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Sākušās Smiltenē atjaunotās
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īres
tiesību rezervācijas izsoles

Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas visit.smiltene.lv
un Smiltenes novada pašvaldības sociālajos tīklos, var tikt izmantotas
pašvaldības reklāmas materiālos. Vairāk lasi: visit.smiltene.lv

Eiropas Sociālais
fonds

Pasākums tapis projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.

13. martā noslēdzās pirmās
kārtas pieteikšanās uz atjaunotās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Daugavas ielā 7a, Smiltenē, dzīvokļu īres tiesību rezervācijas izsolēm
(A korpusam – 12 dzīvokļiem).
Savukārt B korpusam īres tiesību
izsoles plānots organizēt aprīļa mēnesī. Uz īres tiesību rezervācijas izsolēm tiek nodoti visi 24 dzīvokļi:
8 – vienistabas dzīvokļi, 8 – divistabu dzīvokļi, 8 – trīsistabu dzīvokļi.
Jau rakstījām, ka 2018. gada
27. decembrī, simboliski pārgriežot lenti, tika svinīgi atklāta
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Daugavas ielā 7a, Smiltenē. Projektēšanas un būvniecības process ilga nepilnus divus gadus, un
2018. gada 17. decembrī ēka tika
nodota ekspluatācijā.
Smiltenes novads un novada
uzņēmumi turpina attīstīties, investējot uzņēmējdarbības paplašināšanā, veidojot vairāk darbavietu gan novada iedzīvotājiem,
gan piesaistot apkārtējo novadu
iedzīvotājus. Tādēļ, lai spētu nodrošināt novada uzņēmumu speciālistiem dzīvesvietas un aizvien
vairāk cilvēku par savām mājām
sauktu Smiltenes novadu, jāveicina dzīvojamā fonda paplašināšana.
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas Daugavas ielā 7a būvniecība ir viens no soļiem, ko Smiltenes novada pašvaldībai, deleģējot
to veikt SIA „Smiltenes NKUP”,
ir izdevies īstenot, lai risinātu dzīvojamā fonda trūkumu novadā,
īpaši tāpēc, ka, analizējot tirgus
nepilnību, pašvaldība secināja, ka
privātais nekustamā īpašuma attīstītājs nav ieinteresēts veikt investīcijas jaunu dzīvokļu būvniecībā
augsto izmaksu dēļ, tirgus šobrīd
nav spējīgs radīt pietiekamu piedāvājumu dzīvokļu, tajā skaitā,
īres, pieejamībai.
Tieši šī iemesla dēļ 2015. gadā
Smiltenes novada dome savā īpašumā iegādājās nepabeigtu daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā 7a,
Smiltenē un 2016. gadā šīs ēkas
īpašuma tiesības tika nodotas kapitālsabiedrībai SIA „Smiltenes
NKUP”, lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības
projektu.
Kopējās daudzdzīvokļu ēkas
būvniecības izmaksas sastāda
1 219 900 EUR, kur 200 000 EUR
līdzfinansējums tika saņemts no

Valsts budžeta, 172 000 EUR
Smiltenes novada domes līdzfinansējums, 847 900 EUR SIA
„Smiltenes NKUP” ieguldījums,
tai skaitā 650 000 EUR ir SIA
„Smiltenes NKUP” aizņēmums
bankā uz 20 gadiem.
Ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību ir izdevies sakārtot Smil-

tenē vēl par vienu teritoriju vairāk
un nest Smiltenes vārdu plašākai
sabiedrībai, kā arī radīt jaunas 24
dzīvesvietas – 8 vienistabas dzīvokļus (29,6 – 31,5 m2 ), 8 divistabu dzīvokļus (45,6 – 46,2 m2) un
8 trīsistabu dzīvokļus (56,6 – 60,4
m2). Divistabu un trīsistabu dzīTurpinājums 3. lpp.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
Š.g. 27. februārī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti
81 lēmums, tai skaitā:
1. Slēgt ar S.G. pirkuma līgumu
par nekustamā īpašuma „Eķītes”-6,
Launkalnes pagastā, pārdošanu par
summu 2500 euro (divi tūkstoši
pieci simti euro), nosakot, ka pirkuma maksu pircējs samaksā uz
nomaksu piecu gadu laikā.
2. Slēgt ar V.S. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Rūpnieki” -1, Launkalnes pagastā pārdošanu par summu 2600 euro (divi
tūkstoši seši simti euro), nosakot,
ka pirkuma maksu pircējs samaksā
uz nomaksu divu gadu laikā.
3. Slēgt ar J.T. pirkuma līgumu
par nekustamā īpašuma „Krieviņi”, Bilskas pagasta, pārdošanu par
summu 1500 euro (viens tūkstotis
pieci simti euro) nosakot, ka pirkuma maksu pircējs samaksā uz nomaksu gada laikā.
4. J.C. mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt 20600,00 euro (divdesmit
tūkstoši seši simti euro) Smiltenes
novada domes kontā LV75UNLA0050014255591, kods UNLALV2X, AS „SEB banka” vai kontā
LV54HABA0551009315119, kods
HABALV22, AS „Swedbank”.
Maksājuma mērķi norādīt: „Pirkuma maksa par īpašumu Limbažu
iela 3-16, Smiltenē”.
5. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Jaunbērziņi”, kadastra numurs
9480 003 0319, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0114 5,5 ha
platībā, atsavināšanas procedūru.
6. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Irbītes”, kadastra numurs 9444
003 0005, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0123 2,0 ha platībā
atsavināšanas procedūru.
7. Slēgt ar K.E. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Ābeļu
iela 2, Mēros, Bilskas pagastā pārdošanu par summu 3900,00 euro
(trīs tūkstoši deviņi simti euro),
nosakot, ka pirkuma maksu pircējs
samaksā uz nomaksu piecu gadu
laikā.
8. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Saltupi 8B”, Launkalnes pagastā,
kadastra numurs 9470 003 0311,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470
003 0311 0,06 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
9. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9448
003 0169 un uz tās esošajai jaunbūvei – Rīgas iela 59, Vidzeme,
Brantu pagasts, Smiltenes novads.
10. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Grāvji”, kadastra
numurs 9446 006 0110, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0057 4,3 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Grāvji”,
Blomes pagasts, uz „Indrāni”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, jo
paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Indrāni”.
11. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma Dārza iela 13, kadastra numurs 9444 004 0252, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9444 006 0258 4,0 ha
platībā mainīt nosaukumu no Dārza

iela 13, Bilskas pagasts, uz „Grāvmalītes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
12. Pārtraukt A.C. zemes nomu
par zemes vienības Vidzemes iela
16, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 008 1414, daļu 231 m2 platībā.
13. Pārtraukt B.P. zemes nomu
par zemes vienības Dakteru iela
27, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 002 0214, 240 m2 platībā.
14. Iznomāt V.M. zemes vienības „Birzuļu tautas nams”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums
9444 010 0281, daļu 0,1 ha platībā
mazdārziņam līdz 2023. gada 31.
decembrim.
15. Pārjaunot 2018. gada 11.
aprīļa zemes nomas līgumu Nr.
29/2018 no I.L. uz dzīvokļu īpašnieku biedrību „Gaujas 8, Smiltene”.
16. Iznomāt Dz.P. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr.
3”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9470 010 0184, daļu
168 m2 platībā mazdārziņam līdz
2023. gada 31. decembrim.
17. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0398 001, un atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0398, piešķirt
nosaukumu „Garāža 10”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads.
18. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Stabukalns”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9474
002 0004. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 002 0004 sadala četrās daļās:
18.1. zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr.1, kadastra apzīmējums 9474 002 0034), kas projektēta 8,0 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Eglītes”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
8,0 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201);
18.2. zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9474 002 0043), kas projektēta
9,3 ha platībā saglabāt nosaukumu
„Stabukalns”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
9,3 ha platībā, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība 0101);
18.3. zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 3, kadastra apzīmējums 9474 002 0058), kas projektēta 0,5 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Stabukalns”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
18.4. zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 4, kadastra apzīmējums 9474 002 0059), kas projektēta 10,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Žubītes”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

19. Pieņemts 21 lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
20. Pieņemts lēmums – izpildrīkojums piedzīt no SIA „Experience” nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi parādu 2138,17 euro, nokavējuma naudu 718,39 euro, pavisam
kopā 2856,56 euro (divi tūkstoši
astoņi simti piecdesmit seši euro 56
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
21. Dzēst J.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 274,08 euro,
t.sk. pamatparāds 213,64 euro, nokavējuma naudu 60,44 euro un izslēgt no debitoru saraksta.
22. Dzēst E.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 894,58 euro,
t.sk. pamatparāds 573,24 euro, nokavējuma naudu 321,34 euro un izslēgt no debitoru saraksta.
23. Dzēst A.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 133,76 euro,
t.sk. pamatparāds 105,66 euro, nokavējuma naudu 28,10 euro un izslēgt no debitoru saraksta.
24. Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par kopējo summu 13,63 euro (trīspadsmit euro,
63 centi), t.sk. pamatparāds 10,05
euro un kavējuma nauda 3,58 euro,
un izslēgt no debitoru saraksta.
25. Apstiprināt aktualizēto
Smiltenes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu.
26. Aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam Rīcības plānu un
Investīciju plānu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
27. Atļaut J.N. nekustamajā
īpašumā „Pauri” zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 9446 006
0116 atmežot meža zemi 0,9422
ha platībā, kas nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanai saskaņā ar atmežojamās
meža zemes skici.
28. Uzņemt Vidusezeru (kad.
Nr. 94150010197) grāmatvedības
uzskaitē zembilancē skaitliskā daudzumā.
29. Sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienestam projektu „Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019. gadā” pasākumam „Zivju
resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas
ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
par kopējo summu 822,80 euro (astoņi simti divdesmit divi euro 80
centi).
30. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības 2015. gada 28.
oktobra Nolikumā 9/15 „Smiltenes
novada pašvaldības Autoceļu fonda
nolikums”.
31. Ievēlēt par Autoceļu fonda
komisijas locekli Andri Lapiņu.
32. Izveidot Smiltenes novada Medību koordinācijas komisiju
šādā sastāvā:
 Uldis Birkenšteins – Smiltenes
novada pašvaldības pārstāvis,
Komisijas priekšsēdētājs;
 Kaspars Lārmanis – Valsts

meža dienesta pārstāvis – Ziemeļaustrumu virsmežniecības
Smiltenes nodaļas vecākais
mežzinis;
 Didzis Punāns – Lauku atbalsts
dienesta pārstāvis – Kontroles
un uzraudzības daļas vadītāja
vietnieks;
 Arnis Čams – Latvijas Meža
īpašnieku biedrības pārstāvis;
 Iecelt par komisijas sekretāri
lauku attīstības speciālisti Laimu Āboltiņu.
33. Par grozījumu Smiltenes
novada domes 26.07.2012. lēmumā
Nr.11, 17.§. „Par Smiltenes novada
uzņēmēju konsultatīvās padomes
izveidošanu”.
34. Par grozījumu Smiltenes
novada domes 26.11.2014. lēmumā
Nr. 20, 5.§. „Par komisijas izveidošanu darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi Smiltenes novadā”.
35. Par grozījumu Smiltenes
novada domes 28.09.2016. lēmumā
Nr.15, 12.§. „Par Smiltenes novada
Sporta attīstības padomes sastāva
apstiprināšanu”.
36. Par grozījumu Smiltenes
novada domes 27.07.2016. lēmumā
Nr. 11, 6.§. „Pašvaldības dzīvojamā
fonda izvērtēšanas komisijas izveidošana”.
37. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības 2015. gada 31.
marta Noteikumos 4/15 „Smiltenes
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
kārtība”.
38. Iecelt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi un nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu
pieņemšanas tiesības pašvaldības
SIA „Līvena aptieka” (vienotais
reģistrācijas numurs 44103018609)
– Smiltenes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniekam
tautsaimniecības, infrastruktūras
un administratīvajos jautājumos
Kārlim Lapiņam.
39. Iecelt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi un nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu
pieņemšanas tiesības SIA „ZAAO”
(vienotais reģistrācijas numurs
44103015509) Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos
jautājumos Kārlim Lapiņam.
40. Veikt Palīdzības reģistros
iekļauto datu precizēšanu un personu palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.
41. Pagarināt ar I.D. 2016. gadā
noslēgtā īres līguma par dzīvojamās
telpas ar adresi Skolas iela 2 dzīv.1,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, īri, termiņu uz vienu gadu, ar
tiesībām īres līgumu pagarināt uz
nākamo termiņu.
42. Par J.O. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
43. Par īres līguma termiņa pagarināšanu Gaujas iela 6-1, Smiltene, Smiltenes novads.
44. Pagarināt ar K.K. 2018.
gadā noslēgtā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi Cēsu iela
1D dzīv. 3, Blomes pagasts, Smiltenes novads, īri, termiņu uz vienu
gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

45. Pagarināt 2007. gada 12.
februārī ar J.B. noslēgtā īres līguma
termiņu uz vienu gadu, adresē Cēsu
iela 1D dzīv.1, Blomes pagasts,
Smiltenes novads, īri, ar tiesībām
īres līgumu pagarināt uz nākamo
termiņu,
46. Par īres līguma pārslēgšanu
adresē „Dūjiņas” dzīv. 4, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,
47. Reģistrēt S.Š. dzīvojamo
telpu apmaiņas reģistrā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
48. Mainīt īrēto dzīvojamo telpu Dakteru iela 37 dz. 2, Smiltene,
Smiltenes novads, pret īrējamo dzīvojamo telpu adresē – Vaļņu iela 1
dz. 2, Smiltene, Smiltenes novads.
49. Precizēt 2018. gada 27. decembra saistošos noteikumus 11/18
„Par neapbūvēta Smiltenes novada
pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”.
50. Precizēt 2018. gada 27.
decembra saistošos noteikumus
12/18 „Par kārtību, kādā Smiltenes
novada pašvaldība sniedz palīdzību
kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.
51. Nodot nomā K.I. rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lizdoles ezerā 2019. gadā un
iedalīt zvejas limitu 2019. gadam –
vienu zivju murdu, kas atbilst 30
(trīsdesmit) metru tīklu garumam.
52. Apstiprināt noteikumus
„Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un
paziņošanas kārtība”.
53. Apstiprināt Noteikumus
„Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības
noteikumi”.
54. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodeksu.
55. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
56. Par izmaiņām Smiltenes
novada Grundzāles pagasta iestāžu
amatu vienību sarakstā.
57. Par izmaiņām Smiltenes
novada bāriņtiesas amatu vienību
sarakstā.
58. Pieņemt zināšanai 2019.
gada 8. februāra Tirgus izpētes nepilnības izvērtējumā konstatēto tirgus nepilnību mājokļu pieejamības
jautājumā Smiltenes novadā.
59. Uzdot SIA „Smiltenes
NKUP” veikt izbūvētās daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 7A,
Smiltenē, dzīvokļu izīrēšanu, ievērojot šādus pamatnosacījumus:
59.1. Dzīvokļu īrniekus noteikt
atklātā, nediskriminējošā dzīvokļa īres rezervācijas tiesību izsolē
atbilstoši Īres tiesību rezervācijas
izsoles paraugnoteikumiem (2. pielikums);
59.2. Finanšu līdzekļus, ko SIA
„Smiltenes NKUP” iegūst no īres
tiesību rezervācijas izsoles, tā ir
tiesīga izlietot tikai daudzdzīvokļu
mājas Daugavas ielā 7A, Smiltenē,
uzturēšanai.
60. Izveidot darba grupu Smiltenes novada kultūras un sporta
jomas izvērtēšanai ar mērķi efektīvākas pārvaldības struktūras izveidošanai šādā sastāvā:
 Kārlis Lapiņš, darba grupas
vadītājs – priekšsēdētāja viet-
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nieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos
jautājumos;
 Aija Cunska – Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības
un sporta jautājumu pastāvīgās
komitejas priekšsēdētāja;
 Ināra Grundāne – Smiltenes
novada domes deputāte;
 Aigars Dudelis – Smiltenes novada domes deputāts;
 Jānis Pērle – Smiltenes novada
domes deputāts;
 Andis Rozītis – Smiltenes novada domes deputāts;
 Kaspars Markss – Smiltenes
novada domes deputāts;
 Aigars Veldre – priekšsēdētāja
vietnieks;
 Māris Rungulis – Juridiskās
nodaļas vadītājs;
 Jānis Adienis – Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks;
 Guntars Markss – Smiltenes
novada Sporta pārvaldes vadītājs;
 Pārsla Jansone – Kultūras pārvaldes vadītāja.
Uzdot lēmuma 1. punktā minētajai darba grupai darbu veikt līdz
2019. gada maija Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās
komitejas sēdei.
Informāciju sagatavoja
Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja
Turpinājums no 1. lpp.
vokļiem ir izbūvēti balkoni, savukārt vienistabas dzīvokļiem izbūvēti “franču” tipa balkoni. Katrā
dzīvoklī ir virtuves iekārta ar iebūvētu apgaismojumu, nerūsējošā tērauda izlietni ar jaucējkrānu,
elektrisko plīti, cepeškrāsni un
tvaika nosūcēju. Ir paredzēta vieta ledusskapim. Sanitārajos mezglos uzstādīts skapītis ar izlietni
un jaucējkrānu, klozetpods, dušas
kabīne vai vanna, dvieļu žāvētājs
ar karstā ūdens cirkulāciju, kā
arī paredzēta vieta veļas mašīnai.
Pagrabstāvā katram dzīvoklim ir
paredzēta atsevišķa slēdzama palīgtelpa, siltummezgls un palīgtelpa sētniekam uzkopšanas inventāra novietošanai.
Labiekārtota ir arī ēkas pieguļošā teritorija, paredzot vietu katram dzīvoklim pa vienai autostāvvietai, bērnu laukumu, soliņus ar
atkritumu urnu, velo statīvus, apstādījumus un pazemes tipa konteinerus, kā arī ap ēku ir uzstādīta
videonovērošana.
Par noteikto īres maksu
4,90 EUR/m2
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas Daugavas ielā 7a dzīvokļiem ir noteikta konstanta īres
maksa par kvadrātmetru – 4,90
EUR, tai skaitā apsaimniekošanas maksa. SIA „Smiltenes
NKUP” skaidro, ka īres maksa ir
aprēķināta, ņemot vērā kopējās
daudzdzīvokļu ēkas būvniecības
izmaksas, kas sastāda 1 219 900
EUR, tai skaitā ir arī SIA „Smiltenes NKUP” aizņēmums uz 20 gadiem bankā, lai segtu būvniecības
izdevumus. Salīdzinot ar Valmieras jaunajos īres namos noteikto

3

Stājas spēkā jauni saistošie noteikumi
Stāsies spēkā pašvaldībā izstrādātie 2018. gada 18. decembra
Smiltenes novada domes saistošie
noteikumi „Par neapbūvētu Smiltenes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu
nomas maksu”.
Noteikumi ir izstrādāti, jo 2018.
gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”,
kas nosaka, ka pašvaldības izvērtē
jau izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz
2019. gada 1. janvārim izdod jaunus
saistošos noteikumus.
Ar saistošajiem noteikumiem
tiek paredzēti papildus trīs gadījumi,
kuros pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem noteiks lielāku
nomas maksu, nekā tas minēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, un
tas ir:
1. par neapbūvētu zemesgabalu, kas ir starpgabals un kura
platība ir lielāka par 1,5 ha, nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā 20 euro/ha;
2. par neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbil-

stoši likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos”
7. pantam (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts), nomu gadā – 1,5% no
zemesgabala kadastrālās vērtības,
bet ne mazāk kā 7 euro;
3. par neapbūvētu zemesgabalu, kas pilsētā nodots pagaidu
lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts), nomu gadā – 1,5 % no
zemesgabala kadastrālās vērtības,
bet ne mazāk kā 7 euro.
Nomas maksas apmērs būtiski
neatšķirsies no šobrīd spēkā esošajām pašvaldības domes noteiktajām
nomas maksām. Noteikumi ir saistoši gan fiziskam, gan juridiskām
personām, kuras novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību
nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.
Tāpat stāsies spēkā 2018.
gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 12/18 „Par kārtību,

maksu 5,20 par kvadrātmetru,
Smiltenē īres maksa ir zemāka.
Īrniekam papildus īres maksai
ir jāmaksā komunālie maksājumi
(apkure, elektrība, ūdensapgāde,
kanalizācija, atkritumi), kuri tiks
aprēķināti pēc faktiski patērētā un
atbilstoši pakalpojumu sniedzēja
izrakstītajiem rēķiniem.

rētāju vai persona, kas ir noslēgusi īres līgumu ar SIA „Smiltenes
NKUP” par cita SIA „Smiltenes
NKUP” piederoša Daugavas 7a,
Smiltenē, dzīvokļa īri vai pretendentam ir spēkā esošs īres līgums
par cita Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļa īri vai kurai ar
tiesas nolēmumu ir pasludināts
fiziskas personas maksātnespējas
process un tas nav izbeigts likumā
noteiktajā kārtībā.
Smiltenes novada domes sēdē
tika nolemts, ka finanšu līdzekļus,
ko SIA „Smiltenes NKUP” iegūst
no īres tiesību rezervācijas izsoles,
tā ir tiesīga izlietot tikai daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 7A,
Smiltenē, uzturēšanai.
Vēlamies uzsvērt, ka izsole
ir vienīgā metode, kā vienlīdzīgā, demokrātiskā un godīgā ceļā
noskaidrotu īres tiesību ieguvēju.
Esošais pretendentu loks, kas var
piedalīties izsolē ir salīdzinoši
plašs, jo tie, kas tiek izslēgti no
pretendentu loka – ir tikai pretendenti, kura vai kura mājsaimniecības kopējie gada neto ienākumi
pārsniedz 34 tūkstošus euro.

Īres tiesību rezervācijas izsoles
Ņemot vērā LR Finanšu ministrijas noteiktos nosacījumus
2019. gada 27. februārī Smiltenes
novada domes sēdē tika nolemts
uzdot SIA „Smiltenes NKUP”
veikt izbūvētās daudzdzīvokļu
mājas Daugavas ielā 7A, Smiltenē, dzīvokļu izīrēšanu – dzīvokļu
īrniekus nosakot atklātās, nediskriminējošās dzīvokļa īres rezervācijas tiesību izsolēs atbilstoši
Īres tiesību rezervācijas izsoles
noteikumiem, kuros noteikts, ka
pretendents uz īres tiesībām var
būt:
 fiziska persona, kura ir
Latvijas Republikas pilsonis, vai
kurai ir piešķirts nepilsoņa statuss;
 pretendenta
deklarētā
dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija vai
pretendents ir darba tiesiskajās
attiecībās ar darba devēju, kura
juridiskā adrese vai tā struktūrvienības darbības vieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorijā;
 pretendenta vai mājsaimniecības, kurā Pretendents
dzīvo, kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz 34 000 EUR;
 par izsoles pretendentu
nevar būt persona, kas kādā no
izsoles organizatora iepriekš organizētajām īres tiesību rezervācijas
izsolēm ir atzītas par izsoles uzva-

Īres rezervāciju tiesību izsoles
kārtība un izmaksas
Lai klātienē interesentus iepazīstinātu ar īrei pieejamajiem dzīvokļiem, SIA „Smiltenes NKUP”
izsludinās datumus, kad tiks uzsākta pieteikšanās uz īres tiesību
rezervācijas izsoļu OTRO KĀRTU, kā arī datumu, kad notiks
publiska dzīvokļu apskate pretendentiem. Dzīvokļu apskatei būs
nepieciešams iepriekš pieteikties
un saskaņot apskates laiku, darba
laikā pa tālruni: 26343318.
Pirmās kārtas pieteikšanās
tika izsludināta no 2019. gada 4.

kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kuri nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome
sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu ar mērķi veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti
darbam novada administratīvajā
teritorijā, tādejādi nodrošinot
pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un novada
attīstību.
Uz palīdzību var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba
vai amata pienākumu veikšanai, un
kurš ir uzsācis darbu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, un
tie ir:
1. speciālisti, kuri nepieciešami ar Pašvaldības funkciju izpildi
saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā
vai deleģēšanas līguma ietvaros veic
ar pašvaldības autonomo funkciju
izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus;
2. speciālisti, kuri nepieciešami ar valsts funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai
marta līdz 13. marta plkst. 17.00.
Publiskā dzīvokļu apskates pretendentiem notika 11. martā. Pirmās izsoles notiks 19., 20., 21.
martā.
Otrās kārtas (B korpusam
-12 dzīvokļiem) datumu izsludināšanai aicinām sekot līdzi SIA
„Smiltenes NKUP” mājas lapā.
Lai piedalītos izsolē pretendetam būs jāveic sekojoši maksājumi:
1. Reģistrācijas maksa izsolei katram dzīvoklim ir – 20 EUR.
2.
Izsoles objekta nodrošinājums par piedalīšanos izsolē
(atbilstoši dalībnieka izvēlētajam
dzīvoklim), noteikts katram dzīvokļa veidam: vienistabas dzīvoklim – 40 EUR, divistabu dzīvoklim – 65 EUR, trīsistabu dzīvoklim – 80 EUR.
Dalībniekam, iegūstot personiskas tiesības īrēt dzīvokli, izsoles reģistrācijas maksa un izsoles
objekta pirkuma maksa, atrēķinot
iemaksāto izsoles objekta nodrošinājuma maksu, būs kā vienreizējs
maksājums, kas netiks atgriezts.
Izsoles dalībniekiem, kuri nav atzīti par izsoles uzvarētāju, izsoles
objekta nodrošinājumu atmaksās
10 dienu laikā pēc SIA „Smiltenes
NKUP” valdes lēmuma par izsoles
rezultātu apstiprināšanas pieņemšanu. Izsoles reģistrācijas maksa
dalībniekiem netiek atmaksāta.
PIEMĒRS
Divistabu dzīvoklis, kura
platība ir 45,6 m2 – mēneša īres
maksa = 4,90 x 45,6 = 223,44
+ komunālie maksājumi (apkure,
elektrība, ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumi) tiks aprēķināti pēc
faktiski patērētā.
1. Kopējas izmaksas, kas
jāveic, ja pretendents ir vienīgais

Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā;
3. speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt Smiltenes novada
attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs:
- ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana, u.c.);
- būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).
Speciālists, kurš ir uzsācis darbu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un kurš vēlas pretendēt
uz palīdzību, pašvaldībai iesniedz
iesniegumu saskaņā ar saistošajos
noteikumos minētām prasībām.
Speciālists tiek reģistrēts speciālistu
Palīdzības reģistrā pēc domes lēmuma pieņemšanas.
Palīdzības reģistrs, ko veido
un uztur Sociālais dienests, ir datu
kopums par speciālistiem, kuri hronoloģiskā secībā saskaņā ar domes
lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt
palīdzību un iekļaujami palīdzības
reģistrā. Dzīvojamo telpu speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā.
Ar pilnu saistošo noteikumu
tekstu var iepazīties Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību specialiste
izsoles dalībnieks uz izvēlēto dzīvokli, un īres tiesības tiek iegūtas:
1.1. Reģistrācijas maksa =
20 euro (netiek atmaksāta);
1.2. Nodrošinājuma maksa
= 65 euro (pēc tam tiek atmaksāta
jeb atrēķināta no izsoles objekta
pirkuma maksas);
Izsoles objekta pirkuma
maksa = izsoles sākumcena 50
euro + izsoles solis 50 euro (tiek
veikts obligāti viens solis) = 100
euro – pie katra nākamā soļa summa palielinās par 50 euro.
Kopējās izsoles izmaksas, ja
ir viens pretendēts un tiek veikts
obligāti viens solis = 20 + 65 +
(100 – 65) = 120 euro
1.3. Drošības nauda (2 mēnešu īres maksa, kas jāsamaksā 10
dienu laikā pēc līguma parakstīšanas) = 2 x 223,44 = 446,88 euro.
IZMAKSAS KOPĀ: Izsoles
izmaksas 120 euro + drošības
nauda 446,88 euro = 566,88 euro
2. Izmaksas, ja īres tiesības netiek iegūtas:
2.1. Reģistrācijas maksa = 20
euro (netiek atmaksāta);
2.2. Nodrošinājuma maksa =
65 euro (tiek atmaksāta).
Informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, videomateriāliem, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem un
īres līguma paraugs pieejams
SIA „Smiltenes NKUP” mājas
lapā
https://smiltenesnkup.lv,
sadaļā „Izsoles”. Vairāk informācija zvanot uz tālr. 26343318,
rakstot uz e-pastu: smiltenesnkup@gmail.com.
Pēc SIA „Smiltenes NKUP”
sniegtās informācijas sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldībā
Smiltenē būs iespēja
saņemt barikāžu dalībnieku
apliecības
Kopš 2018. gada 1991. gada
barikāžu dalībnieki var saņemt barikāžu dalībnieku apliecības. Ņemot
vērā lielo interesi, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība organizē
apliecību izsniegšanu izbraukumos
– Latvijas novados.
Latvijas Republikas Saeima
2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu „Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”. 2018. gada 20. martā
Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 172 „Noteikumi par 1991.
gada barikāžu dalībnieka apliecības
paraugu un apliecības izsniegšanas
un reģistrācijas kārtību”, kas nosaka, ka barikāžu dalībnieka statusu
apliecinošu apliecību izsniedz 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrība.
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To
var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības
rakstu.
Apliecība paredzēta uzrādīšanai
Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu
„Par 1991. gada barikāžu dalībnieku
statusu", kas nosaka, ka Pašvaldība
ir tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās
garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.
Sakarā ar barikāžu dalībnieku lielo interesi par apliecības
saņemšanu novados, 1991. gada
barikāžu dalībnieku biedrība, sadarbībā ar pašvaldībām, radusi
iespēju apliecības barikāžu dalībniekiem izsniegt izbraukumos.
Smiltenē šāda iespēja būs 2019.
gada 27. maijā no plkst. 11.00
līdz 16.00 Pils ielā 2, Smiltenē, 2.
stāvā.
Aicinām iepriekš pieteikties
līdz 22. maijam Smiltenes novada
domē, zvanot darba dienās pa tālruni 29613117.
Ierodoties uz apliecības saņem-

šanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes
apliecībai vai Pateicības rakstam
(oriģinālam vai kopijai) un Personu
apliecinošam dokumentam (pase vai
ID karte).
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecības iespējams arī saņemt citos
novados (sekojot līdzi informācijai
novadu informatīvajos izdevumos
vai mājas lapā), kā arī 1991. gada
barikāžu dalībnieku biedrībā, Rīgā,
Krāmu ielā 3.
Biedrības darba laiks:
pirmdien: slēgts (notiek apliecību izsniegšana Latvijas novados);
otrdien: 09.00 – 17.00;
trešdien: 09.00 – 17.00;
ceturtdien: 09.00 – 17.00;
piektdien: 09.00 – 17.00;
sestdien: slēgts;
svētdien: slēgts.
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl
nav reģistrējušies un ieguvuši kādu
no apbalvojumiem, apliecību iegūt
nevarēs, bet, ja barikāžu dalībnieks
vēl nav reģistrējies, bet to vēlas izdarīt nepieciešams aizpildīt iesniegumu – ierosinājumu par Pateicības
raksta piešķiršanu (IESNIEGUMS
– pielikumā), kuru var rakstīt arī jau
apbalvots un reģistrēts barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģistrēties
barikāžu dalībniekiem.
Aizpildīts iesniegums ir jānosūta vai nu ieskenēts uz e-pasta adresi info@barikades.lv vai pa pastu
– 1991. gada barikāžu dalībnieku
biedrībai, Krāmu iela 3, Rīga, LV1050.
Pēc iesnieguma saņemšanas 6
mēnešu laikā 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrības valde izskata iesniegumus un virza Pateicības
raksta saņemšanai. Aicinājumu
saņemt Pateicības rakstu barikāžu
dalībnieks saņems uz iesniegumā
norādīto adresi, kad apbalvošana
notiks iespējami tuvāk norādītajai
dzīvesvietai.
Ieva Eglīte,
1991. gada barikāžu muzeja
administratore
info@barikades.lv

Sadarbība un radošums
Manā un Tavā kopienā
2019. gada 10. aprīlī (trešdiena) Palsmanē (Smiltenes novads),
no pulksten 13.00 līdz 15.00 aicinām uz semināru „Sadarbība un radošums Manā un Tavā kopienā” ikvienu interesentu, kuram rūp savas
kopienas teritorijas attīstība.
Būs iespēja satikt un iepazīt
Alūksnes, Apes un Smiltenes novadu nevalstisko organizāciju (NVO)
darbības un sadarbības aktivitātes.
Biedrība „Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs” (NVO
centrs) darbojas 20 gadus. 2012.
gadā Alūksnes novada pašvaldība
NVO centram nodeva lietošanā divu
stāvu ēku Alūksnes pilsētas centrā,
ko nosaucām par Alūksnes novada
Sabiedrības centru. Šajā ēkā darbojas vairāk kā 50 biedrības, nodibinā-

jumi, neformālās iedzīvotāju grupas
un reliģiskās organizācijas.
Sadarbojoties kopienas NVO
un aktīvajiem iedzīvotājiem, 20
gadu laikā ir iegūta pieredze dažādu finansējumu piesaistē, pielietojot savdabīgas un radošas līdzekļu
piesaistes metodes. Kā vienu no
radošākajiem piemēriem līdzekļu
piesaistē var minēt – Erudīcijas spēli „Prāta laboratorija”, kas 4. sezonu
notiek Apē, kurās regulāri piedalās
Palsmanes komanda „Nieki vien”
un Smiltenes komanda „Ak, vai!”.
Ja Jums tas liekas interesanti un
noderīgi, gaidīsim!
Dzintra Zvejniece,
Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centra valdes
priekšsēdētāja

Atjaunos infrastruktūru un medicīnas
tehnoloģijas Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcā
SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 19. februārī
noslēdza līgumu par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/19/I/016 „Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju
iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai Vidzemē”.
Projekta mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvākus veselības aprūpes
pakalpojumus Vidzemes reģionā, atjaunojot infrastruktūru SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” un SIA
„Vidzemes slimnīca”. SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” steidzamās medicīniskās palīdzības punkta
telpām tiks veikta vienkāršota telpu
atjaunošana un medicīnas tehnoloģiju bāzes atjaunošana, tādējādi uzlabojot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pakalpojumus.
Tāpat vienkāršota telpu atjaunošana tiks veikta SIA „Sarkanā Krusta

Smiltenes slimnīca” ambulatorajām
telpām, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti prioritārajās jomās. Savukārt
sadarbības iestādē SIA „Vidzemes
slimnīca" tiks iegādāta un uzstādīta
medicīnas tehnoloģija ar mērķi nomainīt novecojušo medicīnas iekārtu un nodrošināt drošu un komfortablu vidi priekšlaikus dzimušajiem
bērniem un jaundzimušajiem ar veselības problēmām.
Projekta ietvaros tiks veikta
vienkāršotu telpu atjaunošana divām SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” struktūrvienībām.
Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā tiks atjaunotas 3 telpas
ar kopējo platību 82,2 kvadrātmetri
un iegādātas 10 jaunas medicīnas
tehnoloģijas (manipulāciju/operāciju galds, elektrokardiogrāfs, operācijas lampa, nerūsējoša tērauda

procedūru galds, baktericīdās
lampas, ķirurģiskais sūknis,
divdaļīgas apskašu kušetes).
Ambulatorajā daļā paredzēts
remonts 10 telpās/kabinetos
ar kopējo platību 172,6 kvadrātmetri, kas atrodas Poliklīnikas ēkas otrajā stāvā. SIA „Vidzemes slimnīca”
priekš dzemdību un ginekoloģijas
nodaļas tiks iegādāts apsildāmais
bērnu kopšanas galds.
Projekta kopējās izmaksas ir
145 340,00 EUR, no kurām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 118 494,25 EUR, valsts
budžeta finansējums ir 12 546,45
EUR un privātais (SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” un SIA
„Vidzemes slimnīca") finansējums
14 299,30 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
šā gada 18. oktobrim.
Ilze Majore,
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas
vadītāja

Ārstu pieņemšanas laiki
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” informē par speciālistu
(kuri pieņem konkrētos datumos)
pieņemšanas laikiem 2019. gada
martā, aprīlī:
 Fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsts – dr. Inta Kezika
pieņems 28. martā no pulksten
16:00 līdz 19:00 (pēc pieraksta);
 Ārsts – neirologs dr. Aiga
Balode pieņems 27. martā un 16.
aprīlī no pulksten 9:00 līdz 13:00
(pēc pieraksta);
 Ārsti – ķirurgi Baiba Gabrāne un Ruslans Kovaļenko katra
mēneša ceturtdienās no pulksten
16:00 līdz 19:00 (pēc pieraksta);
 Bērnu alergologs – Dr.

Mārīte Poga pieņems 29. martā
no pulksten 08:20 līdz 15.:40 (pēc
pieraksta);
 Masieris – Pēteris Kokarēvičs pirmdienās un trešdienās
no pulksten 08:00 līdz 12:30 (pēc
pieraksta) un otrdienās no pulksten
13:00 līdz 15:30 (pēc pieraksta).
Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs,
radiologs – diagnosts, USG ārsts,
otolaringologs, internists, acu ārsts,
arodslimību ārsts, neirologs, onkologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā
laboratorija, kardiologs, endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, bērnu
alergologs, fizioterapeits, NMS la-

boratorija.
Pie speciālistiem ir iespēja
pieteikties zvanot uz reģistratūru –
64772534 vai rakstot uz e-pastu – registratura@smiltenesslimnica.lv (obligāti norādāmā informācija – vārds,
uzvārds, personas kods, telefona numurs).
Smiltenes slimnīcas teritorijā
martā un aprīlī būs pieejams izbraukumu mamogrāfs:
 18. martā, 4. aprīli un 18.
aprīlī MFD Veselības grupas mobilā diagnostika no pulksten 10:00
līdz 17:00 pēc iepriekšēja pieraksta
pa tālr.+371 25431313.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” administrācija

Smiltenes pilsētas kultūras centra kinozāles
repertuārs martā
15., 17. – 21. marts – krimināldrāma „1906” – LV-100 filmu
cikla pēdējā filma. 1906. gada rudens. Slepenpolicija ir guvusi virsroku cīņā ar sociāldemokrātu kaujiniekiem. Tikai viena grupa spītīgi
turpina savu darbību un plāno pārgalvīgu uzbrukumu rūpnīcas kasei.
Par operācijas vadītāju tiek norīkots
ierindas kaujinieks Pelēkais. Operācijas plānošanas laikā Pelēkais
satiek dzejnieci Violetu un mēģina
iekarot viņas uzmanību. Violetas
iedvesmots, Pelēkais ierauga dzīvi
un revolūciju citām acīm. Turpretim
Violeta nemanāmi nonāk kaujinieku
bīstamajā pasaulē. 15.III Vislatvijas
pirmizrāde.
24., 25. marts – Lietuvas drāma par Sibīrijā izsūtītajiem „Pelni
sniegā”. 1941. gadā 16-gadīgo Līnu
gaida iestāšanās mākslas skolā, pirmās satikšanās un viss, ko spēj dāvāt
vasara. Taču kādu nakti Līnas mājās
ielaužas čekisti, lai viņu kopā ar māti

un jaunāko brāli deportētu uz Sibīriju. Viņas aizraušanās ar zīmēšanu un
neticams gribasspēks ļaus meitenei
izdzīvot situācijās, kur citi nevarēja.
Filma balstīta uz lietuviešu izcelsmes amerikānietes Rūtas Šepetis
dižpārdokļa motīviem „Starp pelēkiem toņiem”, kas izdots arī latviski.
/Latvijā līdzīgu tēmu risināja filma
„Melānijas hronika/
25. marts – dokumentāla filma
par Latvijas simtgadniekiem – „100
gadi esības vējos”. Autoru dāvinājums tautas atceres dienas dalībniekiem. Izrāde bez maksas pēc sēru
dienas ziedu nolikšanas, sākums ap
plkst. 12:45.
26., 27., 28. marts „Krīds 2”.
Silvestrs Stallone („Rokijs”) skarbā
sporta filmā.
29. marts – „No GHETO uz
Olimpiādi” – gadskārtējā sporta
filma ielu basketbola cienītājiem.
Bez maksas.
31. marts – 4. aprīlis – ani-

mācijas komēdija bērniem „Karalienes korgijs”, latviešu valodā.
Rekss, britu karalienes iemīļotākais
suņuks, pazūd no pils un nonāk Londonas ielās raibā suņu klanu sabiedrībā, kurā valda nemitīgas domstarpības un kautiņi. Cenšoties atgriezties
mājās pie savas saimnieces, Rekss
mēro garu un piedzīvojumiem bagātu ceļu, kura laikā atrod savu suņa
mīlestību un iepazīst pats sevi.
Sīkāk par filmām un seansu sākumiem – www.kinosmiltene.lv.
Kultūras centra
KASES DARBA LAIKS:
P.
14:00 – 19:00
O.
09:00 – 13:00 un
14:00 – 19:00
T.
09:00 – 13:00 un
14:00 – 19:00
C.
14:00 – 19:00
Pk.
14:00 – 19:00
S. – Sv.
stundu pirms
pasākuma vai filmas seansa
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2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, lai saņemtu nodokļa
pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam
Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav
obligāta, deklarāciju par pagājušo
gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz
pat 2022. gada 16. jūnijam, sākot ar
šā gada 1. martu. Taču gadījumos,
kad saistībā ar progresīvās nodokļa
likmes vai diferencētā neapliekamā
minimuma piemērošanu radusies
nodokļa starpība, kas jāpiemaksā
valsts budžetā, deklarācija jāiesniedz obligāti līdz šā gada 3. jūnijam. Savukārt, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro, – līdz
1. jūlijam.
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana brīvprātīgi
Ja no algota darba ienākumiem
ir maksāts iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (IIN), tad gada ienākumu
deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli par
attaisnotajiem izdevumiem, kā arī
gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma un
progresīvās nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju var iesniegt arī,
ja gada laikā nav bijuši piemēroti
nodokļu atvieglojumi, piemēram,
par apgādībā esošām personām.
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā.
Tātad šogad to var iesniegt ne tikai
par 2018. gadu, bet arī par 2016.
un 2017. gadu, bet līdz 2019. gada
17. jūnijam – vēl arī par 2015.
gadu.
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana obligāti
Kopš 2018.gada progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
un diferencētā neapliekamā minimuma lielums ir atkarīgs no kopējiem
gada laikā gūtajiem ienākumiem,
tātad – ne tikai algas gadījumos, kad
gada laikā gūtie ienākumi ir svārstī-

gi, var veidoties gan nodokļa piemaksa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, rezumējot
gada ienākumus, izrādās, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav samaksāts
pilnā apmērā, trūkstošo nodokļa daļu nepieciešams iemaksāt budžetā. Savukārt, ja izrādās, ka ir samaksāts lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekā
nepieciešams, tas tiek atmaksāts. Lai noskaidrotu, vai izveidojusies nodokļa
piemaksa vai pārmaksa, katram iedzīvotājam individuāli ir jāaizpilda sava
gada ienākumu deklarācija. Ja nodoklis ir jāpiemaksā valsts budžetā, tad
gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.

Ievērībai!
Budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā
izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai attaisnotos
izdevumus (saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības
iegūšanas pakalpojumiem (t.sk. par bērnu interešu izglītības
pakalpojumiem), veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem,
veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas
pakalpojumiem)):
 čekus, kvītis (ar Jūsu personas kodu un vārdu, uzvārdu)
Jānorāda arī pakalpojuma sniedzēja rekvizīti – nosaukums un
reģistrācijas numurs.
 bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstus (nav
jāapstiprina ar bankas zīmogu)
Aizpildot deklarāciju, būs jānorāda savi personas dati, arī personas
kods, tālruņa numurs, bankas konta numurs. Jānorāda arī pakalpojuma
sniedzēja rekvizīti – nosaukums, reģistrācijas numurs un čeka, kvīts
datums un numurs. Dati par ienākumiem – algu un pensiju – ir Valsts
ieņēmumu dienesta rīcībā.
Jāatzīmē, ka 2018. gadā summa, no kuras viena persona var atgūt
daļu nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz 600 euro,
ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50% no
strādājošā gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat kā līdz šim obligāti gada ienākumu deklarācija jāsniedz, ja:
 tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais
īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības;
 ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas,
kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu,
kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;
 ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018. gadā
pārsniedz 4000 euro, piemēram, pārdota personiskā manta;
 ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, no kuriem
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai;
 ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā
nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā
līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi.

Aicinājums!
Ikviens nodokļu maksātājs deklarāciju iesniegt var:
1. elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk.
2. iesniegt papīra veidā būs jāaizpilda veidlapas D4 un D.
Jaunās 2018. gada Veidlapas (bezmaksas) ir pieejamas
VID mājaslapā un Smiltenes VPVKAC.
VID papildus informēs par nodokļu starpību arī individuāli, nosūtot
ziņu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un izmantojot pasta pakalpojumus.
Vēršam uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju iespējams iesniegt:
VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas),
kā arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā
Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un
darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā „Vienotie klientu
apkalpošanas centri”.
SMILTNĒ, Valsts ieņēmumu dienesta speciālista
Darba laiki:
Pirmdienās 9:00 – 12:00 12:30 –18:00
Otrdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Ceturtdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00.
Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs sniedz palīdzību un atbalsta e-pakalpojumu sniegšanā par Valsts
ieņēmumu dienesta e- pakalpojumiem darbam portālā www.latvija.lv
Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas pieprasīšanu un
iesniegšanu
Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi
Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS)
Smiltenes VPVKAC darba laiki:
Pirmdienās 8.00 – 18.00;
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00 - 17.00;
Piektdienās 8.00 – 16.00.

Atceries!
Lai autorizētos www.latvija.lv vai www.eds.vid.gov.lv sistēmās,
nepieciešams izmantot drošas piekļuves līdzekļus:
internetbankas piekļuves datus;
 elektronisko parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID);
mobilā lietotne eParaksts mobile.
Par VID kompetencē esošajiem jautājumiem iespējams uzzināt, zvanot
pa tālruni 67120000, bet detalizētākas atbildes var saņemt, nosūtot savus jautājumus elektroniski uz e-pastu: vid@gov.lv.

Aicinām Smiltenes pilsētas privātmāju iedzīvotājus izmantot bezmaksas
šķirošanas konteineru uzstādīšanu
SIA „ZAAO”, attīstot modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu, ievieš
individuāli dalīti vāktu atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu,
kuru bez maksas var izmanto arī
Smiltenes pilsētas privātmāju iedzīvotāji.
Pakalpojums paredz iespēju
šķirot vieglo iepakojumu un stikla
iepakojumu, ievietojot tos atbilstošā
240 litru konteinerā. Pareizi šķirojot
un nododot pārstrādei otrreiz izmantojamos materiālus, iedzīvotājiem
ir iespēja izvairīties no maksājumu
sadārdzinājuma par sadzīves atkritumu izvešanu.
Iedzīvotājiem ir iespējas saņemt
divus konteinerus – vienu vieglajam
iepakojumam, kurš ir ar dzeltenu
vāku, tajā drīkst ievietot papīru,
kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE), kosmētikas
un sadzīves ķīmijas iepakojumu
(HDPE), kā arī metāla priekšmetus,
otru konteineri ar melnu vāku, kas
paredzēts stikla pudeļu un burku nodošanai.
Klientiem, kuri noslēdz līgumu
par Individuāli dalīti vākto atkritumu

apsaimniekošanu, ZAAO konteinerus piešķir lietošanā bez maksas.
Arī konteineru iztukšošana līguma
darbības laikā tiks nodrošināta bez
maksas.
Lai pieteiktos pakalpojumam,
iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klientam, kuram ir noslēgts līgums par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma
noslēgšanu par individuāli dalīti
vākto atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu var, zvanot pa tālr.
29221847, rakstot uz e-pastu zaao@
zaao.lv vai ierodoties klātienē birojā
Valmierā, Rīgas ielā 32.
Līdz šim šķirošanas konteine-

ri ir uzstādīti un līgumi
noslēgti ar 99 Smiltenes
pilsētas privātmāju klientiem no 940. Šīs akcijās
laikā ZAAO kopumā
plāno uzstādīt 10 000
konteinerus iepakojuma
nodošanai privātmāju iedzīvotājiem Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras
pilsētu teritorijās.
Aicinām
Smiltenes pilsētas privātmāju iedzīvotājus aktīvāk izmantot šo bezmaksas
šķirošanas konteineru uzstādīšanu,
tādējādi maksimāli vairāk atgriežot
apritē pārstrādei derīgo materiālu,
kuri tiek izmantoti jaunu materiālu
ražošanā, kas savukārt rada iespēju
samazināt apglabājamo atkritumu
daudzumu.
Pie tam šķirojot un nododot
pārstrādei otrreiz izmantojamos
materiālus, iedzīvotājiem ir iespēja
samazināt sadzīves atkritumu izvešanas apjomu un arī izmaksas.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Avots: http://www.zaao.lv
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Smiltenes novada Pašvaldības
Smiltenes evaņģēliski
policijas informācija
luteriskā draudze turpina
darbu pie vairāku
projektu īstenošanas
Projekta „Kundziņu dzimtas piemiņas lieveņa atjaunošana Smiltenes pagasta Mācītājmuižā” norit restaurācijas darbi – lieveņa koka
daļu, kolonas, vainagsijas, spāru, apdares dēļu, kokgriezumu atjaunošana, tiek izgatavoti pamatu veidņi. Būvdarbus veic SIA „Dziedrs.”
Projekts Nr. 17-09-AL10-A019.2202-000001 sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē
Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
(ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Projekta „Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas lielās zāles
krāšņu atjaunošana” ietvaros norit krāšņu būvdarbi. Projektā ir paredzēts uzbūvēt divas vēsturisko krāšņu kopijas. Šobrīd ir uzbūvēta viena
4,2 m augsta cilindriska apkures krāsns ar slīpētu nerūsējošā tērauda
apvalku, otra krāsns ir uzbūvēta līdz 2,5 metru augstumam. Būvdarbus
veic SIA „Akords U”. Būvdarbu līguma izmaksas 10943,85 euro, ar
PVN 13242,06 euro.
Projekts Nr. 17-09-AL10-A019.2202-000002 sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē
Lauku atbalsta dienests. Projektam piešķirts arī Smiltenes novada domes
līdzfinansējums nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
(ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” (Nr. ERAF/551SAM/
2016/I/02) ietvaros norit baznīcas jumta atjaunošanas būvdarbi, atjaunojot griestu un jumta konstrukcijas. Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējumu, privātpersonu, uzņēmumu un
Smiltenes novada domes mērķziedojumiem.
Šobrīd ir veikta
daļēja siju protezēšana, jaunu melno griestu
izbūve, linu spaļu siltinājuma otreizēja iestrāde, spāru un uzspāru protezēšana, vēdināšanas kanālu remonts, lubu apakšklāja remonts, latojuma nomaiņa, mūrlatu nomaiņa,
jumta konstrukciju ģeometrijas korekcijas, skārdnieku darbi, apkalpes laipu
izbūve 3 stāvos. Būvdarbus veic SIA „VELVE AE”, būvdarbu līguma
summa 205494,74 euro, ar PVN 248648,64 euro.
Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze saka paldies visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kas ir atbalstījuši līdz šim! Darbi pie visiem projektiem turpinās. Aicinām apmeklēt baznīcā notiekošos pasākumus un pašiem
pārliecināties par projektu norisi un senām būvliecībām, kādas tiek demontētas un pieejamas apskatei baznīcas telpā.
Aicinām just līdzi un
priecāties par redzamiem
sasniegumiem,
atbalstīt baznīcas atjaunotnes
darbus arī 2019. gadā ar
savu ziedojumu. 2019.
gada 18. oktobrī ir iecerēti pašreizējās baznīcas
ēkas 160 gadu jubilejas
svētki.
Reinis Kulbergs,
Smiltenes evaņģēliski
luteriskā draudzes
mācītājs

Smiltenes novada Pašvaldības
policija (SNPP) 2019. gada februāra
mēnesī sastādījusi 29 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem
24 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 5 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem
pārkāpumiem:
- 421. panta ceturtā daļa – par
smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais - 14;
- 106. panta pirmā daļa – par
dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu – 1;
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu (pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas

vestes) – 9.
Par Smiltenes novada domes
saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:
- 21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 4;
- 27.1. punkts – gulēšana uz
publiskiem atpūtas soliņiem – 1.
Smiltenes novada Pašvaldības
policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai
personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa
tālruni:
28 65 99 33 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Smiltenes novada dome 2019.
gada 21. martā rīkos pašvaldības
kustamās mantas – pasažieru autobusa VW LT 46, pasažieru autobusa Ford Transit, sniega mašīnas
(retraka) PRINOTH ALL – mutiskas izsoles ar augšupejošu soli.
Izsoles notiks Smiltenes novada
domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.
 Plkst. 10:00, notiks pasažieru autobusa VW LT 46, valsts
reģistrācijas Nr. EZ 2816, 1999. izlaiduma gads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Plkst. 10:30, notiks pasažieru autobusa Ford Transit, valsts
reģistrācijas Nr. HH 9249, 2009. reģistrācijas gads, mutiska izsole ar
augšupejošu soli.

 Plkst. 11:00, notiks sniega mašīnas (retraka) PRINOTH
ALL, 1985. reģistrācijas gads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks

Šogad pasniegs 134
bronzas monētas novada
jaundzimušajiem bērniem

Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības, un godinātu novadā
dzimušos bērnus, Smiltenes novada
dome arī šogad turpina jau aizsākto
tradīciju – bronzas monētas pasniegšanu novada jaundzimušajiem bērniem.
9. martā pirmie bronzas monētas pasniegšanas pasākumi notika
Variņu, Grundzāles un Palsmanes
pagastos. 16. martā bronzas monētas
pasniegšanas pasākumi notiks Bilskas, Blomes un Launkalnes pagastos,
savukārt Smiltenē pasākums notiks
12. maijā, kurā tiks sveikti Smiltenes
pilsētas, Brantu pagasta un Smiltenes pagasta 2018. gadā dzimušie
bērni. Uzaicinājumi jeb ielūgumi uz
pasākumu tiek nosūtīt uz bērna deklarēto dzīvesvietas adresi. Jautājuma
gadījumā aicinām sazināties ar Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāju, zvanot uz tālruni

Pašvaldība
rīko kustamās
mantas izsoles

64707572 vai rakstot uz e-pastu:
dace.ergele@smiltene.lv.
Monētas ar bērna rociņu nospiedumu un tekstu „vieta, kur augt!”
aversā un Smiltenes novada ģerboni
reversā svinīgajos pasākumos tiek
pasniegti novadā deklarētiem bērniem un viņu vecākiem. 2018. gadā
tie ir 134 jaundzimušie – Bilskas pagastā – 9, Blomes pagastā – 6, Brantu
pagastā – 6, Grundzāles pagastā – 9,
Launkalnes pagastā – 11, Palsmanes
pagastā – 7, Smiltenes pagastā – 15,
Variņu pagastā – 4, Smiltenes pilsētā – 67. Rociņu nospiedums monētā
simbolizē novada attīstību, izaugsmi, jo rokas nekad darba nebaidās.
Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģele stāsta, ka par tradīciju kļuvušais
pasākums iepriecina visus novadā
2018. gadā deklarētos jaundzimušos.
Gribam pateikties tām ģimenēm un
viņu mazuļiem, kuri par savas augšanas un pasaules iepazīšanas vietu
ir izvēlējušies Smiltenes novadu.
Vecākiem novēlam, lai nekad
nepietrūkst izturības un mīlestības
bērnus audzinot, lepoties ar katru
viņa sasniegumu un kopā radīt neaizmirstamus mirkļus, kurus vienmēr atcerēties!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un 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.
Par izsolāmās kustamās mantas
apskates vietu un laiku aicinām sazināties ar Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).
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 2019.
gada 19. martam (ieskaitot).
Vairāk informācijas un izsoles
noteikumi, tirgus vērtības noteikšanas dokumenti, pieteikuma iesniegums izsolēm pieejams Smiltenes
novada mājas lapā www.smiltene.
lv sadaļā IZSOLES.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Veikta Smiltenes kapsētu digitalizācija
Jau rakstījām, ka spēkā ir
2017.gada 29. novembra Smiltenes novada domes saistošie
noteikumi Nr. 18/17 „Smiltenes
novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”,
kuri nosaka Smiltenes novada
pašvaldības kapsētu (Smiltenes
Meža kapi, Smiltenes pilsētas
kapsēta, Vecā luterāņu kapsēta,
Ebreju kapi, arī Palsmanes kapsēta) iekšējās kārtības noteikumus,
kapavietu piešķiršanas, kopšanas,
uzturēšanas, apbedīšanas un kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētās, kā arī
kārtību, kādā tiek aktēta nekopta
kapavieta, kā arī atbildību par
saistošo noteikumu neievērošanu,
kapavietas uzturēšanas līguma paraugu un Administratīvo atbildību
par noteikumu pārkāpšanu.
Noteikumi ir saistoši gan kapsētu apsaimniekotājam (Smiltenē
– SIA „Smiltenes NKUP”, Palsmanē – Palsmanes pagasta pārvalde), gan arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts
kapavietas uzturēšanas līgums ar
kapsētu apsaimniekotāju, kā arī
personām, kas sniedz amatnieka
pakalpojumu sniegšanu kapsētā.
Ar saistošiem noteikumiem var
iepazīties www.smiltene.lv, sada-

ļā „Saistošie noteikumi”.
Atgādinām, ka kapavietas
uzturētājam piecu gadu laikā
kopš noteikumu stāšanās spēkā (tas ir līdz 2023. gadam) ir
pienākums noslēgt kapavietas
uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Ar līguma projektu var iepazīties SIA
„Smiltenes NKUP” mājas lapā:
https://smiltenesnkup.lv.
Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu
laiku, līgums neparedz samaksu
par kapavietas uzturēšanu.
Smiltenes NKUP lūdz tos piederīgos, kam ir apbedījumi Smiltenes kapsētās, ierasties uzņēmuma birojā Smiltenē, Pils ielā 3a, 1.
stāvā (Kancelejā) un noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu. Līgumu noslēgt var pirmdienās no
plkst. 8:30 līdz 17:30, pusdienas
pārtraukums no 12.00 līdz 13:00.
Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu
uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Smiltenes novada kapsētās
pēdējo divu gadu laikā ir veikta
kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot
kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas
ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

Kapsētu digitalizāciju veica
uzņēmums SIA „Cemety”, kas
Smiltenes pilsētas kapsētā un
Meža kapos veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti,
reģistrēšanu un apbedījuma foto
fiksāciju, izveidojot publisku datu
bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām
personām (par kurām informācija
bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.
Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek
aicināti iepazīties ar digitālajā
kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā
vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA „Smiltenes NKUP”,
tālrunis: 64707062 vai 26182972,
e-pasts: smiltenesnkup@gmail.
com.
Informējam, ka šī gada kapusvētki Smiltenes kapsētās
notiks 21. jūlijā, bet Svecīšu vakars 28. septembrī.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
sadarbība ar
SIA „Smiltenes NKUP”

Uzsākta pašvaldībai piederošā
Sijāru tilta pār Vizlas upi pārbūve
Š.g. 19. februārī ir uzsākta
Smiltenes novada pašvaldībai
piederošā Sijāru tilta pār Vizlas upi, Grundzāles pagastā, uz
vietējās nozīmes autoceļa Sijāri
– Bērzkalni, pārbūve, kurš kopš
2015. gada sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ir slēgts satiksmei.
Pārbūves laikā plānots pilnībā
demontēt esošā tilta konstrukcijas
un balstus. Esošā tilta vietā paredzēts izbūvēt vienlaiduma monolīta
dzelzsbetona plātnes tiltu ar aplēses
laidumu 18 m, tilta kopējais garums
24 metri, brauktuves platums – 5 m,
kopējais tilta platums 6,4 m. Tiltam
paredzēts izveidot jaunus konusu/
nogāžu nostiprinājumus un to atbalstus zemtilta daļā. Ceļa nogāzēs
tilta galos tiks izbūvētas ūdens novadīšanas teknes no ceļa klātnes, lai
tilta galos neveidotos izskalojumi,
kā arī tiks veikta jaunu krasta balstu
un konusu uzbērumu izbūve, upes
krastu nostiprināšana.
Tāpat kā līdz šim, līdz pat
darbu pabeigšanai, lai apbrauktu satiksmei slēgto tiltu jāizmanto
apbraucamais ceļš – autoceļš Ceriņkrūms – Pakalnes tilts, Meimurkalna ceļš, Mazsietaliņi, autoceļu
Sijāri – Bērzkalni.
Grundzāles pagasta pārvaldes
vadītāja Alda Zvejniece: „Tilta atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums,
jo aiz tā atrodas vairākas viensētas
un zemnieku saimniecība, kuras
darbība risinās abās tilta pusēs. Šo
ceļu izmanto ne tikai iedzīvotāji,
bet arī mežu īpašnieki un mednieki. Tilta pārbūvi iedzīvotāji gaidīja
jau vairākus gadus. Ceru, ka iedzīvotāji ar sapratni piecietīs īslaicīgās

Bezmaksas lekcija
iedzīvotājiem
2019. gada 22.
martā plkst. 16:30
Smiltenes pilsētas
Kultūras centra mazajā zālē, Gaujas
ielā 1, Smiltenē, tikšanās ar veselības
veicināšanas entuziastu Māri Žundu.
Māris Žunda ir pirtnieks, veselības veicināšanas entuziasts,
Vima Hofa (Wim Hof) metodes
treneris Baltijā. Māris Žunda ir izveidojis „Rūdīšanās skolu” un vada
„aukstummīļu” kustību.
Lekcijā ikvienam būs iespējā
uzzināt, kā uzlabot savu veselību,

trenēt imunitāti ar elpošanu un rūdīšanos un kā ieviest šos paradumus
ikdienā. „Cilvēkam jābūt laimīgam,
spēcīgam un veselīgam katru dienu,
nevis tikai svētkos, brīvdienās vai
atvaļinājumā”, tā saka Māris Žunda.
Pasākums tiek organizēts projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros.

Lauksaimniekiem, uzņēmējiem,
iedzīvotājiem!
Šā gada 11. aprīlī ar Smiltenes
novada domes atbalstu organizējam braucienu uz 27. Starptautisko lauksaimniecības, lopkopības,
dārzkopības un komunālās saimniecības izstādi „Pavasaris 2019”
izstāžu kompleksā Rāmava.
Izbraukšana 11. aprīlī plkst.
8:00 no Baznīcas laukuma 16 autobusu pieturas (pie bijušās kafejnīcas
„Mūza” ēkas), Smiltenē.
Dienas plānā – TV torņa skatu
laukuma apmeklējums (Zaķusala),

lauksaimniecības izstādes apmeklējums Rāmavā un ekskursija uz
Latvijas bankas Zināšanu centru
„Naudas pasaule” – tas ir interaktīvs
finanšu izglītības un informācijas
centrs par naudas politiku, apriti un
vēsturi.
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 9. aprīlim pie Lauku attīstības konsultantes Laimas Āboltiņas, kontakttālrunis – 26402963;
29113631.
Laipni aicināti visi interesenti!

Dzimtsarakstu nodaļa informē
neērtības turpmākās drošības un ērtību vārdā.”
Darbus objektā atbilstoši veiktajai iepirkumu procedūrai veic SIA
„Katleri”. Būvobjektu ekspluatācijā plānots nodot līdz 2019. gada 13.
decembrim. Kopējā līguma summa

319 077,52 EUR, ieskaitot PVN,
kas tiek segta no Smiltenes novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada februāra mēnesī
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8
jaundzimušie, noslēgtas 2 laulības
un sastādīti 7 miršanas reģistri.
Februāra mēnesī dzimšanas
apliecības saņēma 6 meitenes, tostarp dvīņu māsiņas, un 2 zēni.
Nodaļā reģistrēti 7 miršanas

reģistri. Miruši 6 vīrieši (vecumā
no 63 līdz 83 gadiem) un 1 sieviete (95 gadu vecumā). Miruši 5
– Smiltenes pilsētas iedzīvotāji un
pa 1 – Blomes un Vijciema pagasta
iedzīvotājam.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Smiltenes novada uzņēmējus aicina
piedalīties seminārā
Smiltenes novada uzņēmēji, lauksaimnieki un māj- EUROPEAN UNION
ražotāji, kas strādā
piena un gaļas lopkopības nozarē,
tiek aicināti piedalīties divu dienu seminārā no 21. marta līdz 22.
martam Smiltenē, kurā notiks gan
uzņēmēju prezentācijas par piena
pārstrādi, gan vizītes pie nozares uzņēmējiem. Semināra programmā:
• Beverīnas novada uzņēmuma
„Trikātas pienotava” pieredzes
stāsts bioloģiskā siera ražošanā;
• Smiltenes novada, Blomes pagasta
zemnieku saimniecības „Dimanti”
pieredzes stāsts piena pārstrādē un
mājražošanā;

• Alojas novada zemnieku saimniecības „Strēlnieki” pieredzes stāsts
kazu audzēšanā un piena pārstrādē;
• Smiltenes novada uzņēmuma
„Smiltenes piens” prezentācija un
pieredzes stāsts piena produktu ražošanā;
• Apes novada Gaujienas pagasta
zemnieku saimniecības „Lejasstrazdi–Zvejnieki” pieredzes stāsts
gaļas lopu audzēšanā.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās semināram līdz 19. martam. Vietu skaits ierobežots. Plašāka

informācija par pasākuma
programmu, norisi un iespējām piedalīties var noskaidrot pa tālruni 64707575 vai
rakstot e-pastu projekta aktivitāšu
vadītājam Modrim Apsītim – modris.apsitis@smiltene.lv.
Pasākums tiek organizēts projekta „Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu
ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) ietvaros. Vairāk
par projektu var uzzināt Smiltenes
novada mājas lapā www.smiltene.
lv, sadaļā „Projekti”.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Smiltenes novada strādājošās personas
pilnveidoja profesionālo kompetenci
Kā rodas klimata pārmaiņas
un kas ir siltumnīcas efekts? Kādi
ir galvenie SEG gāzes (Siltumnīcas
efekta gāzes) avoti un ko ikviens
no mums, mainot savus ikdienas
ieradumus un netērējot milzīgus
resursus, var darīt, lai saudzētu atmosfēru un mazinātu klimatam kaitīgo gāzu emisiju? – to ceturtdien,
28. februārī, tiekoties ar Smiltenes
vidusskolas septīto un astoto klašu
skolēniem, pārrunāja SIA „Ekodoma” pārstāve Anda Jēkabsone.
Skolēniem lekcijas laikā tika
doti arī uzdevumi, kas katram ļāva
labāk apzināties savus videi nedraudzīgos ieradumus un noskaidrot, kā,
tos mainot, var samazināt globālās
sasilšanas iespējamās sekas. 1.
martā līdzīgas izglītojošās lekcijas
notiks vēl divās Smiltenes novada
izglītības iestādēs – Palsmanes un
Grundzāles pamatskolās.
Smiltenes novadā iecerētās aktivitātes
Minētās lekcijas ir viena
no starptautiskā projekta „LIFE
ADAPTE” LIFE 16 CCA/

ES/000049 „Kopēja metodika
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas
pašvaldībās” aktivitātēm Smiltenes
novadā. Minētajā projektā iesaistījušās Portugāles, Spānijas un Latvijas pašvaldības.
„Projekta mērķis – vietējā līmenī veicināt klimata politikas un
tiesību aktu uzlabošanu Eiropas
Savienībā, izstrādājot, izmēģinot
un demonstrējot klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijas un rīcības
plānus, kā arī izveidojot pilotprojektus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai,” informē
Smiltenes novada domes Attīstīšanas un plānošanas nodaļas vadītāja
Ieva Dille. „Katra projektā iesaistītā pašvaldība īstenos savu pilotprojektu, lai sakārtotu un pilnveidotu
dažādus infrastruktūras objektus,
kas veicinās pielāgošanos klimata pārmaiņām. Smiltenē paredzēts
Vidusezera tīrīšana un padziļināšana.”
Baiba Vahere,
Smiltenes vidusskola

Apstiprināts projekts
„Lizdoles ezera
apsaimniekošanas plāna
izstrāde”
Šā gada 20. februārī
Latvijas vides aizsardzības fonda padomes
sēdē tika apstiprināts
Smiltenes novada domes iesniegtais projekta pieteikums
„Lizdoles ezera apsaimniekošanas
plāna izstrāde”.
Projekta mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas
plānā norādītām aktivitātēm nākotnē,
veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā
piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera
un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte,
iegūstot datus par ūdens kvalitāti,
hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas
cēloņu un seku samazināšanai.
Projekta rezultātā tiks izstrādāts

Lizdoles ezera
apsaimniekošanas plāns, kas
ietver detalizētu informāciju
par ezera un tā piekrastes ekoloģisko
stāvokli un ekosistēmas potenciālo
piedāvājumu.
Projekts tiks realizēts pateicoties
Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. Kopējās projekta izmaksas
9983,00 EUR, ko sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 31. maijam.
Vairāk informācijas par Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.
lvafa.gov.lv/.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros
ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
(turpmāk – Projekts) 3. kārtas
ietvaros ir noslēgušās mācības,
kurām ikviens strādājošais vecumā
no 25 gadiem varēja pieteikties, lai
iegūtu jaunas kompetences vai pārkvalificētos. Smiltenē noritēja mācības ar izglītības programmām kā,
E, C, CE kategorijas tiesības, ēdināšanas un tūrisma jomā, bet kā jaunums – tika piedāvāta iespēja apgūt
šūšanu un pārskatu sagatavošanu
MS Excel programmā. Informējam,
ka trešajā pieteikšanās kārtā mācībās ir apguvušas 28 Smiltenes novada strādājošās personas.
Smiltenes novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA)
par sadarbību Eiropas Savienības
fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.

specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
„Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” īstenošanā.
Projekta ietvaros strādājošām
personām vecumā no 25 gadiem
līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību ir iespēja gan kvalifikācijas celšana, gan
arī pārkvalifikācija. Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un
valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu
mācības ir bez maksas.
Informējam, ka Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā

projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” ietvaros 4. pieteikšanās kārtas uzsākšana nodarbinātām personām ir plānota
maijā.
Uzsākot īstenot projekta aktivitātes, tiks sniegta sīkāka informācija
gan par mācību jomām un izglītības
iestādēm, kurās varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai arī pieaugušo
neformālās izglītības programmas,
gan par iespējām pieteikties mācībām, gan arī par citiem ar šo projektu saistītiem jautājumiem.
Plānots, ka mācību piedāvājums
būs plašs un katram būs iespēja atrast sev vajadzīgo, lai pilnveidotos
un augtu profesionālā līmenī.
Pieaugušo izglītības koordinatore: Jūlija Egle julija.egle@
smiltene.lv, 64707588.

Apstiprināts projekts „Publiskās piekļuves
nodrošināšana Lizdoles ezeram”
Šā gada 20. februārī
Latvijas vides aizsardzības fonda padomes
sēdē tika apstiprināts
Smiltenes novada domes iesniegtais projekta pieteikums „Publiskās
piekļuves nodrošināšana Lizdoles
ezeram”.
Projekta mērķis ir veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi
draudzīgu un līdzsvarotu publisko
ūdeņu izmantošanas iespēju visām

interešu
grupām
Smiltenes novadā,
kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Projekta rezultātā tiks izveidota
brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā
arī uzstādīti labiekārtojuma elementi
un izveidots šķembots laukums.
Projekts tiks realizēts pateicoties Latvijas vides aizsardzības
fonda atbalstam. Projekta kopējās
izmaksas ir 49867,10 EUR, Latvijas

vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums
7966,10 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 31. maijam.
Vairāk informācijas par Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Vingrošana bērniem fizioterapeita vadībā
Aicinām piedalīties projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052, bezmaksas pasākumā vingrošanas nodarbības bērniem fizioterapeita vadībā.
Nodarbību mērķis ir sekmēt bērnu lokanību, veiklību, koordināciju un uzlabot fizisko izturību, apgūt vingrojumus, kas izmantojami ikdienā savas veselības uzlabošanai. Tā kā nodarbības vada fizioterapeits, nodarbību slodze un veids tiek piemērots veselības stāvoklim
un fiziskās sagatavotības pakāpei.
Informācija un pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta pie fizioterapeita Didža Lūkina,
tālr. 22016482.
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Izglītība
Horvātija – vēja un saules zeme
Grundzāles pamatskolas 4
skolēni un 4 skolotāji Erasmus+
programmas projekta „Ķēdes
reakcija” ietvaros no 11. līdz
15. februārim bija devušies īsa laika mācību vizītē uz Horvātijas pilsētas Splitas Sucidar pamatskolu.
Vizītes laikā visi iepazinās ar
skolu, kurā mācības, kā lielākajā daļā
dienvidu valstu pilsētu skolu, notiek
divās maiņās, pamatskolā ir 8 klases, kurās katrā ir vairāk par 20 skolēniem. Mūs pārsteidza tas, ka šajā
skolā nebija sporta zāles un sporta
nodarbības 5. – 8. klases skolēniem
notika plašā vestibilā atsevišķi zēniem un meitenēm, skolā nav arī ēdnīcas un iespējas ēst siltas pusdienas.
Skolas inventārs nav moderns, jo ir
skolēni, kas visu sabojā, salauž. Skolēni ir ļoti skaļi, nav garderobju (drēbes liek klasēs uz pakaramajiem pie
sienas vai uz krēsla atzveltnes).
Partnervalstu skolēni no Polijas, Rumānijas un Horvātijas prezentēja savu valsti, skolu, kā arī
stāstīja par saviem vaļaspriekiem,
ikdienu un brīvā laika nodarbēm,
nonākot pie secinājuma, ka mēs
visi esam līdzīgi.
Partnervalstu skolotāji izstrādāja 10 angļu valodas mācību
stundu plānus, kurā tiktu izmantots velosipēds – vai nu lasīšanas
teksts par velosipēdiem, to detaļām

vai slaveniem velobraucējiem vai
klausīšanās teksts, vai jāizveido
dialogs, iejūtoties dažādās lomās,
piem., velosipēdu pārdevējs veikalā, riteņu meistars, negadījums uz
velosipēda u.c. Nākamo mēnešu
laikā skolotāji izmēģinās šos mācību stundu plānus klasēs, kā arī
filmēs šo stundu norisi.
Skolēni apmeklēja arī Splitas
pilsētas velosipēdu poligonu, kur
nelielā teritorijā ir izveidots mazs
pilsētas modelis, ar dažādām satiksmes situācijām – krustojums ar luksoforu, zīmēm, dzelzceļa pārbrauktuve, gājēju pārejas. Skolēni un arī
skolotāji ar lielu aizrautību izmēģināja iejusties pilsētas satiksmē. Vēlāk katrs varēja izmēģināt izbraukt
arī dažādus šķēršļus – šaurais un
slīpais dēlis, braukšana pa apli, turot
ķēdi vienā rokā, priekšmeta pārve-

šana, lēnbraukšana pa apli u.c. Lai
gan Latvijā ar praktisko braukšanu
vairāk aizraujas sākumskolas skolēni, tomēr arī vecāko klašu skolēniem
nenāk par ļaunu uzlabot praktiskās
braukšanas iemaņas.
Projekta dalībnieki iepazina
arī bioloģisko produktu ģimenes
uzņēmumu „Stella Croatica”. Šajā
uzņēmumā viss tiek audzēts bioloģiski, nelietojot ķimikālijas, katrs
produkts ir roku darbs. Uzņēmums
lieto senas un orģinālas receptes.
Šis uzņēmums ražo ne tikai pārtikas
produktus, bet arī ķermeņa kopšanas
produktus. Pusdienās nogaršojām
ķirbju zupu, salātus un makaronus
ar gaļu.
Protams, šādu vizīšu neatņemama sastāvdaļa ir valsts ievērojamāko kultūras objektu apmeklēšana – šoreiz mēs apmeklējām Splitā

Diokletiāna pili, kas ir senākais senās Romas vēsturiskais piemineklis,
kas nesagrauts saglabājies līdz mūsdienām; izbaudījām saules starus
un vēja brāzmas palmu ēnā Splitas
krastmalā (Rivā); pūšot stipram
vējam, braucām ar velosipēdiem
pa Marjana kalnu gar Adrijas jūras
malu; apmeklējām Splitas observatoriju Mosor kalnā, kur naktī vērojām zvaigznes un Mēnesi, esot pašā
kalna virsotnē un sajūtoties tik tuvu
debesīm.
Izvērtējot vizīti, skolēni atzina,
ka viņu lielākie ieguvumi ir jauni
draugi, kuri, salīdzinot ar latviešiem, šķiet ļoti skaļi. Protams, dzīvojot citā valsti, skolēni iemācījās
arī dažus horvātu valodas vārdus,
piem., bok – sveiki, volim te – mīlu
tevi, hvala – paldies, bura – ļoti
stiprs vējš, dobar dan – labdien,
tata – tētis. Vēl skolēni, esot citur,
novērtē to, cik labi dzīvojam paši un
cik labs ir mūsu skolas aprīkojums.
Lielākie pārsteigumi – diezgan
lielā netīrība pilsētas ielās, īpaši
daudzdzīvokļu māju pagalmos; ir
atļauts smēķēt kafejnīcās, pat lielveikalos un nav atsevišķu zonu
nesmēķētājiem, tas, ka latvietim
kā horvātu valodas nezinātājam ir
saprotami vairāki vārdi vai pat teikumi, jo daudzi no tiem ir līdzīgi
latviešu un krievu valodā; horvāti ir

ļoti lieli patrioti, īpaši jūt līdzi sportistiem.
Skolēni visu vizītes laiku dzīvoja ģimenēs un iepazina horvātu pusaudžu ikdienu. Visi kopā vakaros
spēlēja kāršu un galda spēles, devās
uz tirdzniecības centriem iepirkties,
devās pastaigās gar jūru un pa pilsētu. Latviešu skolēniem šķita nepierasti tas, ka horvātu bērni ēd atsevišķus ēdienus ar rokām, piemēram,
bekonu, sieru, vēl klāt horvātu maizi
un tas, ka horvātiem bija nepierasti
tas, ka mēs pēc katras ēdienreizes
sakām – paldies. Tradicionālie ēdieni ir melnais risoto ar ikriem, dažādi
zivju un gaļas ēdieni, īpaši vītinātā
gaļa.
Nākamās projektā „Ķēdes reakcija” paredzētās aktivitātes ir
konkurss visu aprīļa mēnesi „Kurš
nobrauks vairāk km ar velosipēdu”.
Konkurss norisināsies visās projekta
dalībvalstīs, un katrā valstī tiks noteikts skolēns, vecāks un skolotājs,
kurš ir veicis visvairāk km ar velosipēdu, tā popularizējot veselīgu
dzīvesveidu. Un maija sākumā Latvijā viesosies projekta partnervalstu
skolotāji un skolēni, kuri, minot velosipēda pedāļus, iepazīs Grundzāli,
Smilteni, Valmieru un Rīgu.
Dace Kalniņa,
Projektu koordinatore
Grundzāles pamatskolā

Februāris pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”
Meteņi – ziemas svinības
Februāris ir visīstākais ziemas
mēnesis, tomēr ar sirdi jau mēs gaidām pavasari un degungalu gribam
sildīt pirmajos saules staros. Aizvadītā meteņdiena pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” aizritēja
pilnā sparā, spēkojoties sniegputeņa
baltajās lamatās – kausējot sniegu,
laižot no kalna skanošo mucu un pašiem vizinoties no kalniņa, spēlējot
hokeju, braucot sniega lāpstās, kartona bobslejā un žvadzinot skanošo
virvi. Šogad uzsvars tika likts uz pavārmākslu un mielošanos ar gardajām pankūkām. Vēlējāmies bērniem
sniegt ieskatu pankūku tapšanā uz
īsta ugunskura.
Meteņi ir laika grieži, latviešu
gadskārtu svētki. Meteņdienu mēs
vēl varam saukt par ziemas un pavasara saulgriežiem. Bērnu valodā runājot – saulīte griežas un šis ir laiks,
kad svinam svētkus. Par svētku
saukli mums kļuva teiciens: „Nāc
ciemoties uz pankūku ciemu.” Sporta laukumā jeb saucamajā – pankūku ciemā, lielajā svētku ugunskurā
pankūku cepšana bija galvenais tās
dienas rituāls. Katra bērnudārza grupa ar savām audzinātājām un auklītēm varēja pienākt, vērot, klausīties

pankūku tapšanas procesa kārtībā un
nogaršot tikko izceptās pankūkas.
Evelīna no Mārīšu grupas stāsta: „Man tā pankūka garšoja un patika skatīties, kā pavārītes pankūkas
cep.” Paldies iestādes metodiķei Ilvai Stīpniecei un darbiniecei Mudītei Raiskumai par neviltoto cepšanas
prieku un neatlaidību visu svētku garumā, cepot lielās, garšīgās pankūkas visiem svētku dalībniekiem.
Mīļš paldies Smiltenes tehnikuma direktoram Andrim Miezītim un
viesu uzņemšanas pasniedzējai Maijai Jančevskai par iespēju izmantot
viņu skolas lielo uguns grilu mūsu
aktīvajām darbībām. Varam uzgavilēt: „Kopā ir spēks!”
Pašapkalpošanās prasmes
Mājas, bērnudārzs ir bērnam
pirmā vide viņa dzīves sākumā,
kur sākt apgūt primitīvākās prasmes dzīvei. Viens no svarīgākajiem
pirmsskolas izglītības pamatvērtību elementiem ir pašapkalpošanās
prasmju apguve. Es pats apģērbjos,
es pats griežu, es pats veidoju, es
māku pajautāt, es pats nesu, pats
zīmēju, pats pogāju, pats sienu, pats
rāpjos, pats skandēju, pats protu nostāties, es jau burtoju, pats zinu, pats

dzirdu skolotāju, pats saprotu, ko
daru! Jā – tieši tik svarīga ir pašapkalpošanās māksla, kad bērns pastāvīgi prot darboties dažādās jomās,
pats prot komunicēt, organizēt un
kontrolēt savas spējas. Ar brašiem
soļiem „Lācēnu” grupa februāra
mēnesī ir pietuvojusies pašapkalpošanās manierēm, uz katru ēdienreizi pašapzinīgi rosoties iestādes
ēdamzālē. Bērni ar savu skolotāju
– Mudītes, Ineses un grupas auklītes Sanitas palīdzību – prot eleganti sev saklāt pusdienu galdu. Lieki
piebilst, ka skolotājas un auklītes
bērnudārzā „Pīlādzītis” vienmēr ir
veicinājušas, rosinot bērnus šādus
darbiņus mācīties, jo visi lielie dzīves notikumi vēl tikai priekšā. Pēc
jaunu iespēju rašanās un vadītājas
Santas ierosinājuma – vairāk esam
to sākuši praktizēt šajā mācību pusgadā, ļaujot ne tikai dežurantiem
darboties, bet iespēju robežās – katram. Mazākie bērni „Pīlādzītī” prot
atšķirt karotes no dakšām, mazos
šķīvīšus no pusdienu šķīvjiem, trīsgadnieki jau prot šķīvjus un galda
piederumus arī salikt uz galda, četrgadnieki prot sev salātus šķīvī ielikt,
piecgadnieki prot salikt maizītes un
uzpūteni traukos, nokārtot galdu, bet
lielākie bērni (sagatavošanas grupu
bērni) vissarežģītākās galda kultūras

prasmes – uzklāt galdu ar visiem nepieciešamajiem galda piederumiem,
ieliet zupu pareizajā šķīvī, uzlikt griķus vai kartupeļus, uzliet mērci u.c.
ēdienus. Uzmanīgi vērojot grupas
biedrus, bērni ar sev salikto ēdienu
traukos prot atrast arī vietu pie galda, mācās nokārtot galdu un arī to
noslaucīt. Ar gandarījumu apbrīnoju
kolēģu pacietību un bērnu izveicības prasmes. Viņi mācās ļoti ātri.
Lai mums ceļš būtu drošāks, vecāki – palīdziet un darbojaties kopā
ar bērniem! Ejot vienu ceļu – mēs
neapjuksim un varēsim radīt brīnumus, pārsteidzot kādreiz arī jūs!
Bērni mācās pārstrādāt papīru
Februārī „Pīlādzītī” notika
daudz un vispusīgi darbiņi, viens
no tādiem ir izzināšana – kā bērni,
paši savām rokām ar nelielu pieaugušo palīdzību, mājas apstākļos
var izveidot papīru. To palīdzēja
izdarīt ZAAO Skudriņa Urda, kura
uz mūsu iestādi tika aicināta ar izzinošām, pētnieciskām un radošām
nodarbībām pie 4 – 6 gadus veciem

bērniem.
Par bērnu iespaidiem un darba
procesu dalās „Pelēnu” grupas skolotāja Santa Bērziņa: „18. februāra
rītā Pelēnu grupiņā notika liela rosība, gluži kā skudru pūznī. Iesāku-

mā Urda izstāstīja, ka viņa darbojas
Daibes poligonā. Tā ir vieta, kur nonāk dažādu krāsu, materiālu, izmēru
un formu priekšmeti, ko cilvēki pēc
izmantošanas sauc par atkritumiem.
Skudriņa rādīja nelielu filmu, kurā
bija redzams, ka skaisto, balto papīru iegūst no kokiem. Un tas nemaz
nav dabai draudzīgi, jo tiek nogalināta dabīgā un dzīvā vide. Tāpēc
„Pelēni” Urdas vadībā mācījās, kā
no vecām un nevajadzīgām avīzēm
varētu izveidot jaunu papīru. Iesākumā avīzes bija jāsaplēš sīkos gabaliņos, kur bērni ar neviltotu prieku
varēja darbināt sīko pirkstu muskulatūru un pievērsties svarīgajam
darba procesam. Tad Urda tos ielika
blenderī, bērni palīdzēja pievienot
ūdeni un darbinot ierīci – tika iegūta
šķidra, pelēka papīra masa. Iegūtais
maisījums tika uzliks uz sieta un ar
švammītēm susināts līdz viss liekais
ūdens bija izspiests. Jauniegūtais
papīrs tika liks žāvēties un jau nākošajā dienā tas bija izžuvis. Bērniem
jocīgi likās, ka jaunais, izžuvušais
papīrs atšķīrās no mums visiem, tik
labi zināmā un ierastā – baltā papīra.
Kāpēc? Kopīgi veidotais papīrs bija
pelēks, ciets un diezgan biezs. Darba
procesā, veiksmīgi sadarbojoties ar
skudriņu Urdu, no bērniem skanēja
priecīgi saukļi. Jana: „Šķidro papīra
putru vajag iztaisnot, lai sanāk īsts
papīrs!” Markuss K.: „Vispār mums
patika taisīt papīra putru!”
Izvērtējot darba procesu, mazo
„Pelēnu” grupas audzēkņi nonāca
pie secinājuma, ka paveikuši dabai
draudzīgu darbu, jo viņi ieguva papīru no otrreiz izmantojamām lietām.”
Ieva Klāva-Bunga,
PII „Pīlādzītis” sporta skolotāja
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Interese par profesionālo izglītību pieaug
Smiltenes tehnikumā jaunākie
un nozīmīgākie notikumi – akreditācija astoņām mācību programmām
(t.sk. struktūrvienībā Alsviķos), Vispārizglītojošo mācību priekšmetu
nedēļas aktivitātes, panākumi Valsts
ekonomikas olimpiādē, populārā
bārmeņa Ingusa Reizenberga meistarklase, piedalīšanās profesionālās meistarības konkursa „Jaunais
automehāniķis – 2019” pusfinālā,
starptautiskajā tūrisma izstādē
„Balttour 2019” un Vecāku diena.
„Akreditācijas rezultātus šobrīd
vēl gaidām, taču tās laikā dzirdējām
daudz pozitīvu atsauksmju par mūsu
skolu,” informē Andris Miezītis, apņēmības pilns darīt visu iespējamo,
lai tehnikuma audzēkņiem nodrošinātu tādu mācību vidi, kas rosinātu
izvirzīt un sasniegt augstus mērķus.
„Jaunais automehāniķis 2019”
28. februārī Ernests Aizkalns
(3.a transporta kurss), Sendijs Purbērziņš, Jānis Ivolīns Rāts un Artis
Vasilis (3. autotransporta kurss) pārstāvēja Smiltenes novadu profesionālās meistarības konkursa „Jaunais
automehāniķis 2019” pusfinālā Rīgā.
Sendijs Purbērziņš un Jānis Ivolīns
Rāts izcīnīja iespēju piedalīties konkursa finālā.
Dinijai Gabranovai – otrā vieta
novadā
Smiltenes tehnikuma 2.a veterinārmedicīnas kursa jauniete Dinija
Gabranova Valsts ekonomikas olimpiādes 2. posmā izcīnīja pirmo vietu
Smiltenes novadā un iespēju 5. martā
kopā ar 75 zinošākajiem jauniešiem
piedalīties Valsts ekonomikas olimpiāde Rīgā.
„Ar vēsu prātu”
Lai rosinātu skolēnos interesi

par vispārizglītojošajiem mācību
priekšmetiem un mācību ikdienā ienestu jaunas vēsmas, tehnikumā katru gadu rīko Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļu.
20. februārī skolā notika vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkursi. 28. februārī Vispārizglītojošo
mācību nedēļas noslēguma pasākumā „Ar vēsu prātu” piedalījās arī ciemiņi no Valmieras Tehnikuma, Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas,
Priekuļu tehnikuma un Malnavas
koledžas. Kamēr skolēni sacentās
erudīcijā, viņu skolotāji iepazinās
ar Smiltenes tehnikuma skolotāju
Gundegas Upenieces, Irēnas Priedes,
Ilvijas Biržmanes un Gunta Viļuma
pedagoģiskajā praksē gūtajiem labās
prakses piemēriem. Pēc tam viesi devās ekskursijā pa Smiltenes tehnikumu un uz A/S „Smiltenes piens”.
Jaunieši un skolotāji priecājās
par neikdienišķā atmosfērā kopīgi pavadīto dienu, par pozitīvajām
emocijām un satikšanos.
Ingusa Reizenberga meistarklase
Populārā bārmeņa, barista, Monin zīmola Latvijā vadītāja Ingusa
Reizenberga viesošanās Smiltenes
tehnikumā vienmēr ir svētki. Arī
21. februārī viņa vadītajā meistarklasē skolas mācību restorāns visas piecas stundas bija audzēkņu pārpildīts.
Ingusa Rozenberga dzīves moto
ir: „„Es nevaru” vēl neko nav sasniedzis. „Es mēģināšu!” var radīt
brīnumus!” Saskaņā ar viņa dziļāko
pārliecību – „Zīmols – tas ir nebeidzams stāsts!” „Mācīties nekad nav
par vēlu!”
Populārais bārmenis dalījās pieredzē par to, kā izveidot zīmolu un
atklāja, kur slēpjas tā spēks. Jaunieši
iepazinās ar bārmeņa un barista profesijām, jaukto dzērienu izejvielām

un pagatavošanas metodēm, jaunākajām noformēšanas tendencēm, to
nozīmi un ietekmi un nākamo speciālistu konkurētspēju darba tirgū.
Barista prezentēja jauniešiem
pagatavoto dzērienu pasniegšanas
prasmi un komunikāciju ar viesiem,
mācīja izbaudīt degustēšanas garšu
un aromātu. Skolas audzēkņi iepazinās ar jaunākajām modes tendencēm
bāra aprīkojumā, akcentējot izglītības neaizstājamo nozīmi izaugsmē.
Smiltenes tehnikuma audzēkņi
viņa vadītajā meistarklasē uzzināja,
kā veiksmīgi izveidot kokteiļu karti
un cik liela ir pasaulslavena bārmeņa
alga. „Izmantojiet skolas piedāvātās
iespējas un jūs patiešām dzīvosiet
ļoti labi! Labi bārmeņi, pavāri, konditori un viesmīļi pasaules darba tirgū ir ļoti pieprasītas procesijas!”
Pasākums notika ar projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” atbalstu.
Jaunā tūrisma sezona sola daudz
skaistu izaicinājumu
Smiltenes tehnikuma tūrisma
nozares programmu skolotājai Maijai Jančevskai un skolas viesnīcas
„Kalna ligzda” vadītājai Līgai Zušmanei jaunā tūrisma sezona sola
daudz jaunu izaicinājumu. Atgriezušās no starptautiskās tūrisma izstādes
– gadatirgus „Balttour 2019”, abas
nopietni pārdomā, kā nodrošināt
visu iespējamo, lai tūristi, ar kuriem
iepazinušās, darbojoties Smiltenes,
Raunas, Alūksnes un Apes novadu
apvienotajā stendā „Vidzemes pieturvietas”, atgrieztos Smiltenē vēl un
vēl.
„Ja visi stenda apmeklētāji, kuri
solīja vasarā braukt ciemos, patiešām arī atbrauks, tad mums šogad
atvaļinājuma nebūs,” smejas Maija

dalīties savstarpējā pieredzē un pārrunāt, profesionāli izglītojošo skolu
pedagogiem aktuālus jautājumus.
28. februārī Smiltenes tehnikumā notika apakšgrupas sacensības
telpu futbolā jaunietēm. Pirmo vietu
izcīnīja Valmieras tehnikuma, otro –
Smiltenes tehnikuma un trešo – Malnavas koledžas jaunietes.
7. februārī skolā notika AMI SK
29. sporta spēļu apakšgrupas sacensības basketbolā jauniešiem. Smiltenes
tehnikuma puiši izcīnīja otro vietu.
Jančevska. „Par to, protams, tikai
jāpriecājas! Smiltenes tehnikumā
un Kalnamuižā tūristi vienmēr ir ļoti
gaidīti! Kas gan var būt labāka reklāma skolai, kura piedāvā apgūt tūrisma mācību programmas?”
Sporto audzēkņi un arī skolotāji
Smiltenes tehnikuma audzēkņi
apgūst profesijas, kurās strādājot būtiskas gan labas zināšanas, gan spēks

un izturība. Jaunieši tās trenē dažādos
sporta pulciņos un regulāri ar labiem
panākumiem pārstāv skolu Latvijas
un starptautiska mēroga sacensībās.
Taču malā nestāv arī skolas vadība
un pedagogi. Ziemā par tradīciju kļuvusi piedalīšanās Vidzemes reģiona
profesionāli izglītojošo skolu spartakiādē. Šogad tā notika Valmierā.
Šādu tikšanos lielākā vērtība jau
neslēpjas sportiskajās uzvarās, bet iespējā neformālā gaisotnē pabūt kopā,

„Es dāvinu Tev šo dienu!”
8. februārī Smiltenes tehnikumā notika Vecāku diena. Koncertā
„Es tev dāvinu...” ar šajā mācību
gadā paveikto iepazīstināja skolas
jauniešu jauktā kora, deju kolektīva
„Amatnieki”, amatierteātra un vokāli
instrumentālo ansambļu „Bultas” un
„Sudraba putni” dalībnieki.
Tehnikuma direktors Andris
Miezītis vecākus informēja par skolas
piedāvātajām iespējām un atbalstu jauniešiem, kā arī – par
pozitīvajām pārmaiņām, kas gaidāmas,
pabeidzot būvdarbus,
renovējot skolas dienesta viesnīcu Kalnamuižā 44 un manēžu
nākamo ceļu būvtehniķu un hidrobūvju būvtehniķu apmācībai.
Pēc koncerta vecāki devās uz
individuālām sarunām ar kursu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem. Tiem, kuri vēlējās, tika dota
iespēja arī paviesoties skolas dienesta viesnīcā.
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums,
Baiba Vahere

Paveiktais ar skatu nākotnē
Smiltenes vidusskolā pavasara pirmais mēnesis atnācis ar vairākiem uzaicinājumiem pārstāvēt
Smiltenes novadu valsts olimpiādēs Rīgā. Skolas jaunieši nominēti dalībai Vidzemes reģiona skolēnu ZPD konferencē. Ar labiem
panākumiem dažādos konkursos
startējuši 3. un 4. klašu skolēni.
12. klašu audzēkņi saņēmuši Smiltenes vidusskolas žetonus. Pirmklasnieki nosvinējuši savu 100. dienu
skolā. Notikuši vairāki skaisti un
radoši pasākumi skolas bibliotēkā.
Skolā ik dienu tiek domāts par to,
kā saudzēt un sargāt vidi, kurā dzīvojam.
9.c klases skolnieks Kārlis Sīmanis (skolotāja – Sarmīte Rīdere) izcīnījis iespēju pārstāvēt Smiltenes vidusskolu Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes 3. posmā Rīgā. Jaunietis ne vien labi mācās, bet arī aktīvi
darbojas skolēnu līdzpārvaldē un kopā
ar Smiltenes vidusskolas 9. klašu skolēniem Santu Vinteri, Keitu Šiliņu, Reini Abramovu, Artūru Adrianu Kalniņu un Denisu Jakovļevu muzicē Smiltenes vidusskolas vokāli instrumentālajā ansamblī „Forward”, kas 22. februārī Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā –
konkursā „No baroka līdz rokam”
Vidzemē ieguva pirmās pakāpes diplomu.

9.b klases skolēns Deniss Jakovļevs, 9.c klases skolniece Tīna Deina
Kukurīte un 12.b klases skolniece
Elisa Laganovska (skolotājs Jānis
Celmiņš) martā pārstāvēs Smiltenes
novadu Valsts ķīmijas olimpiādes
trešajā posmā. 11.b klases skolniece
Elīza Āboltiņa (skolotāja Valda Cirīte) 1. martā pārstāvēja Smiltenes
novadu Valsts latviešu valodas olimpiādes 3. posmā. Valsts Ģeogrāfijas
olimpiādē Smiltenes novadu Latvijas mērogā pārstāvēs 12.a klases
skolnieks Emīls Lapiņš (skolotāja –
Ingūna Rulle).
Lepojamies arī ar 11. klašu jauniešiem, kuri tika uzaicināti pārstāvēt
Smiltenes novadu Vidzemes reģiona
skolēnu ZPD (zinātniski pētniecisko
darbu) konferencē Vidzemes augstskolā. Tajā savus pētījumus ķīmijā
aizstāvēja Amanda Luīza Behmane
un Toms Hirte, Elīza Āboltiņa un
Patrīcija Kauškale. Pētījumus bioloģijā prezentēja Baiba Feldmane un
Elvīra Miesniece. Ar darbu materiālzinātnē uz konferenci devās Arvīds
Bāliņš. Jauniešiem zinātniski pētnieciskos darbus sagatavot palīdzēja
skolotāji: Jānis Celmiņš, Lāsma Rābante un Sandra Pakule.
Skatuves runas konkurss
Smiltenes novadā
Katru gadu februārī Smiltenes novadā notiek skatuves runas

Skatuves runas konkursa dalībnieki
konkurss 1. – 12. klašu skolēniem,
kuru organizē Valsts izglītības satura
centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.
7. martā no Smiltenes vidusskolas uz Vidzemes reģiona skatuves runas konkursu Gulbenē devās
E. Butka, A. Bluķe, K.Vilkasts,
S. Lapiņa, T.D. Kukurīte, K. Lapiņš, E. Sproģe, G. Dankbārs, kā arī
A. Petrovs no Blomes pamatskolas.
Žetonu vakars
„Ar dziesmu par dzīvi”
22. februārī Smiltenes vidusskolā notika 12. klašu Žetonu vakars
„Ar dziesmu par dzīvi”. Jaunieši
brīdi pirms izlaiduma krustcelēm
priekšnesumos saviem vistuvākajiem un skolotājiem paslidinājās pa
bērnības līkločiem un skolas laika

„zigzagiem”.
Matemātikas konkurss
„Hei, 3. un 4. klašu matemātiķi!”
2. martā Cēsu Pastariņa skolā ar
olimpiādi noslēdzās ikgadējais matemātikas konkurss „Hei, 3. un 4. klašu
matemātiķi!”
Iespēju tajā piedalīties šajā mācību gadā nopelnīja trīs 4.b klases
skolēni: Megija Dzene, Krista Dance
un Pauls Grabovskis. Konkursa finālā kopā ar vēl 70 skolēniem piedalījās tikai labākie matemātiķi no visas
Latvijas. Prieks par sasniegumu:
Paulam Grabovskim – otrā vieta!
Konkursā „Mana zeme skaistā” –
pirmā vieta Latvijā
Smiltenes vidusskolas 4.c klases
skolnieces Emīlija Šaumberga un
Alise Zariņa (skolotāja – Ilva Dūmi-

ņa) Latvijas simtgades skolu jaunatnes konkursa „Mana zeme skaistā”
ceturto klašu grupā izcīnīja pirmo
vietu Latvijā.
„Smiltene ir pati skaistākā pilsēta Latvijā,” uzskata Emīlija un Alise.
Iesniedzot konkursam darbus, viņas
ļoti vēlējušās, lai to pamana un novērtē arī citi.
Rosinot lasīt
Februārī skolas bibliotēkā noslēdzās konkursa „Skaļā lasīšana”
pirmā kārta. Tajā piedalījās 170 piekto un sesto klašu skolēni. Uz konkursa otro – novada kārtu, kas notiks
21. martā, izvirzīti: Reinis Štefura (5.c klase), Jēkabs Kulbergs
(6.a klase), Sabīne Lapiņa (6.a klase), Patriks Kalniņš (6.c klase),
Jasmīna Pakalne (6.d klase), Emīlija
Seņka (6.d klase).
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
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izstrādātā Lasīšanas veicināšanas
programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Smiltenes vidusskolā
jau kļuvusi par tradīciju. Šogad tajā
piedalījās 103 dalībnieki.
Izvērstāka informācija par minētās programmas noslēguma pasākumu – Smiltenes vidusskolas
bibliotēkas blogā: https://svbibliotekablog.wordpress.com/.
100 dienas Smiltenes vidusskolā
Smiltenes vidusskolas pirmo
klašu skolēni 15. februārī, godam
izturot Pavasara rūķītes uzliktos
pārbaudījumus, saņēma medaļas,
kas apliecina, ka viņi savās pirmajās
100 dienās skolā ir sadraudzējušies
ar klasesbiedriem, apguvuši latviešu
valodu, dabaszinības. Un arī matemātiku, lai var veikalā nopirkt našķus. Pirmklasnieki prot skaisti dziedāt, dejot, sportot un priecāties par
pārsteigumiem, ko atnes katra jauna
skolas diena.
Aptauja 100 dienas pirms
„Eiropas vēlēšanām”
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „Radi
pārmaiņas” (MAD – „Make a Difference”) dalībnieki 100 dienas
pirms Eiropas Pralamenta vēlēšanām kopā ar skolasbiedriem –
Smiltenes vidusskolas 12. klašu
skolēniem, piedalījās ES dalībvalstu jauniešu aptaujā, kas organizēta

ar mērķi – noskaidrot, ko par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un minēto ES institūciju domā jaunieši,
kuri šogad dosies vēlēt pirmo reizi.
Aptauja notika angļu valodā.
Projekta „Skola 2030” aktivitātes
27. februārī Smiltenes vidusskolā notika pirmsskolas izglītības
grupu pasākums „Ceļojumā apkārt
zemeslodei”. „Tas ir viens no labās
prakses piemēriem, ar kura sagatavošanā gūtajām atziņām Smiltenes vidusskolas skolotāji projekta
„Kompetenču pieeja mācību saturā”
dalīsies ar kolēģiem no citām skolām,” informē Smiltenes vidusskolas pirmsskolas metodiķe Vita Leite.
Pasākums vienlaikus bija atklātā
stunda, kurā skolotājas dalījās savstarpējā pieredzē, sadarbībā iesaistot
pedagogu palīgus. Tas ir arī viens no
projekta ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem šajā mācību gadā.
Līdz ar jauno, kompetencēs
balstīto izglītības satura, ieviešanu
Smiltenes vidusskolā aizvien lielāku vērību pievērš starpdisciplināro
prasmju apguvei, kurā īpaši rosinošas un skolēniem saistošas ir sadarbības stundas. To, ka matemātikā
mācītais lieliski izmantojams arī
dabaszinībās un otrādi, februārī, apvienotajā matemātikas un dabaszinību stundā par koordinātu plaknēm,
pārliecinājās Smiltenes vidusskolas
6.a klases skolēni.

Rūpējoties par vidi, kurā dzīvojam
SIA „ZAAO” gadskārtējā konkursa – otrreizējo materiālu vākšanas akcijas „Dabai labu darīt” laikā
no 7. līdz 14. februārim Smiltenes
vidusskolā tika savākti 22482 kg
makulatūras un 361 kg PET plastmasas pudeļu. Smiltenes vidusskolas ekoskolas koordinatore, skolotāja Vija Sokolova pateicas ikvienai
ģimenei, kura piedalījās akcijā un
ar savu atbildīgo rīcību pasargāja
kokus no nociršanas papīra ražošanai.
12. februārī Smiltenes vidusskolā notika „Silto džemperu diena” – tā
ir ikgadēja akcija, ko rīko ar mērķi –
izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto
džemperu dienā skolu telpās tiek
nedaudz samazināta temperatūra, un
visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā
apliecinot atbalstu iniciatīvai.
Atvērto durvju diena
29. martā, plkst. 10 Smiltenes
vidusskolā, Dakteru ielā 27 notiks
Atvērto durvju diena. Visi interesenti – laipni aicināti!
Izvērstāka informācija – svs.
edu.lv.
Teksts: Baiba Vahere,
Inta Purgale, Inguna Kudlāne,
Vija Sokolova

Kultūra
Smiltenes novada
bibliotēkā
2019. gada martā vēl var apskatīt sekojošas izstādes:
„Smiltene 100 grāmatās” –
grāmatu, kurās minēts Smiltenes
vārds, attēlu izstāde;
Aleksandra Luhaera gleznu
izstāde „Krāsu spēles”. Izstādes
atklāšana 16. martā plkst. 13:00;
Jaunāko grāmatu izstāde 21.–
23. martā, izsniegšanu sākam ar
26. martu.
Citi pasākumi:
25. – 29. marts – Digitālā nedēļa;
27. martā plks. 16:00 Bibliotēkas interneta lasītavā saruna ar
Smiltenes novada domes Valsts un
pašvaldību klientu apkalpošanas
speciālisti Zaigu Stīpnieci par e-parakstu, e-identitāti un digitālo saziņu ar valsti portālā www.latvija.lv.
Laipni aicināti visi interesenti!

Digitālās nedēļas ietvaros bibliotēkas datoros varēs vērot tiešraides no pasākumiem un aizpildīt
testus, lai vērtētu savas digitālās
prasmes.

Variņu pamatskolas aktivitātes februārī
Februāris ir sveču mēnesis. Šajā laikā
cilvēki lēja sveces, lai
iegūtu vairāk gaismas.
Savukārt, Variņu skolā no 12. līdz 15. februārim bija projektu
nedēļa, kurā skolēni
veidoja projekta darbus par elektrību –
„Elektroenerģija”, lai
uzzinātu, kā elektroenerģiju iegūt dažādos veidos (saules baterijas, vēja
ģeneratori u.c.). Pētīja elektroierīču
pielietojumu un elektrības patēriņu
savās mājās. Īpaša vērība tika veltīta elektrodrošībai un taupīšanai.
15. februārī notika projektu prezentācija. 2., 3. klašu skolēni tikās arī
ar Vilni Koruli un uzzināja daudz
jauna par elektrību, tās lietošanu un
drošības noteikumu ievērošanu.
Savukārt, katra klase turpina
piedalīties programmā „Efektīvs

enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”. Tās mērķis ir motivēt skolēnus
darbībai – kā kļūt zinošiem un atbildīgiem enerģijas izmantotājiem.
20. februārī Smiltenē Variņu
pamatskolas meitenes piedalījās
Smiltenes novada vokālo ansambļu
skatē, bet 15. februārī divi 6. klases
skolēni pierādīja savas zināšanas
5. – 8. klašu matemātikas novada
olimpiādē.
Lai neapjuktu stresa situāci-

jās, 1. – 5. klašu skolēni
piedalījās ugunsdzēsēju
organizētajās nodarbībās
„Drošības tālrunis – 112”.
Izglītojamie apguva iemaņas, kā piezvanīt uz
tālruni 112 un informēt
par notikušo.
Peldēšanas iemaņu
apgūšanai un veselības
stiprināšanai regulāri apmeklējam Priekuļu peldbaseinu.
Skolēni vēlas radīt paši savu
dienasgrāmatu, tādēļ piedalās konkursā „Dienasgrāmata” – „Uzzīmē
savu skolas dienasgrāmatu pats!”,
ko organizē nodibinājums „Zinātnes
un inovāciju parks”.
Pašreiz gatavojamies vecāku informācijas dienai, kurā tiksimies ar
lektoru Raivi Loginu.
Ilva Medne,
Variņu pamatskolas skolotāja

Sports
Smiltenes novada vieglatlētu komandas startē
LSVS veterānu sporta spēlēs vieglatlētikā
2. martā Rīgas Sporta manēžā
notika LSVS sporta spēles vieglatlētikā telpās. Smiltenes novada vieglatlētu komandas punktus pelnīja 9
dalībnieki – Arnolds Markss, Kitija
Klempnere, Vairis Krauklis, Viktors
Vējiņš, Arita Brikmane, Dacīte Zučika, Iveta Kazaine, Ieva Dille un
Ilze Agapova. Komanda izcīnīja 9
medaļas.
Ļoti priecājamies par komandas
jaunajām dalībniecēm Ievu un Ilzi.
Ilzei pirmās sacensības īpaši bagātas, izcīnītas trīs medaļas 30+ vecuma grupā – 1. vieta 200 m un 2. vie-

A. Brikmane

I. Agapova

V. Vējiņš

K. Klempnere

ta 60 m un tāllēkšanā, kur 1. vietai
tika zaudēts tikai viens centimetrs.
Vēl medaļas izcīnīja Arnolds
Markss 85+ grupā 3. vieta lodes
grūšanā; Kitija Klempnere 65+
2. vieta augstlēkšanā; Viktors Vējiņš 60+ 1. v. augstlēkšanā; Arita
Brikmane 35+ 2. vieta augstlēkšanā
un 3. vieta 60m; Iveta Kazaine 35+
3. vieta 800 m skrējienā.
LSVS 56. sporta spēles vieglatlētikā stadionā notiks 15. – 16. jūnijā
Salaspilī.
Kitija Klempnere,
komandas vadītāja
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Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā
MARTA otrajā pusē
16. martā plkst. 15:00 Kultūras centra lielajā zālē
Smiltenes novada bērnu un jauniešu vokālistu konkurss „Smiltenes balstiņas 2019” – dalībnieku koncerts. Īpašais viesis – dziedātāja, grupas „Triana Park”
soliste un audiologopēde Agnese Rakovska. Ieeja –
bez maksas.
25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. plkst. 12:00 Piemiņas brīdis pie pieminekļa „Sašķeltā ģimene”, Smiltenē, Atmodas ielā. plkst. 12:45 filma „100 gadi esības vējos” Smiltenes pilsētas Kultūras
centra kino zālē. Dokumentālā filma stāsta par Latvijas
Valsts vienaudžiem – simtgadniekiem. Dzīvesgudri, labestīgi, sīksti – tādi ir viņi, un tas ir mūsu valsts garīgais
spēks. 16 varoņu stāsti apstiprina principu „Es esmu
Latvija”. Filma sākta veidot 2015. gadā. Režisore un
scenāriste – Ludmila Ikere. Ieeja – bez maksas.
27. martā plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē
radošās apvienības „Teātris un ES” leļļu izrāde
bērniem „Nelūgtais ciemiņš”, režisors Armands
Ekštets. Vāvere un viņas draugi dzīvoja mierīgu un
harmonisku dzīvi, līdz kādu dienu viņi izdzirdēja dīvainu skaņu… Draugi nespēja noticēt – pie viņiem
ir ieradies nelūgts ciemiņš! Lielām ausīm, milzīgām
acīm un briesmīgi garu un baisu degunu... Kas ir šis
svešinieks un ko viņš te meklē? Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” un Kultūras centra kasē:
4,00 eiro, pasākuma dienā – 5,00 eiro.

Konkursam aicinām pieteikties mazos dziedātājus līdz 6
gadu vecumam!
Pieteikšanās līdz 7. aprīlim (ieskaitot), pilnībā aizpildītu
pieteikuma anketu sūtot uz kulturascentrs@smiltene.lv vai
iesniedzot klātienē Kultūras centrā.
Pieteikuma anketa un nolikums pieejams www.smiltene.lv
un Kultūras centra kasē.
Papildu informācija pa tālruni 28688101

Pasākumā filmēs un fotografēs

Cienījamie Smiltenes
pilsētas Kultūras centra
un kino zāles apmeklētāji,
jūsu ērtībai ir mainīts kases
darba laiks. Turpmāk biļetes
uz pasākumiem un kino
seansiem varēsit iegādāties
arī otrdienu un trešdienu
priekšpusdienās
un piektdienu pēcpusdienās.

Lielākie pasākumi
APRĪLĪ
6. aprīlī plkst. 18:00 Kultūras centra lielajā zālē deju
kolektīvu sadraudzības koncerts „Deja atnes pavasari”, piedalās – VPDK „Ieviņa” (vadītājs Reinis
Rešetins), TDA „Daiļrade” un VPDK „Daiļrade” (vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne), TDA „Lielupe” (vadītāja Elita Simsone) un TDA „Rotaļa” (vadītājs Ginta
Baumanis). Biļetes iepriekšpārdošanā Kultūras centra
kasē: 3,00 eiro, pasākuma dienā – 4,00 eiro.
12. aprīlī plkst. 18:30 Kultūras centra lielajā zālē prāta spēles „Latvijas kauss 2019” – izzinoša komandu
spēle, kuras norisi nosaka spēles dalībnieki, kuri paši
var izvēlēties savas stiprākās tēmas. Tas nozīmē, ka
spēle var būt no viegli izklaidējošas līdz sarežģītai,
un pat vislielākajam erudītam nāksies aizdomāties.
Komandas (4 – 6 cilvēki) var pieteikt interneta vietnē
www.prataspeles.lv, kur pieejama arī sīkāka informācija par pasākumu. Dalība ir bez maksas.
14. aprīlī plkst. 13:00 Kultūras centrā Smiltenes
pilsētas mazo vokālistu konkurss „CĀLIS 2019”
– dalībniekiem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot). Pieteikšanās līdz 7. aprīlim (ieskaitot), pilnībā aizpildītu
pieteikuma anketu sūtot uz kulturascentrs@smiltene.lv
vai nododot Kultūras centra kasē. Konkursa nolikums
un pieteikuma anketa pieejama www.smiltene.lv un
Kultūras centra kasē.
21. aprīlī (laiks tiks precizēts) Lieldienu svinības
Smiltenē. Kultūras centra lielajā zālē – Smiltenes
BJIIC bērnu deju kolektīva „Buciņi” un Kultūras
centra jauniešu deju kolektīva „Buki” (vadītāja Ieva
Arnolde) Lieldienu koncerts. Kultūras centra pagalmā – Lieldienu lustes lieliem un maziem.
27. aprīlī plkst. 18:00 Kultūras centra lielajā zālē Alvils Altmanis – autorkoncerts, piedalās Smiltenes
Pūtēju orķestris (diriģenti – Pēteris Vilks un Jānis Silakalns), Smiltenes Mūzikas skolas bigbends, bijušie
un esošie audzēkņi, jauktais koris „LidoJums” (vadītājas – Valda Sedola un Ilze Megne), soliste – Inga
Kalvele-Bērziņa.
Līdz 5. aprīlim Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, gaitenī uz kino zāli Slavenību karikatūru izstāde, darbus
veidojuši studijas „Karikaturisti.lv” mākslinieki.
Plašāka informācija: www.smiltene.lv/kultūra

Vairāk – www.smiltene.lv

Kultūras centra
KASES DARBA LAIKS:
P.
14:00 – 19:00
O.
09:00 – 13:00 un
14:00 – 19:00
T.
09:00 – 13:00 un
14:00 – 19:00
C.
14:00 – 19:00
Pk.
14:00 – 19:00
S. – Sv. stundu pirms pasākuma
vai filmas seansa

Smiltenes pensionāru apvienības
aktivitātes

Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīzē” un Smiltenes pilsētas Kultūras centra
kasē: 4,00 eiro, izrādes dienā – 5,00 eiro

19. martā plks. 11:00 pensionāru klubiņā notiks tikšanās ar
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā”valdes locekli Didzi Lūkinu.
28. martā ekskursija uz Rīgu, sadzīves atkritumu poligona
„Getliņi” apmeklējums (ieeja tīra plastmasas pudele) un Rīgas Rātsnama apmeklējums.
No 2. līdz 4. aprīlim aicina doties senioru kruīzā uz Zviedriju, brauciena laikā paredzēta arī ekskursija uz Upsalu.
Kruīza programmā uzstāsies Jānis Paukštello un grupa
„CountrySide”.
Vairāk informācija un pieteikšanās, zvanot uz mob. tālr.
26514012 (R. Bormane) vai 26669672 (I. Dudele).

Pasākumi Smiltenes
novada pagastos

16. martā plkst. 22:00 Birzuļu tautas namā balle ar grupu
„Vidroks”. Ieejas maksa 3,00 eiro.
23. martā plkst. 15:00 Grundzāles kultūras namā erudīciju
spēle „Prāto Grundzālē!”.
23. martā plkst. 18:00 Smiltenes pagasta sieviešu vokālais
ansamblis „Undīnes” aicina uz 10 gadu jubilejas pasākumu
Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē. Pasākums
pie galdiņiem un ieeja bez maksas.
6. aprīlī plkst. 11:00 Launkalnes kultūras namā notiks
„Launkalnes Cālis 2019”.
5. un 6. aprīlī no plkst. 11:00 Blomes tautas namā pasākums „Satiec savu meistaru”.
31. martā plkst. 16:00 Blomes tautas namā Kocēnu novada
laikmetīgais teātra „Volatus’’ izrāde „Par pirmo mīlestību’’,
režisore Larisa Merca.
PAVASARA GADATIRGUS Smiltenē plānots 13. aprīlī.
Par Smiltenes novada aktualitātēm vairāk uzzini:
Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv;
Pašvaldības sociālo tiklu kontos Facebook, Twitter, Daugiem.lv;
Raidījumā “Nedēļa Smiltene novadā” Re:TV kanālā, svētdienās
plkst. 19.00 vai www.youtube.com.

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6050 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

