šana Smiltenes novadā”. 
Projekta ietvaros brīv-
prātīgās ir izveidojušas 
ekoklubiņus Bilskas un 
Palsmanes pamatskolā, 
kuros ar skolēnu un skolotāju līdz-
dalību palīdz mūsu planētai kļūt 
„zaļākai”. Skolēni mācījušies par 
bezatkritumu dzīvesveidu, atkārtotu 
resursu izmantošanu, darbnīcās iz-
gatavojuši putnu barotavas no PET 
pudelēm. Paralēli darbam skolās 
brīvprātīgās arī digitalizē Smiltenes 
novadpētniecības krājumu Smilte-
nes novada bibliotēkā. Projekts tur-
pināsies līdz šā gada jūlijam. 

Eiropas brīvprātīgā darba 
jaunietes vada ekoklubiņus 

Bilskas un Palsmanes 
pamatskolā

ERASMUS+ Eiropas brīvprātī-
gā darba programmas galvenā ideja 
ir dot iespēju jauniešiem vecumā no 
17 līdz 30 gadiem doties uz ārval-
stīm un veikt sabiedrībai noderīgu 
darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā orga-
nizācijā, gūstot sev jaunas prasmes 
un pieredzi.

Līga Krūmiņa-Krīgere,
Projekta vadītāja 

Janvāris ir laiks, kurā pieminam 
1991. gada barikāžu notikumus Lat-
vijā. Šī atceres pasākuma ietvaros 
skolā viesojās NBS  Zemessardzes 
22. kājnieku bataljona zemessargi. 
Zemessardzes pārstāvji skolēniem 
pastāstīja barikāžu laika notikumus, 
kuru aculiecinieki  bijuši arī paši. 
Tika uzsvērts, ka nākošie mūsu Lat-
vijas aizstāvji būs tieši jaunieši, kuri 
pašreiz mācās skolā. 

Ļoti interesantā veidā Zemessar-
dzes 22. kājnieku bataljona virsser-
žants Vilnis Pavlovičs skolēniem pa-
stāstīja   par NBS un dienesta iespējām 

Palsmanes pamatskolā viesojas 
NBS Zemessardzes pārstāvji

tajos.  Virsseržants uzsvēra  zināšanu 
nozīmi savas dzīves  un karjeras vei-
došanā. Ikvienam interesentam bija 
iespēja apskatīt arī ieročus, paturēt 
tos rokā, gūt izsmeļošu skaidrojumu. 
Jāsaka, ka interesentu netrūka! 

Varbūt tieši kādam Palsmanes 
pamatskolas skolēnam šī tikšanās 
būs pirmais solis, kurš motivēs savu 
dzīvi saistīt ar Nacionālajiem bru-
ņotajiem spēkiem.

 Ilva Pētersone,
Direktores vietniece ārpusklases  

darbā
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Smiltenes novada TIC veiksmīgi aizvadījis 
tūrisma izstādes Latvijā un kaimiņvalstīs

No 2. līdz 4. februārim Ķīpsalā 
norisinājās starptautiskā tūrisma iz-
stāde – gadatirgus „Balttour 2018”. 
Divās tematiskajās hallēs pulcējās 
860 tūrisma uzņēmumi un to pār-
stāvji no 39 pasaules valstīm. Ie-
dvesmoties Latvijas un pasaules ap-
ceļošanai bija ieradušies 29 tūkstoši 
interesentu, no kuriem 5,5 tūkstoši 
bija nozares profesionāļi.

Smiltenes novads izstādē pie-
dalījās kopā ar Raunas, Apes un 
Alūksnes novadiem zem kopīgā no-
saukuma „Vidzemes šosejas pietu-
ras” un prezentēja sagatavoto tūris-
ma piedāvājumu, gaidāmos lielākos 
pasākumus novados un akciju „Ap-
ceļo Vidzemes pieturas”, un tūrisma 
ralliju „Vidzemes pieturu piedzīvo-
jums”.

Visās trīs izstādes dienās pieda-
lījās arī Smiltenes novada tūrisma 
uzņēmēji, kuri prezentēja savu tūris-
ma piedāvājumu un sniedza iespē-
ju palutināt vēderu ar īstiem lauku 
labumiem. Lauku mājas saimniece 
Ilze Briede jeb „Donu Ilze” ļāva no-
garšot lielmātes puķūdeni un uzkost 
sātīgu speķmaizīti. Ervins Labanov-
skis stāstīja par dzirkstošajām bērzu 

sulām „Birzī” un to tapšanas proce-
su, kā arī piedāvāja  nodegustēt bēr-
zu sulu un sīrupu daudzos veidus. 
Kamēr z/s „Tīreļi” saimnieks Jānis 
Griezāns piedāvāja dažāda veida ve-
selīgus kaltējumus no dažādiem aug-
ļiem, tikmēr Firsta madāma Lilī ar 
palīgiem no Smiltenes muižas ļāva 
nogaršot smalkus kārumus un spēci-
nošus našķus, kuri gatavoti tikai no 
rudzu maizes.

Smiltenes novada TIC piedalī-
jās arī izstādēs kaimiņvalstīs – Viļņā 

Sports

TūrismsKultūra

Kuldīgā  aizvadīts Latvijas ziemas čempionāts viegl-
atlētikā U18 un U20 vecuma grupās. Meiteņu U18 grupā 
60 metru barjerskrējienā, sasniedzot jaunu personisko 
rekordu, otro vietu izcīnīja Smiltenes bērnu un jaunatnes 
sporta skolas vieglatlēte Marta Marksa. Šajā pat vecuma 
grupā puišiem ar jaunu personisko rekordu ceturto vietu 
guva Dāvis Krauklis. 

Šajā pat vecuma grupā puišiem 60 metru barjerskrē-
jienā startēja Smiltenes BJSS sportists Jānis Sausais, kurš 
fi nišēja septītajā vietā ar jaunu personisko rekordu (9,09 
sekundes). Smiltenes novada labākais jaunais šķēpa metējs 
Matīss Velps barjerskrējienā savā priekšskrējienā uzrādīja 
piekto rezultātu – 8,84 sekundes, kas sacensību noslēgumā 
deva septīto vietu. 

Lodes grūšanas sacensībās smiltenietis savu labāko re-
zultātu sasniedza piektajā no sešiem mēģinājumiem,  lodi 
aizmetot 12,62 metrus un iegūstos sesto vietu. 

Apsveicam jaunos vieglatlētus ar panākumiem!

Marksa labo personisko rekordu, 
izcīnot otro vietu 

Latvijas čempionātā 60 metru 
barjerskrējienā

Lai uzlabotu tūrisma infrastruk-
tūru Smiltenes novadā, TIC atjauno-
jis septiņus lielos tūrisma informā-
cijas stendus,  kas viesus informēs 
par novadā pieejamajiem apskates 
objektiem un atpūtas vietām.

Atjaunoti 7 lielie tūrisma infor-
mācijas stendi atrodas uz Smiltenes 
novada robežām ar Raunas, Apes un 
Gulbenes novadiem, līdzās kafejnī-
cām „Kukaburra” un „Jautrais Ods”, 
DUS „Latvijas Nafta” teritorijā un 
viens stends Smiltenē. Četriem se-
nākajiem no tiem atjaunota stenda 
konstrukcija, 3 jaunākajiem nomai-

„Adventur 2018” un Tallinā „Tou-
rest 2018”, kur prezentēja Smiltenes 
novada tūrisma piedāvājumu – ap-
skates objektus, naktsmītnes, ēdinā-
šanas iespējas, velo maršrutus, kā arī 
citu tūristiem noderīgu informāciju.

Informāciju sagatavoja:
Līva Anderšmite,

Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centra
tūrisma speciāliste

Foto: Santa Sinka

Smiltenes novadā atjaunoti 
lielie tūrisma informācijas stendi

nīta tikai informācijas daļa.
Iepriekšējie stendi bija turējušies 

godam, bet daudzu gadu garumā savu 
laiku nokalpojuši, turklāt informācija 
un dizains, kas pēdējo reizi tika at-
jaunots pirms 5 gadiem, bija kļuvis 
neaktuāls.  Lai stendus atjaunotu, 
tika paveikts apjomīgs darbs. Pēc 
stendu apsekošanas un novērtēšanas 
tika apzināts katra stenda tehniskais 
un vizuālais stāvoklis.

Uz stendiem ir izvietota infor-
mācija par visiem Smiltenes novada 
apskates objektiem, naktsmītnēm un 
ēdināšanas vietām 3 valodās – mūsu 

dzimtajā latviešu valodā, krieviski 
un angliski. Tie izvietoti atpūtas vie-
tās un kafejnīcās līdzās galvenajiem 
auto ceļiem. 

Vasaras tūrisma sezona, kad ce-
ļošanas prieks mūsu platuma grādos 
ir vislielākais, strauji tuvojas. Tāpat 
arvien tuvāk nāk mūsu valsts 100. 
dzimšanas diena, kad iepazīt dzimto 
zemi gribēsies vairāk nekā citkārt. 
Jaunie stendi mūsu ceļotāju gaitās 
būs noderīgi.

Līva Anderšmite,
Smiltenes novada TIC tūrisma 

speciāliste

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

28. februārī, pulksten 17:00
Lekcija „21. gadsimta uzturs un veselības problēmu risinājums 

ilgtermiņā.” Lektors: Kārlis Pētersons
Dalība bez maksas

Līdz  28.02.2018.
Smiltenes Mākslas skolas 2017. gada absolventu tekstildarbu izstāde 

„Sapņi un īstenība”

03.03.2018. – 21.04.2018.
Aleksandra Luhaera personālizstāde 

„Noskaņu variācijas Latvijas simtgadei”
Izstādes atklāšana 3. martā pulksten 13:00

Latvijā turpinās Latvijas simt-
gadei veltīto fi lmu izrādes. „Nameja 
gredzens”  izrādījās viena no visvai-
rāk apmeklētajām Latvijas fi lmām 
Smiltenes kultūras centra kinoteāt-
rī. To vēlreiz atkārtos pirms valsts 
svētku dienas maijā. Februārī gaida 
pirmizrādi jauna fi lma. Piektdien, 
23. februārī  – „Paradīze 89”. Pa-
tiesi latviskā fi lma  aicina pie sevis 
bērnus kopā ar ģimeni, jo notikumi 
saistās ar mūsu vēsturi, ko viena 
paaudze spilgti atceras, jo paši tajā 
laikā bija bērni, bet jaunākajai pa-
audzei fi lma jāredz vēstures izziņas 
pēc. Tiek aicinātas fi lmu kolektīvi 
apmeklēt skolas.

Piedzīvojumu fi lma visu laiku 
bērniem. 1989. gada vasara. Rīdzi-

Latvijas simtgades fi lma – 
visai ģimenei

nieces Paula un Laurēns vasaras 
brīvlaiku pavada mazpilsētā pie 
māsīcām Maijas un Lindas. Savā 
vaļā atstātā četru meiteņu komanda 
bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo 
dzīvi un iekuļas satraucošos piedzī-
vojumos. Uz patiesiem notikumiem 
balstīts deviņgadīgās Paulas pieaug-
šanas stāsts laikā, kad Latvija spēra 
savus pirmos soļus pretī neatkarībai.  
Lomās: Magda Lote Auziņa, Marta 
Ģertrūde Auzāne, Evelīna Ozola, 
Līva Ločmele, Guna Zariņa, Nau-
ris Puntulis, Inga Apine, Kristaps 
Ķeselis u.c.  Filmu kompānija Tasse 
Film, Bastei Media”.
Seansi  23.II un 1.III 18:30, 
25.II – 17:00, 
26., 27., 28.II – 17:30.

Šogad – Latvijas simtgades 
gadā, apkoposim Smiltenes novada 
vēsturi, kuru veido mūsu pašu un 
mūsu līdzcilvēku atmiņas, piedzīvo-
jumi, darbi un pieredze! Tās veido-
šanā ir iespēja piedalīties ikvienam – 
arī TEV, šoreiz – iepazīstinot ar kādu 
Smiltenes novadnieku. 

Aicinām piedalīties dzīvesstās-
tu krājuma veidošanā „Iepazīstam 
Smiltenes novada cilvēkus”, kuras 
mērķis ir uzrunāt ikvienu no jums, 
kurš vēlas dalīties un izstāstīt savu 
vai līdzcilvēku stāstu.  Uzraksti par 
sevi, savu mammu, tēti, vecmammu, 
vectēvu, māsu, brāli, draugu, kolēģi 
vai kaimiņu – cilvēku, interesantu 
personību, Smiltenes novadnieku, 
par viņu labajiem  darbiem, dzīves 
pieredzi, atmiņām, kurus iepazīt 
mums visiem būtu nozīmīgi

Dzīvesstāstus, kas rakstīti dator-
rakstā vai rokrakstā un ar pievieno-
tām fotogrāfi jām, aicinām sūtīt elek-
troniski uz e-pastu: prese@smiltene.
lv. Ja tas nav iespējams, var sūtīt pa 

Piedalies dzīvesstāstu krājuma 
veidošanā „Iepazīstam 

Smiltenes novada cilvēkus”
pastu ar norādi „Iepazīstam Smil-
tenes novada cilvēkus”, Smiltenes 
novada dome, Dārza iela 3, Smil-
tene, LV-4729 vai ienest Smiltenes 
novada domes Klientu apkalpošanas 
centrā. Dzīvesstāsta apjoms līdz 1 
lappusei. Lūgums norādīt savu vār-
du, uzvārdu un kontaktinformāciju, 
lai nepieciešamības gadījumā varētu 
sazināties ar autoru par publicitātes 
saskaņošanu.  Ja rodas kādi papildu 
jautājumi, zvaniet vai rakstiet  sa-
biedrisko attiecību speciālistei Mari-
tai Mūzei, mob. 28334474, e-pasts: 
prese@smiltene.lv. Akcijas norises 
laiks 2018. gads.  

Dzīvesstāsti tiks publicēti Smil-
tenes novada mājas lapā www.smil-
tene.lv sadaļā „Iepazīstam Smilte-
nes novada cilvēkus” un izdevumā 
„Smiltenes Novada Domes Vēstis”, 
lai ikviens varētu iepazīties un uzzi-
nāt par Smiltenes novada cilvēkiem!

    Iepazīsim Smiltenes 
  novada cilvēkus kopā!
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Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201

Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

Pasākumi Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā 

Pasākumi novada 
pagastos 

FEBRUĀRĪ
16. februārī plkst. 19:00 Variņu tautas namā Smiltenes 
novada vokālo ansambļu skate – koncerts „Zem ozola 
kuplajiem zariem…” 
17. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā 
koncerts „Dziesmu un danču putenis”. Ieejas maksa 
2,00 eiro 
Plkst. 22:00 balle ar grupu „Atestāts”. Ieeja  3,00 eiro
23. februārī plkst. 18:00 Palsmanes Kultūras namā 
Lietuvas Cirka izrāde „Pasakainā planēta”, foto ar 
dzīvniekiem.
Izrādes garums 1 h 20 min. Ieejas maksa – 5,00 eiro
24. februārī plkst. 18:00 Grundzāles kultūras namā 
muzikālās apvienības „Prieks, kur tu rodies?!” 10 gadu 
jubilejas koncerts „Mana dziesmu klade”. Aicināts 
ikviens, kam ir sava dziesmu klade, un katrs, kurš grib 
uzzināt – kas tā ir
24. februārī plkst. 12:00 Bilskas pamatskolas zālē 
viesojas Grundzāles pagasta amatierteātris „Cik jaudas” 
ar R.Blaumaņa lugu „Zagļi”. Režisore Dzintra Medne. 
Ieejas maksa 2,00 eiro 

MARTĀ
2., 3., 4. martā Smiltenes pilsētas kultūras centrā 
Vidzemes reģiona Latvijas amatierteātru iestudējumu 
skate „Gada izrāde 2017”
7. martā plkst. 10:00 Palsmanes kultūras namā Rīgas 
leļļu teātra izrāde „Šņukuriņš un viņa draugi”
2. martā plkst. 19:00 Smiltenes tehnikuma zālē, 
koncerts „Deju solis pavasarim”. Ieejas maksa 1,00 eiro
23. martā plkst. 16:00 Grundzāles kultūras namā mazo 
vokālistu koncerts – konkurss „Grundzāles Cālis – 2018”
24. martā Palsmanes kultūras namā balle 

„Brīvība piecdesmit nokrāsās”.  Erotiska mīlas fi lma Valentīndie-
nai.   Pēc kāzām abi jaunlaulātie Grejs un Anastasija dodas izbaudīt 
medusmēnesi un laimīgos brīžus divvientulībā. Abi nenojauš, ka 
viņu dzīvē briest tumši notikumi – sens Anastasijas ienaidnieks kal-
dina atriebības plānu, un arī Kristjena pagātnes rēgi atgādinās par 
sevi – šie notikumi kļūs par viņu mīlestības un uzticības pārbaudī-
jumu. /No 16 g./ Iepriekšpārdošana no 5.II
18.II  – 17:00, 19.II – 18:30 , 20.II – 18:30
„Alu cilvēks”.  Animācijas fi lma latviski bērniem.  Darbība risinās 
sensenos laikos, kad pa zemes virsu staigāja aizvēsturiski radīju-
mi. Stāsta centrā ir dzīvespriecīgais un drosmīgais zēns Dags un 
viņa uzticamais pavadonis – cūkas un suņa krustojumam līdzīgais 
mājdzīvnieks. Kad alu cilvēku ciltij uzbrūk bronzas laikmeta ļau-
dis, Dags iedvesmo savus ciltsbrāļus stāties pretī ienaidniekiem, lai 
glābtu savas mājas.  21., 22.II plkst. 17:30
„Paradīze 89”.  Latvijas simtgades fi lma. Ir 1989. gada augusts. 
Māsas Paula un Laura vasaras brīvlaikā ierodas mazpilsētā ciemos 
pie māsīcām. Māsīcu mātes nav mājās, un meitenes izbauda „brīvī-
bu”, iztēlojoties, kā tas ir – būt pieaugušām. Taču  Paulai pēc telefo-
na sarunas ar māti rodas sajūta, ka vecāki šķiras. Paula ir apjukusi, 
spriedzi kāpina ziņas par trauksmainiem notikumiem Baltijas val-
stīs. Šķiet – sāksies karš. Nespējot emocionāli tikt galā ar pieaugušo 
dzīvi, meiteņu attiecības kļūst saspīlētas…
23.II – 18:30 pirmizrāde, 25.II – 17:00, 
26., 27., 28.II – 17:30, 1.III – 18:30 

FEBRUĀRĪ
17. februārī plkst. 17:00 lielajā zālē Smiltenes Mūzikas skolas 
60 gadu jubilejas koncerts „Lai runā mūzika” ar audzēkņu, 
absolventu un pedagogu piedalīšanos

23. februārī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā 
zālē starptautisks akordeonu šovs „Trio Balcardions”. Apvienībā 
muzicē trīs akordeona virtuozi – Radovans Popovs (Serbija), 
Moriss Balaskā (Kanāda) un Evita Dūra – Andersone (Latvija). 
„Trio Balcardions” programmā iekļauti daudz un dažādi mūzikas stili 
un novirzieni: franču komponistu klasiskie skaņdarbi akordeonam, 
ugunīgie balkānu tautu ritmi, kā arī franču estrādes dziesmas 
virtuozās apdarēs, mūsdienu populārās un rokmūzikas skaņdarbi 
no „ABBA”, „Queen”, Maikla Džeksona, „AC/DC”, „Take That” 
u.c. grupu un izpildītāju repertuāra. Biļetes var iegādāties „Biļešu 
Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv. Biļetes 
cena  10,00 eiro

24. februārī plkst. 16:00 lielajā zālē Starptautisko deju konkursu 
laureāta, televīzijas konkursa „Slavas minūte” dalībnieka, Jūrmalas 
bērnu deju kolektīva „Juventa” koncerts. Dejo bērni no 3 gadu 
vecuma. Koncertā piedalās arī deju grupa „Diamond Group” no 
Jūrmalas un vokālā studija „Smaidiņi” no Valmieras. Ieeja – bez 
maksas 

27. februārī plkst. 19:00 lielajā zālē izrāde bērniem „Meža 
rūķu noslēpums”, lomās – Laila Kirmuška, Aīda Ozoliņa, Jānis 
Kirmuška, Edgars Lipors. Meža skolas rūķi saņem neparastu 
vēstuli. No kā? Nav zināms! Zināms vien tas, ka vēstulē ir doti dīvaini 
uzdevumi, kas rūķiem jāpaveic. Ja tas tiks izdarīts, tad noslēpums 
tiks atrisināts. Ko nu?! Izrāde paredzēta bērniem no 4 līdz 11 gadu 
vecumam. Izrādes garums – 1 stunda, bez pārtraukuma. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē: 4,00 un 
5,00 eiro. Biļešu cena pasākuma dienā  5,00 un  6,00 eiro 

28. februārī plkst. 19:00 teātra zālē Smiltenes tautas teātra 
izrāde „Pildspalva”, režisors – Agris Māsēns, lomās – Dana 
Langenfelda, Madara Vīksniņa, Zigeta Vīķele, Ieva Stauvere, 
Valdis Šaicāns, Arnis Lapiņš, Gatis Klūga, Laimonis Matulis. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 eiro

MARTĀ
8. martā plkst. 19:00 lielajā zālē Zanes Daudziņas stand – up izrāde 
„Tāda es esmu”, autore – Aiva Birbele, režisors – Juris Rijnieks. Kā 
izrādi raksturo tās veidotāji, tā ir absolūti atklāts latviešu sievietes 
miesas stāsts, kurā tiek veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija, 
apkopota intīmo zonu bilance un meklētas atbildes uz jautājumiem, 
vai dibens nav par lielu un krūtis par mazu, vai masēt ar medu 
vai karstajiem akmeņiem u.c. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu 
Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv: 6,00, 8,00 
un 10,00 eiro

10. martā plkst. 18:00 lielajā zālē tautas deju kolektīvu 
sadraudzības koncerts „Deja atnes pavasari”, piedalās – VPDK 
„Ieviņa”, TDA „Lielupe”, TDA „Teiksma”, VPDK „Lielupe” 
un JDK „Sadancis”. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra kasē: 3,00, pasākuma dienā  4,00 eiro

15. martā plkst. 19.00 lielajā zālē radošās apvienības „Teātris un 
ES” izrāde bērniem „Kā kļūt par varoni?”. Biļetes drīzumā 
iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās 

17. martā plkst. 22:00 lielajā zālē pavasara balle kopā ar grupu 
„Rumbas kvartets”. Eksotisks pārsteigums no deju centra 
„Alegria”. Iepriekšējā pieteikšanās un galdiņa rezervācija līdz 
14. martam (ieskaitot), zvanot pa tālruni 28688101 vai klātienē, 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē. Ievērībai! – rezervētās vietas 
pie galdiņiem jāizpērk Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē līdz 
15. martam (ieskaitot), pretējā gadījumā rezervācija tiek anulētā. 
Ieeja pasākumā – 5,00 eiro. 

24. martā plkst. 13:00 mazajā zālē Smiltenes pilsētas mazo 
vokālistu konkurss „Cālis 2018”. Pieteikšanās līdz 16. martam 
(ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu. Konkursa nolikums un 
pieteikuma anketa pieejama www.smiltene.lv vai Smiltenes pilsētas 
KC kasē

25. martā (laiks tiks precizēts) komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākums

Smiltenes kultūras centra 
kinoteātrī februārī

Ziemas uzņemšana 
Smiltenes tehnikumā

15. janvārī Smiltenes tehnikumā mācības sāka pirmais bārmeņu 
kurss, kur atbrīvojušās dažas brīvas vietas. Ja esi 17 līdz 29 gadus 
vecs (-a) un vēlies kļūt par vienu no mūsējiem, vēl vari pieteikties! 
Mācību ilgums – pusotrs gads. Izglītības programma paredzēta jau-
niešiem ar vidusskolas izglītību. Mācības notiks Jauniešu garantijas 
programmas ietvaros. Audzēkņi saņem stipendiju (115 eiro mēnesī), 
dzīve dienesta viesnīcā bez maksas. Plašas profesionālās kvalifi kāci-
jas prakses iespējas. 
Audzēkņu ziemas uzņemšana noslēgsies 26. februārī. Līdz šim laikam 
aicinām pieteikties arī jauniešus, kas vēlas gada laikā apgūt kokap-
strādes iekārtu operatora un konditora profesijas (tālrunis: 64707654; 
26160229; 26112312, e-pasts: balina.solvita@inbox.lv).


