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Gatavojot Ziemassvētku 
dāvanas, atbalsti vietējos!

Šogad valstī noteikto iero-
bežojumu dēļ, Smiltenes novadā 
netiks organizēts pirmssvētku 
tirgus, toties sarūpēt dāvanas sa-
viem mīļajiem Ziemassvētku gai-
dīšanas laikā ir iespējams. 

Lai atbalstītu vietējos mazos 
ražotājus, Smiltenes novada pašval-
dība apkopo informāciju, kā iespē-
jams iegādāties vietējo amatnieku 
darinājumus. Smiltenes novada mā-
jaslapā izveidota jauna sadaļa „Pērc 
Ziemassvētku dāvanas no vietē-
jiem ražotājiem!”, kurā amatnieku 

iesūtītā kontaktinformācija tiek pa-
pildināta katru dienu, lai dotu iespē-
ju novada iedzīvotājiem savstarpēji 
sazināties ar vietējiem ražotājiem.

Amatnieki, kuriem ražotās pro-
dukcijas realizēšana ir vienīgais 
ienākumu gūšanas avots, aicināti 
informēt pašvaldību par to, informā-
ciju sūtot uz e-pastu prese@smilte-
ne.lv.

Aicinām iedzīvotājus atbalstīt 
mūsu novada vietējos ražotājus!  

Smiltenes novada pašvaldība

Nemainīga Smiltenes novada 
pašvaldības un Tūrisma centra gada 
nogales tradīcija ir personalizēta ka-
lendāra izdošana, kas tiek dāvināts 
gan sadarbības partneriem, gan ie-
spēja to iegadāties ir ikvienam nova-
da iedzīvotājam. 

No 7. decembra  tirgošanā ir 
pieejams 2021. gada kalendārs. Šo-
gad Covid-19 ārkārtējā situācija 
visvairāk ietekmē kultūras, sporta 
un tūrisma jomas, kad  pasākumu 
organizatoriem ir jāmeklē jaunas 
formas, kā saglabāt ilgus gadus 
veidotas tradīcijas, tāpēc kalendā-
rā izmantotas 2019. gada un 2020.
gada tradicionālo kultūras, sporta 
un tūrisma pasākumu fotogrāfijas, 
piemēram, ziemas sporta pasākums 

Izdots Smiltenes novada 2021. gada kalendārs

Turpinot tradīciju, 
šajā gadā Smiltenes 
novada bērni, vien-
tuļie pensionāri un 
Sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas 
nodaļas iemītnieki 
saņems 2 768 paš-
valdības sarūpētas 
saldumu paciņas.

Smiltenes novadā 
jau vairākus gadus ir tradī-
cija dāvināt Ziemassvētku saldumu 
paciņas visiem Smiltenes novada iz-
glītības iestāžu audzēkņiem – pirms-
skolas izglītības iestāžu bērniem un 
skolēniem no 1. līdz 12. klasei, kā 
arī pašiem mazākajiem novada bēr-
niem, kuri vēl neapmeklē bērnudār-
zu. Saldumu paciņas Smiltenes no-
vada pašvaldībā saņems arī 54 bērni 
ar īpašām vajadzībām, bērni, kuri 
dzīvo aizbildņu ģimenēs un audžu-
ģimenēs, kā arī 202 novada vientu-
ļie pensionāri, kuriem nav pirmās 
pakāpes radinieku, un SIA „Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīca” Sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas nodaļas 
(pansionāta) klienti.

Valstī esošās ārkārtas situāci-
jas un noteikto ierobežojumu dēļ, 

Ziemassvētku saldumu 
dāvanas Smiltenes novadā

bērni, kuri apmeklē 
izglītības iestādes, 

saldumus saņems 
klātienē, citiem 
bērniem audzi-
nātājas tos pie-
gādās uz mājām 
kopā ar liecībām, 

turpretī daļai bēr-
nu saldumu paciņas 

tiks nogādātas kopā ar 
pusdienu paku piegādi. Sal-

dumu paciņas vientuļajiem pensio-
nāriem tiks pasniegtas personīgi. 

Bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes, paci-
ņas tiks pasniegtas individuāli, kat-
rā pagasta pārvaldē vienojoties par 
izsniegšanas kārtību, turpretī Bran-
tu, Smiltenes pagasta un Smiltenes 
pilsētā jaundzimušo bērnu vecākiem 
jau ir nosūtīta informācija, kur un 
kad būs iespējams saņemt Ziemas-
svētku kārumus. 

Šā gada Ziemassvētku saldumu 
piegādātājs ir SIA „Latwing”, kas 
tika izraudzīts publiskā iepirkuma 
rezultātā.

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ģimenēm „Sporto Smiltenes nova-
dā”, deju koncerts „Deja atnes pava-
sari”, 1. maija „TOP” ielu stafetes, 

Vasaras saulgriežu pasākums Līgo 
kalnā, riteņbraukšanas sacensības 
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Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 17. novembrī noti-

ka domes ārkārtas sēde, kurā tika 
pieņemti lēmumi:

Par ēdināšanas pakalpoju-1. 
mu sniegšanu 1. – 4. klases izglīto-
jamiem valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā. 

Par ēdināšanas pakalpoju-2. 
mu sniegšanu Smiltenes novada spe-
ciālajā pamatskolā valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā. 

Atcelt Smiltenes novada 3. 
domes 2020. gada 20. novembrī un 
2020. gada 9. decembrī izsludinātās 
pašvaldības nekustamo īpašumu  – 
„Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā,  „Ķirši”, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
„Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā,  „Vecpalsas”, 
Palsmanes pagastā, Smiltenes nova-
dā un   „Kalna Noras”, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanas izsoles un noteikt, ka izsoles 
sarīkojamas atkārtoti ar tiem pašiem 
noteikumiem pēc ārkārtējās situāci-
jas atcelšanas valstī  vai, izvērtējot 
konkrētus faktiskos apstākļus un 
grozot izsoles noteikumus – sarīkojot 
nekustamo īpašumu atsavināšanas 
izsoles elektroniski.

2020. gada 25. novembrī noti-
ka domes kārtējā sēde, kurā tika 
pieņemti 65 lēmumi:

Par nekustamā īpašuma 1. 
„Niedras”, Bilskas pagastā, Smilte-
nes novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 2. 
Dārza iela 37, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 3. 
„Valdziņi”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

Labot Smiltenes novada 4. 
domes 2020. gada. 28. oktobra lēmu-
ma Nr. 591 (protokols Nr. 18, 11.§.) 
„Par nosaukuma un adreses „Smil-
tenes Senpils”, Kalnamuiža, Smilte-
nes pagasts, Smiltenes novads, pie-
šķiršanu” 2. punktu aizstājot adresi 
„Smiltenes senpils”, Kalnamuiža, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 
ar adresi „Smiltenes Senpils”, Kalna-
muiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads.

Labot Smiltenes novada do-5. 
mes 2020. gada 28. oktobra lēmuma 
Nr. 592 (protokols Nr.18, 12.§.) „Par 
adreses „Silenieki”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads, piešķiršanu” 1. 
punktu aizstājot kadastra apzīmēju-
mu „944800400218” ar kadastra ap-
zīmējumu „94480040218”.

Noteikt adresi 6. „Kal-
namačāni”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads (adreses kods 
103704678) ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94740040271004, 
94740040271010, 94740040271011, 
94740040271012, 94740040271013 
un 94740040271014. Dzīvoja-
mā mājā ar kadastra apzīmējumu 
94740040271004 ar adresi „Kalna-
mačāni”, Palsmanes pagasts, Smil-
tenes novads, saglabāt telpu grupu 
adreses no 1 līdz 4. 

Noteikt adresi 7. „Lejasma-
čāni”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads (adreses kods 103705003) 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 
94740040271009, 94740040271005, 
94740040271006, 94740040271008 
un 94740040271007. 

Noteikt adresi 8. „Mačāni 

1”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads (adreses kods 104934181) 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 
94740040271003. 

Noteikt adresi 9. „Mačāni 2”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 
(adreses kods 105792046) ēkām ar ka-
dastra apzīmējumu 94740040271001 
un  94740040271002. 

Piešķirt adresi 10. „Podnie-
ki”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 94740040427 un 
uz tās esošajām ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94740040427001 un 
94740040427002.

Nekustamajam īpašumam 11. 
„Vārti”, Smiltenes pagasts, kadastra 
numurs 94800060252, mainīt nosau-
kumu no „Vārti” uz „Kreiļi”, Smilte-
nes pagasts, Smiltenes novads.

No Palsmanes pagasta ne-12. 
kustamā īpašuma „Osīši”, kadastra 
numurs 94740040006, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 94740040007  2,7 ha platībā mai-
nīt nosaukumu no „Osīši” uz „Meža 
Osīši”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads.

No Bilskas pagasta nekus-13. 
tamā īpašuma „Lejassieri”, kadastra 
numurs 94440040070, atdalāmajām 
zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 94440020020  12,3 ha un 
94440040071  7,6 ha platībā mainīt 
nosaukumu no „Lejassieri” uz „Ceļ-
malas”, jo paredzēts pievienot esoša-
jam īpašumam „Ceļmalas”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

No Bilskas pagasta nekus-14. 
tamā īpašuma „Lambadas”, kadastra 
numurs 94440100096, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440080023  8,4 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Lambadas” 
uz „Meža Lambadas”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads.

Noteikt, ka rezerves zemes 15. 
fondā ieskaitītā zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 9446 006 0352 
piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma 
zemesgrāmatā uz Smiltenes novada 
pašvaldības vārda pašvaldības funk-
ciju pildīšanai.

Noteikt nekustamā īpašuma 16. 
lietošanas mērķi zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 94460030237  
0,14 ha platībā – zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 
1101). 

Nekustamam īpašumam ar 17. 
kadastra numuru 94460030236, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 94460030237, piešķirt 
nosaukumu „Ceļš Mežsargi – Abula 
pļavas”, Blomes pagasts.

Izveidot zemes vienības 18. 
daļu 1340 m2 platībā (skicē Nr. 1) 
nekustamā īpašuma Baznīcas lau-
kums 1, Smiltenē, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 94150010102; 
noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – reliģisko organizāciju 
ēku apbūve (kods 0905).

Izveidot zemes vienības 19. 
daļu 162 m2 platībā (skicē Nr. 2) ne-
kustamā īpašuma Baznīcas laukums 
1, Smiltenē, zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 94150010102; no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – reliģisko organizāciju ēku 
apbūve (kods 0905).

Izveidot zemes vienības 20. 

daļu 4772 m2 platībā (skicē Nr. 3) ne-
kustamā īpašuma Baznīcas laukums 
1, Smiltenē, zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 94150010102; no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve (kods 0908).

Piekrist pārņemt no Satik-21. 
smes ministrijas autoceļa V243 no-
brauktuvi posmā no km 13,570 līdz 
km 13,905 un uz tās esošo inženier-
būvi Smiltenes novada pašvaldības 
īpašumā.   

Iznomāt D.R. zemes vienī-22. 
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
413 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra  
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt M.J. zemes vienī-23. 
bas Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0301, daļu 
939 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt G.Š. zemes vienī-24. 
bas Daugavas iela 39, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1603, 
daļu 284 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas lī-
guma termiņu no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt D.P. zemes vienī-25. 
bas Daugavas iela 39, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1603, 
daļu 460 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas lī-
guma termiņu no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt J.V.P.  zemes vie-26. 
nības Brūža iela 7, Smiltenē, kadas-
tra apzīmējums 9415 002 0316, daļu 
312 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai, nosakot nomas līguma 
termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2025. gada 31. decembrim.

Precizēt ar E.G. 2019. gada 27. 
22. februārī noslēgtajā zemesgabala 
nomas līgumā iznomājamās zemes 
vienības „Jaunvederu zeme”, Grun-
dzāles pagastā, ar kadastra apzīmēju-
mu 9458 008 0101 platību no 0,2 ha 
uz  900 m2.

Iznomāt V.K. zemes vie-28. 
nības „Jaunvederu zeme”, kadastra 
apzīmējums 94580080102, daļu 600 
m2 platībā personiskās palīgsaimnie-
cības vajadzībām no 2021. gada 1. 
janvāra līdz 2025. gada 31. decem-
brim.

Iznomāt V.K. zemes vie-29. 
nības Skolas iela 6, Grundzāles pa-
gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9458 008 0093,  0,15 ha 
mājīpašuma uzturēšanai, nosakot no-
mas līguma termiņu līdz 2025. gada 
31. decembrim.

Iznomāt P.P. un L.S. nekus-30. 
tamā īpašuma „Dzirnavu dīķis” ar 
adresi „Sūknētava”, Variņu pagasts, 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 003 0382 daļu  0,14 ha  
platībā teritorijas sakopšanai.

Izbeigt 2020. gada 2. aprīļa 31. 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 30/2020 par zemes vienības „Le-
jas Robežnieki”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmē-
jums 9480 005 0204, zemes iznomā-
šanu M.P.

Iznomāt Bilskas pagasta 32. 
zemnieku saimniecībai „Upītes-Iele-

jas”, reģistrācijas Nr. 44101017609, 
nekustamos īpašumus „Teteri”, Bils-
kas pagastā, kadastra numurs  9444 
009 0022, kas sastāv no vienas ze-
mes vienības ar  kadastra apzīmēju-
mu 9444 009 0060  3,6 ha platībā un 
„Bārbeles”, Bilskas pagastā, kadastra 
numurs 9444 007 0211, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar  kadastra 
apzīmējumu 9444 007 0262  7,8 ha 
platībā. 

Iznomāt sabiedrībai ar 33. 
ierobežotu atbildību „Palsmane”, 
reģistrācijas Nr. 43903000717, ne-
kustamos īpašumus: „Veckļavaisi”, 
Palsmanes pagastā, kadastra numurs  
9474 006 0041, kas sastāv no ze-
mes vienības ar  kadastra apzīmēju-
mu 9474 006 0084  0,6 ha platībā; 
„Rauzas kalni”, Palsmanes pagastā, 
kadastra numurs 9474 001 0143, kas 
sastāv no  zemes vienības ar  kadas-
tra apzīmējumu 9474 001 0161  2,2 
ha platībā un „Ceļmalas”, Palsmanes 
pagastā, kadastra numurs 9474 006 
0088, kas sastāv no zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 9474 006 
0085  2,0 ha un 9474 006 0086  2,3 
ha platībā.

Iznomāt Sabiedrībai ar iero-34. 
bežotu atbildību „Palsmane”, reģis-
trācijas Nr. 43903000717, nekustamo 
īpašumu “Valsts brīvā zeme (Rauzas 
Kalniņi)”, Palsmanes pagastā, Smil-
tenes novadā, kadastra numurs  9474 
001 0052, kas sastāv no zemes vie-
nības ar  kadastra apzīmējumu 9474 
001 0052  0,44 ha platībā.

Iznomāt Valkas rajona 35. 
Blomes pagasta zemnieku saim-
niecībai „Pauri”, reģistrācijas Nr. 
43901000873, nekustamo īpašumu 
„Birztalas”, Blomes pagastā, Smilte-
nes novadā, kadastra numurs  9446 
006 0425, kas sastāv no vienas ze-
mes vienības ar  kadastra apzīmēju-
mu 9446 006 0079  2,08 ha platībā.

Par naudas atmaksu Ē.J. un 36. 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu.

Apstiprināt zemes ierīcības 37. 
projektu „Kalna Strautnieki”, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 94700020022.

Apstiprināt zemes ierīcības 38. 
projektu „Kalna Ignāši”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94800040071.

Apstiprināt zemes ierīcības 39. 
projektu „Mežpapāni”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94700130001.

Apstiprināt zemes ierīcības 40. 
projektu „Kalna Sēnaļi”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94800060058.

Atļaut I.Z. nekustamajā 41. 
īpašumā „Jaundobumi” ar kadastra 
apzīmējumu 9446 002 0010 atmežot 
meža zemi 0,24 ha platībā, kas ne-
pieciešama lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes ierīkošanai saskaņā 
ar atmežojamās meža zemes skici, 
šādos nogabalos: 

Iznomāt uz 2 (diviem) ga-42. 
diem Smiltenes novada Kultūras 
centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, 
1.stāva vestibila daļu 2 m2 platībā, 
Smiltenes novada Sporta centra ēkas 
Gaujas ielā 1, Smiltenē vestibila daļu 
2 m2 platībā un „Sporta komplekss” 
ēkas „Kalnamuižā”, Smiltenes pa-
gastā, gaiteņa daļu 2 m2 platībā kar-
sto dzērienu automāta iekārtas iz-
vietošanai, rīkojot rakstisku nomas 
tiesību izsoli ar augšupejošu soli. 

Slēgt ar SIA 43. „Līvena aptie-
ka”, reģ. Nr. 44103018609, juridiskā 
adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729, neap-
dzīvojamo telpu nomas līgumu ad-
resē „Aptieka”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads, ar darbības termi-
ņu līdz 2025. gada 1. oktobrim (ie-
skaitot). 

Pagarināt starp Smiltenes 44. 
novada domi un Nacionālo veselības 
dienestu 2014. gada 2. jūlijā noslēgtā 
līguma Nr. SND-S-TN/1-14 darbī-
bas termiņu uz laiku līdz 2026. gada 
1. jūlijam.

Nepagarināt starp domi un 45. 
SIA „Junda RJ” noslēgto nekustamā 
īpašuma nomas līguma Nr. SND-
S-N/NĪ/2-17 darbības termiņu, izbei-
dzot to ar 2021. gada 1. martu.

Pagarināt ar D.K. noslēgtā 46. 
dzīvojamās telpas īres līguma termi-
ņu adresē „Saulieši” dz. 4, Palsma-
nes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu.

Pagarināt ar R.M. noslēgtā 47. 
dzīvojamās telpas īres līguma termi-
ņu adresē „Saulieši” dz. 5, Palsma-
nes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu.

Pagarināt ar J.A. noslēgtā 48. 
dzīvojamās telpas īres līguma termi-
ņu adresē „Dūjiņas” dz. 9, Palsma-
nes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu.

Pagarināt ar M.B. 2016.49. 
gadā noslēgtā īres līguma par dzīvo-
jamās telpas ar adresi Limbažu ielā 5 
dzīv. 6, Smiltenē, Smiltenes novads 
īri, termiņu uz 1 (vienu) gadu, ar tie-
sībām īres līgumu pagarināt uz nāka-
mo termiņu.

Pilnvarot nekustamā īpa-50. 
šuma apsaimniekotāju SIA „Smilte-
nes NKUP” 1 (viena) mēneša laikā 
no šī lēmuma pieņemšanas dienas 
sagatavot un parakstīt dzīvojamās 
telpas Kanāla ielā 13 dzīv. 2, Smil-
tenē, Smiltenes novads, īres līgumu 
ar D.K., ievērojot Smiltenes novada 
domes noteikto īres maksas apmēru.

Pagarināt ar A.Z. noslēgtā 51. 
dzīvojamās telpas īres līguma termi-
ņu adresē „Jaunsmiltene” dz.1, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu.

Apstiprināt Projektu līdzfi-52. 
nansēšanas konkursa nevalstiskajām 

organizācijām Smiltenes 
novadā 2020. gada konkur-
sa 2. kārtas rezultātus un 
slēgt vienošanās par līdz-
finansējuma piešķiršanu ar 
sekojošiem pieteikumu ie-
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tināšanu un atjaunojamo energore-
sursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
par kopējo summu 742 393,13 EUR 
(septiņi simti četrdesmit divi tūk-
stoši trīs simti deviņdesmit trīs eiro 
un 13 centi). Ja Centrālā un finanšu 
līgumu aģentūra apstiprina projektu 
„Smiltenes vidusskolas mācību ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas pa-
sākumi” par kopējo izmaksu summu 
742 393,13 EUR (septiņi simti četr-
desmit divi tūkstoši trīs simti deviņ-
desmit trīs eiro un 13 centi), no kuras 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) finansējums ir 297 481,00  
EUR (divi simti deviņdesmit septiņi 
tūkstoši četri simti astoņdesmit viens 
eiro un 00 centi), valsts budžeta do-
tācija ir 13 124,16 EUR (trīspadsmit 
tūkstoši viens simts divdesmit četri 
eiro un 16 centi) un Smiltenes no-
vada dome garantē līdzfinansējumu 
431 787,97 EUR (četri simti trīs-
desmit viens tūkstotis septiņi simti 
astoņdesmit septiņi eiro un 97 centi).

Uzsākt jaunveidojamā 54. 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijas izstrādi (turpmāk – 
IAS).

Apstiprināt IAS izstrādes 1) 
darba uzdevumu un izpildes termi-
ņus.

Apstiprināt IAS izstrādes 2) 
vadības grupu šādā sastāvā:

Smiltenes novada pašvaldības - 
domes priekšsēdētājs Edgars 
Avotiņš;
Smiltenes novada pašvaldības - 
domes priekšsēdētāja vietnieks 

Kārlis Lapiņš;
Apes novada pašvaldības domes - 
priekšsēdētājs Jānis Liberts;
Apes novada pašvaldības domes - 
priekšsēdētāja vietniece Astrīda 
Harju;
Raunas novada pašvaldības do-- 
mes priekšsēdētāja Evija Zurģe;
Raunas novada pašvaldības do-- 
mes deputāts Edgars Plētiens.

Par IAS izstrādes vadītāju 3) 
apstiprināt Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas va-
dītāju.

Uzsākt jaunveidojamā 55. 
Smiltenes novada attīstības program-
mas izstrādi (turpmāk – AP).

Apstiprināt AP izstrādes 1) 
darba uzdevumu un izpildes termi-
ņus.

Apstiprināt AP izstrādes 2) 
vadības grupu šādā sastāvā:

Smiltenes novada pašvaldības - 
domes priekšsēdētājs Edgars 
Avotiņš;
Smiltenes novada pašvaldības - 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Kārlis Lapiņš;
Apes novada pašvaldības domes - 
priekšsēdētājs Jānis Liberts;
Apes novada pašvaldības domes - 
priekšsēdētāja vietniece Astrīda 
Harju;
Raunas novada pašvaldības do-- 
mes priekšsēdētāja Evija Zurģe;
Raunas novada pašvaldības do-- 
mes deputāts Edgars Plētiens.

Par AP izstrādes vadītāju 3) 
apstiprināt Smiltenes novada domes 

Attīstības un plānošanas nodaļas te-
ritorijas plānotāju.

Nodot nomā nomas objek-56. 
tu ražošanas ēku ar adresi Valkas iela 
5, Smiltenē, Smiltenes novadā, kas 
sastāv no: būves ar kadastra apzī-
mējumu 94150070706002 ar kopējo 
platību 1290 m2 (iekštelpu platība 
– 976,8 m2/ārtelpu platība – 313,2 
m2) un ar būvi saistītām brauktuvēm 
un stāvvietām (asfaltbetona ceļi un 
bruģa laukumi), teritorijas nožogo-
juma un apgaismojuma,  pievadiem 
pilsētas centralizētiem inženiertīk-
liem (ūdensvads, sadzīves kanalizā-
cija, ārējie siltumtīkli, lietus ūdens 
kanalizācija), ārējiem elektrotīkliem,  
ārējiem elektroniskiem sakaru tīk-
liem, inženierbūvēm, objektam pie-
saistītās zemes vienības ar kopējo 
platību 9677,30 m2, rīkojot nomas 
objekta rakstisku nomas tiesību pir-
mo izsoli.

Atzīt par spēku zaudējušu 57. 
Nolikumu Nr. 8/19 „Smiltenes nova-
da kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai 
izglītojošu pasākumu konkursa noli-
kums” (domes 31.07.2019. lēmums 
Nr. 530)

Apstiprināt Smiltenes no-58. 
vada kultūras, sabiedriski nozīmīgu 
vai izglītojošu projektu konkursa no-
likumu.

Apstiprināt nolikumu Nr. 59. 
26/20 „Grozījumi 2020. gada 29. 
aprīļa nolikumā „Smiltenes pirms-
skolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 
nolikums””.

Apstiprināt grozījumu 60. 

„Grozījumi Smiltenes novada domes 
2017. gada 26. aprīļa Smiltenes paš-
valdības iestādes „Smiltenes novada 
speciālā pamatskola” nolikumā Nr. 
9/17”.

Par Smiltenes novada vēlē-61. 
šanu komisijas darba finansēšanu un 
atlīdzības noteikšanu vēlēšanu komi-
sijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļiem 2021. gada Smiltenes no-
vada domes vēlēšanu sagatavošanā. 

Par grozījumiem Smilte-62. 
nes novada domes 2019. gada 27. 
novembra Noteikumos Nr. 15/19 
„Smiltenes novada pašvaldības Ie-
pirkumu organizēšanas kārtība”.

Ievēlēt Smiltenes novada 63. 
domes Publisko iepirkumu komisijā 
Kārli Lapiņu, Jāni Pērli, Otāru Putrā-
li, Gintu Eisleru, Litu Kalniņu, San-
du Raiskumu.

Atbrīvot no Smiltenes no-64. 
vada domes Licencēšanas komisijas 
locekli I. Raiskumu. Iecelt I. Verginu 
par Smiltenes novada domes Licen-
cēšanas komisijas locekli.

Slēgt sadarbības līgumu ar 65. 
Apes novada domi un Raunas  nova-
da domi par normatīvajiem aktiem 
atbilstoša kopēja Apes novada, Rau-
nas novada un Smiltenes novada paš-
valdību apvienošanās projekta izstrā-
di un šim mērķim atbilstošu valsts 
piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma 
kārtību.

D. Kaupe,
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja

sniedzējiem:
Projektam - „Seminārs „Lat-

vijas vēsturiskie muižu dārzi un se-
nie kultūraugi” un dārza veidošanas 
meistarklase”, iesniedzējs biedrība 
„Smiltenei un Latvijai”, piešķirt līdz-
finansējumu 100,00 EUR apmērā;

Projektam - „„Pasaku tera-
pija” - pasaka kā sevis izzināšanas 
veids”, iesniedzējs biedrība „Smilte-
nei un Latvijai”, piešķirt līdzfinansē-
jumu 100,00 EUR apmērā;

Projektam - „Skaistumam 
un labsajūtai”, iesniedzējs biedrība 
„Smiltenei un Latvijai”, piešķirt līdz-
finansējumu 100,00 EUR apmērā;

Projektam - „Kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāšana – latvis-
kums, I kārta”, iesniedzējs Biedrība 
„Vilkmuiža 2011”, piešķirt līdzfinan-
sējumu  112,76 EUR apmērā;

Projektam - „FK Smiltene 
treniņu formu iegāde”, iesniedzējs 
biedrība  „Futbola klubs „Smiltene””,  
piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 
EUR apmērā;

Projektam - „Apmācības „Es 
zinu un varu””, iesniedzējs biedrība 
„Māsas Veronikas”, piešķirt līdzfi-
nansējumu  100,00 EUR apmērā.

Piekrist iesniegtajam pro-53. 
jektam „Smiltenes vidusskolas mā-
cību ēkas energoefektivitātes uzlabo-
šanas pasākumi” Centrālā un finanšu 
līgumu aģentūrā, projektu konkur-
sam pasākumā 4.2.2. specifiskā at-
balsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugs-

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tajā 

skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkri-
tumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos 
liela izmēra atkritumu un bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanas kārtību 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritu-
mu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savāk-
šanai, tajā skaitā minimālajam sa-
dzīves atkritumu savākšanas biežu-
mam, pārvadāšanai, pārkraušanai, 
šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas veikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo saistošo no-
teikumu neievērošanu. 

2. Saistošo noteikumu mērķis 
ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības 
autonomās funkcijas – atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšana 
pašvaldības iedzīvotāju interesēs – 
izpildi;

2.2. samazināt atkritumu raša-
nos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaim-
niekošanas kārtību, lai aizsargātu 
vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā 
arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu, tajā skaitā 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Smiltenē 2020. gada 27. maijā Nr. 17/20
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes  2020. gada 27. maija lēmumu Nr. 340 (protokols Nr. 9, 41.§.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu

2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/20 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā”.
Ņemot vērā to, ka līdzšinējie, Smiltenes novada domes 2011. gada 29. decembrī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” neat-

bilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, un ņemot vērā Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteiku-
mi” 140. punktu, bija nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

novērst atkritumu rašanās cēloņus, 
samazināt radīto atkritumu daudzu-
mu (apjomu) un bīstamību, sekmēt 
atkritumu sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pienācīgi sagatavotu 
atkritumu atkārtotu izmantošanu, 
atkritumu pārstrādi, atkritumu re-
ģenerāciju citos veidos, piemēram, 
iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu 
apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu 
apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un 
veselība.

3. Saistošajos noteikumos lie-
totie termini atbilst terminiem, kādi 
noteikti normatīvajos aktos atkritu-
mu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos 
noteiktajiem terminiem šajos saisto-
šajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs 
– komersants, ar kuru Smiltenes 
novada dome (turpmāk – Pašvaldī-
ba) ir noslēgusi līgumu par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un uzglabā-
šanu Smiltenes novada administratī-
vajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons – cieto 
sadzīves atkritumu poligons „Dai-
be”, kas ir speciāli ierīkota un ap-
rīkota atkritumu apglabāšanas vieta 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā, 
kurā tiek nodrošināti normatīvajos 
aktos noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi, tajā skaitā tiek veikta 

sadzīves atkritumu sagatavošana 
apglabāšanai un atkritumu apglabā-
šana;

4.3. klients – atkritumu radītājs 
vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgu-
mu ar atkritumu apsaimniekotāju 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi 
sadzīvē radušies atkritumi, kurus to 
izmēra dēļ nav iespējams ievietot 
klienta lietošanā nodotajā atkritumu 
konteinerā.

Visa Smiltenes novada admi-
nistratīvā teritorija ir viena sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Pašvaldība organizē un kon-
trolē sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Smiltenes novada  adminis-
tratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu 
„Par pašvaldībām”, normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas 
un administratīvās atbildības jomā, 
atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas plānu, 
kā arī saskaņā ar Smiltenes novada 
pašvaldības domes izdotajiem sais-
tošajiem noteikumiem.

7. Pašvaldībai, papildus norma-
tīvajos aktos atkritumu apsaimnieko-
šanas un administratīvās atbildības 
jomā noteiktajiem pienākumiem, ir 
šādi pienākumi:

7.1. informēt sadzīves atkritumu 

radītājus un valdītājus par atkritumu 
apsaimniekotāju, publicējot infor-
māciju Pašvaldības tīmekļa vietnē, 
norādot līguma darbības termiņu;

7.2. veicināt sadarbību starp sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanā 
iesaistītajām personām – atkritumu 
apsaimniekotāju un atkritumu radī-
tājiem, valdītājiem, arī personu gru-
pām un to pārstāvjiem, nekustamo 
īpašumu īpašniekiem un nekustamo 
īpašumu apsaimniekotājiem.  Sa-
darbojoties ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, informēt sadzīves atkritumu 
radītājus un valdītājus par izmaiņām 
un aktualitātēm sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jomā;

7.3. plānot, organizēt un kontro-
lēt ar sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu saistītās darbības Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā; 

7.4. nodrošināt, ka atkritumu 
radītāji un valdītāji tiek informēti 
par tās administratīvajā teritorijā 
esošajiem atkritumu dalītās savāk-
šanas punktiem, šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumiem, atkritumu 
šķirošanas un pārkraušanas staci-
jām (ja šķirošanas un pārkraušanas 
stacijā atkritumus šķiro vai pieņem 
no apmeklētājiem), būvniecības, 
mājsaimniecībā radīto būvniecības 
un būvju nojaukšanas atkritumu 
savākšanas laukumiem, metāllūžņu 
noliktavām, bioloģiski noārdāmo at-

kritumu kompostēšanas laukumiem 
un zaļo un dārza atkritumu kompos-
tēšanas vietām saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem atkritumu apsaimnie-
košanas jomā;

7.5. nodrošināt atkritumu kon-
teineru uzstādīšanu publiskās vie-
tās;

7.6. izskatīt un iespēju robežās 
savas kompetences ietvaros risināt 
sūdzības, iesniegumus un priekšli-
kumus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā, kā arī par 
atkritumu apsaimniekotāja sniegto 
pakalpojumu kvalitāti; 

7.7. tīmekļa vietnē vai klātienē 
Pašvaldības organizētajos pasāku-
mos noskaidrot atkritumu apsaim-
niekošanā iesaistīto interešu grupu 
(iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, 
nevalstisko organizāciju u.c.) vie-
dokļus par aktuāliem, ar atkritumu 
apsaimniekošanu saistītiem, jautāju-
miem un nepieciešamības gadījumā 
uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī 
nozares lietpratējus uz Smiltenes 
novada pašvaldības domes komiteju 
un domes sēdēm.

8. Neatkarīgi no rakstveida lī-
guma ar atkritumu apsaimniekotāju 
noslēgšanas fakta un tā spēkā esa-
mības, atkritumu radītājam ir pie-
nākums norēķināties ar atkritumu 
apsaimniekotāju par faktiski snieg-
tajiem atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem atbilstoši pašvaldī-
bā noteiktajai maksai par atkritumu 
apsaimniekošanu.

9. Kontrolēt šo noteikumu izpil-
di un uzsākt administratīvo pārkā-
pumu procesu un veikt normatīvajos 

turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

aktos par administratīvo atbildību 
noteiktās procesuālās darbības par 
atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumu pārkāpšanu atbilstoši savai 
kompetencei ir tiesīgas normatīva-
jos aktos par administratīvo atbildī-
bu norādītās personas.

10. Par atkritumu apsaimnie-
košanas jomu regulējošo normatīvo 
aktu pārkāpumiem personas ir sau-
camas pie atbildības normatīvajos 
aktos par atkritumu apsaimniekoša-
nu un administratīvo atbildību no-
teiktajā kārtībā.

11. Administratīvais sods šo 
noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no 
pienākuma novērst pārkāpumu, kā 
arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.

II Prasības atkritumu savāk-
šanai Smiltenes novada adminis-
tratīvajā teritorijā

12. Atkritumu savākšana Smil-
tenes novada administratīvajā teri-
torijā tiek veikta, izmantojot šādu 
atkritumu savākšanas infrastruktū-
ru:

12.1. šķiroto atkritumu savāk-
šanas laukumus (EKO laukumi);

12.2. atkritumu dalītās savāk-
šanas punktus (EKO punkti);

12.3. nešķiroto sadzīves at-
kritumu konteineru novietnes vai 
pazemes (iebūvējamo) konteineru 
laukumus;

12.4. teritorijās, kurās nav ie-
spējama atkritumu konteineru uz-
stādīšana – priekšapmaksas atkritu-
mu maisus;

12.5. citus atkritumu apsaim-
niekotāja noteiktus paņēmienus da-
līti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

13. Atkritumu savākšanas vei-
du un atkritumu savākšanā izman-
toto infrastruktūru nosaka līgumā, 
ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz 
ar klientu.

14. Liela izmēra atkritumi, 
būvniecības, mājsaimniecībā radī-
tie būvniecības un būvju nojauk-
šanas atkritumi savācami atsevišķi 
no citiem sadzīves atkritumiem, 
izmantojot:

14.1. īpaši šim nolūkam pare-
dzētus atkritumu konteinerus;

14.2. ar atkritumu apsaimnie-
kotāju saskaņotus citus atkritumu 
savākšanas veidus;

14.3. ar nekustamā īpašuma 
īpašnieku, valdītāju, apsaimnie-
kotāju vai pilnvaroto personu un 
Pašvaldības saskaņotu vietu, kas 
nodrošina to apsaimniekošanu vi-
dei drošā un normatīvajiem aktiem 
atbilstošā veidā.

15. Šo noteikumu 14.punkta 
noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl 
līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa 
īpašuma īpašnieku un daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas apsaimnie-
kotāju, noteikumi neparedz citādi. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājs, nosakot līgumā, 
kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma 
īpašnieku, kārtību šo noteikumu 
14. punktā minēto atkritumu savāk-
šanai, saskaņo to ar atkritumu ap-
saimniekotāju.

16. Smiltenes novada adminis-
tratīvajā teritorijā savāktie sadzīves 
atkritumi, kuri nav izmantojami re-
ģenerācijai vai atkārtotai izmanto-
šanai, nogādājami un apglabājami 
atkritumu poligonā.

17. Bioloģiski noārdāmos at-

kritumus fiziskām personām atļauts 
kompostēt savas mājsaimniecības 
teritorijā (ārpus dzīvošanai pare-
dzētajām telpām) gadījumā, ja tas 
neapdraud cilvēku dzīvību, veselī-
bu, vidi, trešo personu mantu un ja 
tas tiek veikts videi drošā un norma-
tīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

18. Publiskajās vietās radušos 
un savāktos bioloģiski noārdāmos 
dārzu un parku atkritumus ir atļauts 
kompostēt tikai ar Pašvaldību sa-
skaņotās vietās.

19. Pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs neatbild par atkri-
tumos pazudušajiem priekšmetiem, 
kā arī neatbild par to personu vese-
lību, kuras nodarbojas ar šo priekš-
metu meklēšanu.

III Atkritumu radītāju un 
valdītāju pienākumi

20. Ikviena atkritumu radītāja 
un valdītāja pienākums ir:

20.1. piedalīties Pašvaldības 
organizētajā sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanā, noslēdzot līgumu 
par sadzīves atkritumu savākšanu 
un pārvadāšanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju, izņemot gadījumu, 
ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks no-
slēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas apsaimniekotāju 
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu;

20.2. savākt un sašķirot sa-
vus radītos sadzīves atkritumus un 
nogādāt tos nekustamā īpašuma 
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā 
apsaimniekotāja norādītāja vietā un 
ievietot tos atkritumu konteinerā;

20.3. nešķirotos sadzīves at-
kritumus ievietot tikai tiem pare-
dzētajā atkritumu konteinerā, kas 
saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju ir paredzēta 
konkrētā nekustamā īpašuma ap-
kalpošanai;

20.4. iesaistīties dalītas sadzī-
ves atkritumu savākšanas pasāku-
mos un veikt atkritumu šķirošanu 
vietās, kur ir izvietoti konteineri 
dalīti savāktiem atkritumiem – at-
kritumu dalītās savākšanas punktos 
(EKO punktos) vai nogādāt atkritu-
mus uz šķiroto atkritumu savākša-
nas laukumu (EKO laukumu).

21. Atkritumu radītājs, kas ir 
saimnieciskās darbības veicējs, vie-
nojas ar nekustamā īpašuma, kurā 
tas veic saimniecisko darbību, īpaš-
nieku, valdītāju, apsaimniekotāju 
vai pilnvaroto personu par kārtību, 
kādā tiks veikta sadzīves atkritumu 
savākšana un maksājumu veikšana 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu, vai saimnieciskās darbības 
veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par 
tā darbības rezultātā radīto sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju. Gadī-
jumā, ja saimnieciskā darbība tiek 
veikta dzīvokļa īpašumā, šī pun-
kta noteikumi piemērojami tiktāl, 
ciktāl līguma, kas noslēgts starp 
dzīvokļa īpašuma īpašnieku un 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāju, noteikumi nepa-
redz citādi.

22. Atkritumu radītājs nodro-
šina, ka nešķirotie sadzīves atkri-
tumi pirms ievietošanas atkritumu 
konteineros ir iesaiņoti atkritumu 
maisos un atkritumu maisi ir aiz-
sieti. Asie priekšmeti atkritumu 
konteineros ir jāievieto tā, lai pēc 
iespējas samazinātu ietekmi uz ie-

dzīvotāju veselību, kā arī atkritumu 
savākšanas, pārvadāšanas un šķiro-
šanas iekārtu bojājumiem. Atkritu-
mi konteineros jāievieto tā, lai būtu 
iespējams aizvērt atkritumu kontei-
nera vāku.

23. Sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu radītājam vai valdītājam 
ir pienākums ievērot prasības sa-
dzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai un sadzīvē radu-
šos bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanas kārtību, kas noteikta Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumā un 
citos normatīvajos aktos atkritumu 
apsaimniekošanas jomā.

24. Atkritumu radītājiem un 
valdītājiem Smiltenes novada ad-
ministratīvajā teritorijā ir aizliegts:

24.1. izvietot (izmest) sadzīves 
atkritumus tam neparedzētās un ne-
piemērotās vietās;

24.2. ierīkot patvaļīgas sadzī-
ves atkritumu izgāztuves, aprakt 
atkritumus, piegružot vai aizbērt 
grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts 
iznest no nekustamā īpašuma pa-
galma un novietot ceļa braucamās 
daļas malā visa veida sadzīves at-
kritumus (piemēram, lapas, zarus), 
izņemot, ja tiek rīkotas ar Pašvaldī-
bu saskaņotas talkas;

24.3. jebkādā veidā dedzināt 
sadzīves atkritumus. Pieļaujama 
kaitēkļu bojātu zaru un augu, ne-
kompostējamo dārzu un parku 
atkritumu sadedzināšana Pašval-
dības noteiktā laikā divas nedēļas 
pavasarī un rudenī, kad notiek 
teritoriju sakopšanas darbi, ja tas 
netraucē apkārtējos cilvēkus un 
nerada draudus cilvēku dzīvībai 
un veselībai, videi, kā arī personas 
mantai;

24.4. novietot (pastāvīgi) at-
kritumu konteinerus uz ielām (iz-
ņemot nomaļas ielas, kur atkritumu 
konteineri netraucē satiksmi vai gā-
jēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir 
vienīgais iespējamais risinājums);

24.5. ievietot atkritumu kon-
teineros kvēlojošus, degošus, vieg-
li uzliesmojošus un eksplozīvus 
priekšmetus, šķidrus atkritumus, 
infekcijas slimības izraisošus at-
kritumus, liela izmēra atkritumus, 
būvniecības, mājsaimniecībā radī-
tos būvniecības un būvju nojauk-
šanas atkritumus, ražošanas atkri-
tumus, ielu smiltis, parku un dārzu 
atkritumus, atkritumus, kuri saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem klasifi-
cējami kā bīstamie atkritumi, kā arī 
citus bīstamos atkritumus vai videi 
kaitīgās preces;

24.6. ievietot atkritumus kon-
teineros, kas ir nodoti lietošanā ci-
tiem atkritumu radītājiem, vai kas 
ir citu personu īpašumā;

24.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
sadedzināt atkritumus atkritumu 
konteineros. Par šādu atkritumu 
konteineru iztukšošanu var tikt no-
teikta paaugstināta samaksa;

24.8. jebkādā veidā bojāt atkri-
tumu konteinerus;

24.9. ievietot nešķirotus sadzī-
ves atkritumus dalīti savākto atkri-
tumu konteineros;

24.10. veikt darbības ar atkritu-
miem, kas jau ir ievietoti atkritumu 
konteineros;

24.11. veikt darbības, kas ir 
pretrunā ar šajos noteikumos un 
citos normatīvajos aktos ietverto 
regulējumu attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu un vides piesār-
ņojumu.

IV Nekustamā īpašuma īpaš-
nieka un nekustamā īpašuma  ap-
saimniekotāja pienākumi

25. Nekustamā īpašuma īpaš-
niekam, lietotājam, valdītājam, 
apsaimniekotājam vai pilnvarotai 
personai papildus šajos noteikumos 
norādītajiem vispārīgajiem atkritu-
mu radītāju un valdītāju pienāku-
miem ir noteikti šādi pienākumi:

25.1. slēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par katrā nekusta-
majā īpašumā radīto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu, nodrošinot 
regulāru nešķiroto sadzīves atkritu-
mu izvešanu, ņemot vērā īpašumā 
faktiski radīto sadzīves atkritumu 
daudzumu (apjomu), bet ne retāk 
kā:

25.1.1. Smiltenes novada Smil-
tenes pilsētā:

25.1.1.1. individuālās dzīvoja-
mās mājas – 4 (četras) reizes gadā;

25.1.1.2. daudzdzīvokļu mājas – 
2 (divas) reizes mēnesī;

25.1.1.3. vasarnīcu, dārza māju 
(t.sk. dārzkopības biedrības terito-
rijā) teritorijās vai citas īslaicīgas 
apmešanās ēkas – 2 (divas) reizes 
gadā;

25.1.1.4. juridiskās personas – 
4 (četras) reizes gadā;

25.1.2. pārējā Smiltenes nova-
da administratīvajā teritorijā:

25.1.2.1. individuālās dzīvo-
jamās mājas apdzīvotās vietās – 4 
(četras) reizes gadā;

25.1.2.2. individuālās dzīvoja-
mās mājas ārpus apdzīvotām vie-
tām – 2 (divas) reizes gadā;

25.1.2.3. daudzdzīvokļu mājas – 
1 (vienu) reizi mēnesī;

25.1.2.4. juridiskās personas – 
4 (četras) reizes gadā.

25.2. ja nekustamā īpašuma lie-
tošana ir ar pārtraukumiem (nekus-
tamā īpašuma lietošanai ir sezonāls 
raksturs), informēt par to atkritumu 
apsaimniekotāju un vienoties par 
šo noteikumu 25.1.punktā minētā 
līguma noteikumu izmaiņām, pare-
dzēt radītajam sadzīves atkritumu 
daudzumam atbilstošu atkritumu 
izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 1 
(vienu) reizi gadā;

25.3. ja tiek noslēgts līgums 
par iesaistīšanos atkritumu dalītā 
savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka 
īpašumā radītie atkritumi (bioloģis-
ki noārdāmie atkritumi, plastmasa, 
papīra, metāla, stikla iepakojums) 
saskaņā ar šo noteikumu prasī-
bām tiek savākti dalīti, atkritumu 
apsaimniekotājs var samazināt šo 
noteikumu 25.1.1. – 25.1.2. apakš-
punktos noteikto nešķiroto sadzīves 
atkritumu izvešanas biežumu, nosa-
kot divas reizes mazāku atkritumu 
izvešanas biežumu attiecībā pret 
minētajos apakšpunktos norādīto;

25.4. nepieciešamības gadīju-
mā ierosināt izmaiņas šo noteiku-
mu 25.1. punktā minētajā līgumā, 
nodrošinot sistemātisku sadzīves 
atkritumu izvešanu, lai pie atkritu-
mu konteineriem neveidojas atkri-
tumu kaudzes;

25.5. pēc Pašvaldības vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ap-
saimniekotāju pieprasījuma sniegt 
ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas 
dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpa-
šumā, nomniekiem, komersantiem 
un citām personām, kuras veic 
saimniecisko darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā, kā arī par 
radītajiem atkritumu veidiem un 
daudzumu;

25.6. segt visas izmaksas, kas 

saistītas ar sev piederošajā, lieto-
jumā, valdījumā vai apsaimnieko-
šanā esošajā nekustamajā īpašumā 
radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 
apsaimniekošanu, ietverot dalīti sa-
vākto sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas izmaksas;

25.7. vienoties ar nekustamajā 
īpašumā esošajiem atkritumu ra-
dītājiem par kārtību, kādā veicami 
norēķini par atkritumu apsaimnie-
kotāja pakalpojumiem;

25.8. saskaņojot ar atkritumu 
apsaimniekotāju, norādīt piemērotu 
vietu atkritumu konteineru izvieto-
šanai, kā arī nodrošināt atkritumu 
apsaimniekotāja transporta netrau-
cētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību 
un tīrību šajā vietā. Atkritumu kon-
teineru izvietojumam un novietnes 
laukumiem ir jāatbilst normatīvajos 
aktos par teritorijas apbūvi ietver-
tajām prasībām. Ja pie vairākām 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mā-
jām ir speciāli ierīkots (betonēts, 
asfaltēts vai tml.) laukums atkri-
tumu konteineru novietošanai, tad 
atkritumu konteineri novietojami 
šajā laukumā;

25.9. nodrošināt atkritumu ap-
saimniekotāja specializētā trans-
portlīdzekļa piekļuvi atkritumu 
konteineru novietnes laukumiem 
vai vietām, novietojot atkritumu 
konteinerus piebraucamā ceļa vai 
ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ 
tas nav iespējams, atkritumu kon-
teineru iztukšošanas dienās atkritu-
mu konteinerus no īpašumu pagal-
miem jāpārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei 
pieejamā vietā, kur tie netraucē gā-
jēju un transportlīdzekļu kustību, 
kā arī jānodrošina, lai pēc atkritu-
mu izvešanas atkritumu konteineri 
tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīga-
jā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar 
atkritumu apsaimniekotāju par citu 
kārtību, lai nodrošinātu specializētā 
transportlīdzekļa piekļūšanu atkri-
tumu konteineriem;

25.10. sadzīves atkritumu uz-
krāšanai pie nekustamā īpašuma 
izmantot tikai noteiktajam atkritu-
mu veidam paredzētos atkritumu 
konteinerus;

25.11. nodrošināt no atkritumu 
apsaimniekotāja saņemto un lie-
tošanā nodoto sadzīves atkritumu 
uzkrāšanai izmantoto atkritumu 
konteineru, tajā skaitā šo noteiku-
mu 29.punktā minēto konteineru, 
saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un 
lietošanas kārtībā, kā arī sakopt te-
ritoriju ap konteineriem;

25.12. ja nekustamā īpašuma 
teritorijā atkritumu konteineru no-
vietošana nav iespējama, par at-
kritumu konteineru novietošanu 
jāvienojas ar blakus esošā nekus-
tamā īpašuma īpašnieku, valdītā-
ju, lietotāju, apsaimniekotāju vai 
pilnvaroto personu, informējot par 
to atkritumu apsaimniekotāju un 
Pašvaldību. Šādos gadījumos abu 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, 
valdītājiem, lietotājiem, apsaimnie-
kotājiem vai pilnvarotām personām 
jānoslēdz savstarpēja vienošanās 
par to, kā tiks veikta katrā nekusta-
majā īpašumā radīto sadzīves atkri-
tumu savākšana un apsaimniekoša-
na (atkritumu konteineru lietošana, 
norēķini u.c.). Gadījumos, kad vie-
nošanās nav iespējama, nekustamā 
īpašuma īpašniekam, valdītājam, 
apsaimniekotājam vai pilnvarotajai 
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personai jāvēršas Pašvaldībā ar lū-
gumu rast risinājumu;

25.13. nodrošināt konkrētajā ne-
kustamajā īpašumā radīto sadzīves 
atkritumu savākšanu, dalītu savāk-
šanu un nogādāšanu līdz atkritumu 
konteineram, par kura iztukšošanu 
tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir 
noslēgts līgums;

25.14. iekļauties Pašvaldības 
organizēto atkritumu apsaimnieko-
šanas pasākumu realizēšanā gan ar 
savu darbību, gan maksu par snieg-
tajiem pakalpojumiem;

25.15. nodrošināt noteiktu sa-
dzīves atkritumu veidu (piemēram, 
liela izmēra atkritumi, būvniecības, 
mājsaimniecībā radītos būvniecības 
un būvju nojaukšanas atkritumi, arī 
koku nobiru, lapu un zāles savāk-
šanu (ja netiek veidots komposts)) 
nogādāšanu pārstrādes vai apglabā-
šanas vietās – ar savu transportu vai 
izmantojot atkritumu apsaimnieko-
tāja pakalpojumus, sedzot attiecī-
gi radītās izmaksas. Ja noslēgtais 
līgums ar atkritumu apsaimnieko-
tāju paredz regulāru šāda veida sa-
dzīves atkritumu izvešanu, persona 
atkritumus novieto to savākšanas 
vietā, kas ir saskaņota ar atkritumu 
apsaimniekotāju, plānotās atkri-
tumu izvešanas dienas rītā pirms 
noteiktā savākšanas laika un tādā 
veidā, kā to paredz atkritumu ap-
saimniekotājs. Šī punkta noteikumi 
piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, 
kas noslēgts starp dzīvokļa īpašu-
ma īpašnieku un daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, 
noteikumi neparedz citādi;

25.16. pie sabiedrības nozīmes 
būvēm uzstādīt atkritumu urnas un 
to dizainu (formu) saskaņot ar Paš-
valdību.

26. Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekotāji, garāžu vai 
dārzkopības kooperatīvās sabied-
rības ir atbildīgas par līguma slēg-
šanu ar atkritumu apsaimniekotāju 
par sadzīves atkritumu savākšanu 
no to apsaimniekošanā nodotajiem 
īpašumiem.

27. Dzīvokļa īpašnieki daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām 
nav izvēlēts apsaimniekotājs, un 
dārza māju (vasarnīcu) vai garā-
žu īpašnieki, kas nav dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības biedri, 
savstarpēji vienojas par sadzīves 
atkritumu savākšanu no to iepriekš 
norādīto personu īpašumos radīta-
jiem sadzīves atkritumiem ar no-
teikumu, ka maksājumus atkritumu 
apsaimniekotājam par sadzīves 
atkritumu savākšanu no iepriekš 
norādītajiem īpašumiem veic viena 
persona, ar kuru atkritumu apsaim-
niekotājs slēdz līgumu par sadzīves 
atkritumu izvešanu un pārējie īpaš-
nieki norēķinās ar šo personu.

28. Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļa īpašnieki, noslē-
dzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas apsaimniekotāju dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas līgumu, var 
deleģēt savu atbildību par radīto sa-
dzīves atkritumu savākšanu nekus-
tamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās 
telpas) apsaimniekotājam. Šādos 
gadījumos par sadzīves atkritumu 
savākšanas pasākumu īstenošanu 
ir atbildīgs nekustamā īpašuma ap-
saimniekotājs.

29. Daudzdzīvokļu dzīvojama-
jās mājās, kur nedēļā rodas 5 m3 vai 
vairāk nešķirotu sadzīves atkritumu, 
atkritumu uzkrāšanai izmanto paze-

mes tipa konteinerus, ja attiecīgajai 
mājai piesaistītajā zemes gabalā 
(māju kvartālā) tos ir iespējams iz-
vietot. Atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina pazemes tipa konteineru 
mazgāšanu reizi gadā.

V Publisko pasākumu organi-
zētāju pienākumi

30. Publisko pasākumu organi-
zētājam pirms publiska pasākuma 
rīkošanas atļaujas saņemšanas ir 
pienākums noslēgt līgumu par pub-
liskā pasākuma laikā radīto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju par atkritumu 
konteineru izvietošanu pasākuma 
vietā un pasākuma laikā radīto sa-
dzīves atkritumu (nepieciešamības 
gadījumā – arī dalīti savākto) sa-
vākšanu no izvietotajiem atkritumu 
konteineriem un nodrošināt:

30.1. atkritumu konteineru pa-
sūtīšanu no atkritumu apsaimnieko-
tāja pietiekamā daudzumā, nodroši-
not, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti 
un nebūtu pārpildīti;

30.2. attiecīgās teritorijas sa-
kopšanu pēc pasākuma noslēguma.

31. Atkritumu konteineru uz-
stādīšanas un noņemšanas izmaksas 
sedz publiskā pasākuma organiza-
tors, vienojoties ar atkritumu ap-
saimniekotāju.

VI Atkritumu apsaimniekotā-
ja pienākumi un tiesības

32. Atkritumu apsaimnieko-
tājs koordinē un savas kompeten-
ces ietvaros uzrauga atkritumu ap-
saimniekošanu Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu un 
Ziemeļvidzemes reģionālo atkritu-
mu apsaimniekošanas plānu, šiem 
Saistošajiem noteikumiem un no-
slēgto līgumu starp Pašvaldību un 
atkritumu apsaimniekotāju, par kon-
statētajiem pārkāpumiem informējot 
Pašvaldību un Valsts vides dienestu.

33. Atkritumu apsaimniekotā-
jam ir pienākums:

33.1. saņemt Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 12.panta 
pirmajā daļā noteiktās atļaujas no 
Valsts vides dienesta un pirms sa-
vas darbības uzsākšanas noslēgt lī-
gumu ar Pašvaldību par atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā;

33.2. saskaņā ar iepriekš saska-
ņotu sadzīves atkritumu izvešanas 
grafiku nodrošināt atkritumu (tajā 
skaitā dalīti savākto sadzīves at-
kritumu) savākšanu no atkritumu 
radītājiem un valdītājiem, nodroši-
nāt atkritumu konteineru iztukšoša-
nu un sadzīves atkritumu izvešanu 
no atkritumu konteineru novietnes 
laukumiem;

33.3. slēgt līgumus ar atkritu-
mu radītājiem vai valdītājiem par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu, piemērojot Smiltenes nova-
da pašvaldības domes apstiprinā-
to maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisi-
jas apstiprināto tarifu par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos;

33.4. slēgt līgumus ar publis-
ko pasākumu organizētājiem par 
publisko pasākumu laikā radušos 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu, ja publiskā pasākuma organi-

zētājam nav parādu pret atkritumu 
apsaimniekotāju;

33.5. nodrošināt klientus ar to 
vajadzībām atbilstoša tilpuma mar-
ķētiem atkritumu konteineriem vai 
priekšapmaksas atkritumu maisiem 
nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc 
klienta lūguma ar citiem atkritumu 
apsaimniekotāja noteiktiem paņē-
mieniem – dalīti savāktu atkritumu 
uzkrāšanai;

33.6. saskaņot atkritumu kon-
teineru novietošanas vietu ar nekus-
tamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, 
apsaimniekotāju vai pilnvarotu per-
sonu;

33.7. bez papildu maksas no-
drošināt atkritumu konteineru labo-
šanu un nomaiņu, ja bojājums radies 
atkritumu apsaimniekotāja vainas 
dēļ vai ja nav iespējams identificēt 
atkritumu konteinera bojājuma iz-
darīšanā vainojamo personu;

33.8. nodrošināt atkritumu kon-
teineru novietošanas vietu sakop-
šanu pēc atkritumu savākšanas, ja 
atkritumi ir novietoti tikai atkritu-
mu konteineru novietošanas vietās 
novietotajos atkritumu konteineros 
un ja piesārņojums radies atkritu-
mu apsaimniekotāja vainas dēļ;

33.9. iespēju robežās un ņemot 
vērā noslēgto līgumu ar Pašvaldību 
par atkritumu apsaimniekošanu, 
nodrošināt dalīti savāktu atkritumu 
savākšanu, ievērojot normatīvajos 
aktos noteiktās prasībās attiecībā 
uz atkritumu dalīto savākšanu;

33.10. nogādāt savāktos ne-
šķirotos sadzīves atkritumus atkri-
tumu poligonā ar šim nolūkam pa-
redzētiem specializētiem transporta 
līdzekļiem;

33.11. nodrošināt noteikta vei-
da sadzīves atkritumu izvešanu at-
bilstoši ar Pašvaldību un ar klientu 
noslēgtā līguma noteikumiem;

33.12. sniegt Pašvaldībai infor-
māciju, kas nepieciešama tās funk-
ciju izpildei, atbilstoši normatīvo 
aktu un noslēgtā līguma par atkritu-
mu apsaimniekošanu prasībām;

33.13. izskatīt sūdzības, iesnie-
gumus un priekšlikumus par atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpoju-
ma kvalitāti;

33.14. ziņot attiecīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm par konstatēta-
jiem atkritumu radītāju vai valdītā-
ju pārkāpumiem;

33.15. veikt iedzīvotāju infor-
mēšanu un apmācību, nodrošinot 
informatīvos materiālus par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu;

33.16. periodiski informēt Paš-
valdību par dalīti savākto sadzīves 
atkritumu savākšanas sistēmas dar-
bību un attīstību, tajā skaitā dalīti 
savākto atkritumu konteineru no-
vietošanas vietām;

33.17. lai sekmētu sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas sis-
tēmas attīstību, sadarbībā ar Paš-
valdību izglītot sadzīves atkritumu 
radītājus un valdītājus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, īpaši 
par sadzīves atkritumu dalītu sa-
vākšanu;

33.18. apkopot informāciju, 
kas saistās ar Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā noslēgta-
jiem līgumiem par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu;

33.19. uzturēt publiski pie-
ejamu datu bāzi, kurā ir apkopota 
informācija par Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem un to, vai 

attiecīgajos nekustamajos īpašumos 
ir vai nav noslēgts līgums par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu;

33.20. sniegt informāciju Paš-
valdībai pēc Pašvaldības pieprasīju-
ma vai arī gadījumos, kad ir ievies-
tas vai konstatētas būtiskas izmaiņas 
saistībā ar šo noteikumu 33.19. pun-
ktā minēto datu bāzi vai tajā ietverto 
informāciju.

34. Atkritumu apsaimnieko-
tājam ir tiesības atteikties savākt 
atkritumu konteineru novietošanas 
vietās esošos sadzīves atkritumus, 
par to informējot klientu, un nor-
matīvajos aktos par administratīvo 
atbildību noteiktās personas, kuras 
ir tiesīgas uzsākt administratīvo 
pārkāpumu procesu par atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu pār-
kāpšanu, ja:

34.1. klients nav veicis samak-
su par atkritumu apsaimniekotāja 
iepriekš sniegtajiem atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumiem un 
par samaksas kavējumu atkritumu 
radītājs ir brīdināts līgumā noteikta-
jā kārtībā;

34.2. atkritumu apsaimniekotājs 
konstatē, ka vairāk kā divas reizes 
pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek 
novietoti ārpus atkritumu konteine-
riem vai pārsniedz atkritumu kontei-
neru tilpumu. Šajā gadījumā atkritu-
mu apsaimniekotājam un klientam 
jāvienojas par papildmaksas no-
teikšanu par papildus savācamajiem 
sadzīves atkritumiem un turpmāk 
savācamo sadzīves atkritumu apjo-
ma palielināšanu (papildu atkritumu 
konteineru uzstādīšana vai izmaiņu 
veikšana atkritumu konteineru iz-
tukšošanas grafikā);

34.3. atkritumu konteineros 
ievietoti konkrētajam atkritumu 
konteineram neatbilstoši atkritumi. 
Šajā gadījumā atkritumu apsaimnie-
kotājam un klientam jāvienojas par 
papildmaksas noteikšanu atkritumu 
konteineru iztukšošanai, kuras ap-
mēru nosaka atkritumu apsaimnie-
kotājs atkarībā no atkritumu veida;

34.4. nav nodrošināta piekļuve 
atkritumu konteineriem atbilstoši 
šajos noteikumos noteiktajām pra-
sībām;

34.5. ceļa seguma stāvokļa vai 
transporta kustības ierobežojumu 
dēļ atkritumu apsaimniekotājs ne-
var piekļūt atkritumu konteineriem. 
Šādā gadījumā atkritumu konteineri 
tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā 
laikā, par to iepriekš vienojoties ar 
klientu.

35. Sadzīves atkritumi pēc to 
nodošanas atkritumu apsaimnieko-
tājam pāriet atkritumu apsaimnie-
kotāja īpašumā, un atkritumu ap-
saimniekotājam pieder tiesības brīvi 
rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VII Prasības sadzīves atkritu-
mu dalītai vākšanai

36. Atkritumu apsaimnieko-
tājs atbilstoši noslēgtajam līgumam 
par atkritumu apsaimniekošanu ar 
Pašvaldību, nodrošina atkritumu 
radītājiem un valdītājiem iespēju ie-
saistīties atkritumu dalītās vākšanas 
sistēmā un izmantot šim nolūkam 
paredzētos atkritumu dalītās savāk-
šanas punktus, šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumus, citus indivi-
duālajām dzīvojamām mājam pie-
meklētus risinājumus (piemēram, 
dalīti savākto atkritumu konteineri, 
citi atkritumu apsaimniekotāja no-
teiktie paņēmieni dalīti savāktu at-

kritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko 
atkritumu savākšanas sistēmu, kuru 
izveidojis atkritumu apsaimnieko-
tājs, iesaistīties atkritumu apsaim-
niekotāja rīkotās akcijās vai izman-
tot citus atkritumu apsaimniekotāja 
piedāvātos pakalpojumus.

37. Atkritumu apsaimniekotājs 
izstrādā atkritumu dalītas savākša-
nas sistēmas noteikumus un nosaka 
prasības atkritumu dalītai savākša-
nai, un informē par tiem atkritumu 
radītājus un valdītājus, ievietojot 
attiecīgo informāciju savā tīmekļa 
vietnē.

38. Ja atkritumu radītājs vai 
valdītājs iesaistās atkritumu dalīta-
jā vākšanā, atkritumu radītājam un 
valdītājam ir pienākums ievērot at-
kritumu apsaimniekotāja izstrādāto 
atkritumu dalītas savākšanas sistē-
mas noteikumus un prasības atkritu-
mu dalītai savākšanai.

39. Atkritumu apsaimniekotājs 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā uz dalīti savākto atkritumu 
konteineriem vai atkritumu dalītās 
savākšanas punktos nodrošina šādu 
informāciju:

39.1. dalīti savākto atkritumu 
veidu;

39.2. atkritumu apsaimniekotā-
ja kontaktinformāciju.

40. Atkritumu dalīta savākšana 
tiek nodrošināta vismaz tiem atkri-
tumu veidiem, kas minēti norma-
tīvajos aktos par atkritumu dalītu 
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādi un materiālu 
reģenerāciju. 

41. Atkritumu apsaimniekotājs, 
saskaņojot ar Pašvaldību, vienu mē-
nesi iepriekš informē atkritumu ra-
dītājus un valdītājus par jauna dalīti 
savācamu atkritumu savākšanas vei-
da ieviešanu un attiecīgo atkritumu 
konteineru krāsojumu vai apzīmēju-
mu, ievietojot attiecīgo informāciju 
savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju 
robežās informāciju izvietojot citos 
atkritumu apsaimniekotājam vai 
Pašvaldībai pieejamos komunikāci-
ju kanālos.

VIII Noslēguma jautājumi
42. Saistošajos noteikumos ie-

tvertās prasības attiecībā uz pienāku-
mu nodrošināt bioloģiski noārdāmo 
atkritumu dalītu savākšanu stājas 
spēkā termiņā, kas noteikts normatī-
vajos aktos par bioloģiski noārdāmo 
atkritumu dalītu savākšanu.

43. Līdz šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgu-
mi starp atkritumu radītāju un atkri-
tumu apsaimniekotāju par sadzīves 
atkritumu savākšanu un pārvadāša-
nu ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pret-
runā ar Atkritumu apsaimniekoša-
nas likuma regulējumu, ar to saistīto 
normatīvo aktu regulējumu un šiem 
sasitošajiem noteikumiem. Pretrunu 
gadījumā pusēm ir pienākums no-
drošināt līguma pārslēgšanu jaunā 
redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu 
laikā no šo sasitošo noteikumu spē-
kā stāšanās dienas. 

44. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Smiltenes novada domes 2011. gada 
29. decembra saistošos noteikumus 
Nr.19/11 „Atkritumu apsaimnieko-
šanas noteikumi Smiltenes novadā” 
(„Smiltenes Novada Domes Vēstis”, 
2 (2), 2012, 11 (46), 2015).

E. Avotiņš,
Domes priekšsēdētājs
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Smiltenē
2020. gada 19. maijā

Saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Smiltenes novadā” projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas
Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam, pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos no-
teikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

Dome 2011. gada 29. decembrī apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 19/11 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” (turpmāk – Noteikumi). 

Ņemot vērā to, ka Smiltenes novada domes 2011. gada 29. decembrī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 19/11 „Atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, un ņemot vērā Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavo-
šanas noteikumi” 140. punktu, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts

Izstrādātie jaunie Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaim-
niekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu 
dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu 
atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka visa Smiltenes novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas zona.

Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un ap-
saimniekošanas kontroles sistēma.

Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzī-
ves atkritumu savākšana  Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas ie-
spēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus, citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktos 
paņēmienus dalīti savākto atkritumu uzkrāšanai.

Saistošajos noteikumos ir norādīti pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimnie-
kotāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Ņemot vērā faktisko situāciju un atkritumu apsaimniekotāja iesniegto statistiku par viena iedzīvotāja radīto atkritumu 
apjomu, saistošajos noteikumos aktualizēts regulējums par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kur nedēļā rodas 5 m3 vai vairāk nešķirotu sadzī-
ves atkritumu, atkritumu uzkrāšanai izmanto pazemes tipa konteinerus, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju 
kvartālā) tos ir iespējams izvietot. Atkritumu apsaimniekotājs par atlīdzību nodrošina, ka šādi pazemes tipa konteineri tiek 
mazgāti reizi gadā.

Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka pašvaldība sadar-
bībā ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, 
iespēju visā  Smiltenes novada administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaim-
niekotāju un  Smiltenes novada domi noslēgtā līguma nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta 
iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas 
punktus, laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu 
konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģiski noārdāmo 
atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akci-
jās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums apkopot un publicēt informāciju par 
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem un nenoslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu. Lai izpildītu ar saistošajiem noteikumiem uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapkopo un jāpublicē infor-
mācija, piemēram, savā tīmekļvietnē vai atsevišķi izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas 
datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi tiktu panākts, ka informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir vai nav 
noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, tā būtu viegli pārredzama un izkontrolējama. 
Attiecīgās datu bāzes publiska pieejamība dotu iespēju arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzināt informāciju par to, vai 
konkrētajā nekustamajā īpašumā ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto konstatāciju atkritumu apsaimniekotājs var pierādīt ar jebkuru Civilprocesa 
vai Administratīvā procesa likumā norādīto pierādīšanas līdzekli.

Saistošo noteikumu 41. punktā ir paredzēts, ka atkritumu apsaimniekotājam jāinformē atkritumu radītājus un valdītājus par 
jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ie-
vietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietot citos atkritumu apsaimniekotājam 
vai Smiltenes novada domes pieejamos un lietojamos komunikāciju kanālos, piemēram, pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos 
tīklos, ja atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai tajos ir izveidots konts, savukārt noslēguma jautājumos ietverts 
43. punkts, kas nosaka, ka līdz Saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu 
un pārvadāšanu starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulējumu un Saistošajiem noteikumiem, bet pretrunu 
gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Saistošo no-
teikumu spēkā stāšanās dienas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Smiltenes novada pašvaldības budžetu nav prognozēta.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas atkritumu radītājiem tiktāl, ciktāl to 
paredz normatīvie akti, veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieeja-
mību. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde „Smiltenes novada dome”. 
Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu izpil-

di neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Visas personas, kuras skar šo Saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smil-

tenē, Smiltenes novadā. 
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 
Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes Novada Domes 

Vēstis” un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Pēc Saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mā-
jaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut Saistošajos noteikumos. 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā internetā – www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.
E. Avotiņš,

Domes priekšsēdētājs

Par Cērtenes 
pilskalna attīstības 

koncepcijas 
sabiedrisko 
apspriešanu

Cērtenes pilskalns ir iedzīvotāju ie-
cienīta pastaigu vieta, kur var baudīt mieru 
un dabas tuvumu. Pilskalna teritorija ir ļoti 
daudzveidīga un bagāta, taču vietām pilskal-
na skaistums ir jāatklāj skatiem, atbrīvojot 
ainaviski skaistos skatus no apauguma, kā 
arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, lai teri-
torijā neveidotos pārmērīgi izbradājumi.

Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldī-
bai, gan AS „Latvijas valsts meži”. Lai attīs-
tītu un sakārtotu pilskalna teritoriju, iztrūka 
vienotas koncepcijas par teritorijas attīstību. 
Pēc Smiltenes novada pašvaldības pasūtī-
juma ainavu arhitekte, telpiskās plānošanas 
speciāliste Sabīne Skudra izstrādāja vienotu 
Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības kon-
cepciju, kuras mērķis ir izstrādāt skaidru vī-
ziju teritorijas plānveidīgai attīstībai, nepie-
ciešamo darbu plānu secīgai attīstības ieceru 
īstenošanai.

2020. gada 28. oktobra Smiltenes nova-
da domes sēdē deputāti izskatīja un apstip-
rināja Cērtenes pilskalna attīstības koncep-
cijas pirmo redakciju. Koncepcija šobrīd ir 
nosūtīta AS „Latvijas valsts meži” Austrum-
vidzemes mežsaimniecībai saskaņošanai. 
Saņemot saskaņojumu vai ierosinājumus, 
pēc nepieciešamības tiks veiktas izmaiņas 
koncepcijā.

Sabiedriskā apspriešana par izstrādāto 
koncepciju plānotas 2021. gada sākumā, pēc 
„Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes 
mežsaimniecības saskaņojuma saņemšanas, 
nevis 2020. gada novembrī, kā tika minēts 
oktobra domes sēdē. Tās laikā iedzīvotāji tiks 
aicināti  iepazīties ar izstrādāto plānu, kā arī 
izteikt savu viedokli vai priekšlikumus par 
to, kādam vajadzētu būt Cērtenes pilskalnam 
un apkārtējai teritorijai. Apspriešanas noslē-
gumā visi iegūtie dati  tiks apkopoti un iz-
analizēti, lai sagatavotu  teritorijas attīstības 
koncepcijas galīgo variantu, kuru iesniegt 
apstiprināšanai Smiltenes novada domē. 

Aicinām sekot līdzi aktuālai informāci-
jai!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agija Kukaine, 
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste 

Š.g. 3. novembrī, videokonferenču 
platformā „Zoom” notika  Apes novada, 
Raunas novada un Smiltenes novada paš-
valdību domju deputātu kopsapulce, kurā 
tika izskatīti divi jautājumi –  par apvieno-
tā Smiltenes novada pašvaldības Vēlēšanu 
komisijas locekļu skaita noteikšanu un par 
kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu. 

Š.g. 27. novembrī notika otrā Apes no-
vada, Raunas novada un Smiltenes novada 
pašvaldību domju deputātu kopsapulce, 
kurā tika ievēlēta Smiltenes novada pašval-
dības Vēlēšanu komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja A. Zīvere
Komisijas locekļi: I. Ērmane, S. Kau-

liņa, I. Plētiena, L. Zūdiņa, I. Meldere,     
I. Vērzemniece.

D. Kaupe,
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja 

Par Apes, Raunas 
un Smiltenes 

novadu pašvaldību 
domju deputātu 

kopsapulcēm 
novembrī
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„Individuāli dalītu vāktu atkritumu 
apsaimniekošanas” pakalpojums 
Launkalnes pagasta iedzīvotājiem

SIA „ZAAO” informē, ka ar 
2021. gada 1. janvāri plāno Smilte-
nes novada, Launkalnes pagasta ap-
dzīvotu vietu „Silva” un „Saltupi” 
centra administratīvajās teritorijās 
privātmāju iedzīvotājiem, kuriem ir 
noslēgts līgums par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu, piedāvāt pa-
kalpojumu „Individuāli dalītu vāktu 
atkritumu apsaimniekošana”.

Pakalpojuma nodrošināšanas 
ietvaros, noslēdzot atsevišķu lī-
gumu, privātmāju iedzīvotāji tiks 
nodrošināti ar atsevišķiem kon-
teineriem jauktam iepakojumam 

Lai pieaugošās sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas* neietekmētu J�su maksājumu, SIA “ZAAO” piedāvā  

individuāli  DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU  apsaimniekošanas pakalpojumu  

PRIVĀTMĀJĀS BEZ MAKSAS

Papīram

240l

KONTEINERS VIEGLAJAM IEPAKOJUMAM KONTEINERS STIKLA IEPAKOJUMAM

240l

*Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā paredz dabas resursa nodokļa (DRN) likmes pieaugumu  
par atkritumu apglabāšanu poligonā. 

2019. gadā DRN likme bija 43 EUR par tonnu,  
2020. gadā tā ir 50 EUR par tonnu,  
2021. gadā DRN likme par atkritumu apglabāšanu poligonā sasniegs 65 EUR par tonnu.

IZVĒLIES UN GŪSTI PRIEKŠROCĪBAS ĒRTAI, VIEGLAI, MODERNAI UN 
MŪSDIENĪGAI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI!

ZVANOT PA TĀLR.: darba dienās 
                                   8.00 -12.00 | 13.00 - 17.00 29221847

SŪTOT PIETEIKUMU UZ E-PASTU: zaao@zaao.lv
PAPILDU NOSACĪJUMI: Jāb�t noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu (tukšošana ar konteineru)

SAZINIES AR SIA “ZAAO” UN NOSLĒDZ LĪGUMU  
PAR INDIVIDUĀLO DALĪTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMU:

(papīram, kartonam, noteikta veida 
polimēriem, sadzīves metālam, PET 
dzērienu pudelēm) un stikla iepako-
jumam, kura iztukšošana, ievērojot 
līguma nosacījumus, tiks nodrošinā-
ta bez papildus maksas.

Izmantojot šo pakalpojumu, tiek 
nodrošināta iespēja iedzīvotājiem 
samazināt izmaksas par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu, kā arī tiek izpildīta Ziemeļvi-
dzemes reģionālā atkritumu apsaim-
niekošanas plānā noteikto mērķu 
izpilde par noglabājamo atkritumu 
daudzuma samazināšanu.

SIA „ZAAO” informē, ka šāda 
veida pakalpojums šobrīd tiek no-
drošināts 7 pilsētās (Valmierā, Cē-
sīs, Smiltenē, Limbažos, Valkā, 
Strenčos un Saulkrastos) un pakal-
pojumam pieteikušies un izmanto 
~45% privātmāju īpašnieki.

Papildus informāciju par piedā-
vāto pakalpojumu var iegūt sazino-
ties ar SIA „ZAAO” šķiroto atkritu-
mu savākšanas daļas vadītāju Gintu 
Gailumu.  

Gints Kukainis,
Valdes priekšsēdētājs

Smiltenes novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā no 2020. gada  1. jūlija  
līdz  decembra mēnesim reģistrē-
ti 46 jaundzimušie ( 24 zēni un 22 
meitenes), no tiem 45 jaundzimušie 
ir Smiltenes novada bērni, savukārt 
viens bērniņš reģistrēts no citas pil-
sētas. Īpaši priecājamies par dvīņu 
pāri, kur ģimenē piedzima zēns un 
meitene (Emīls un Emīlija). Populā-
rākais meiteņu vārds šajā pusgadā ir 
Emīlija, bet zēniem  –  Rihards. 

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Nodaļā reģistrētas 60 miršanas. 

Miruši 28 vīrieši (vecuma posmā no 
41 līdz 92 gadiem) un 32 sievietes 
(vecuma posmā no 22 līdz 97 ga-
diem).

Noslēgtas 22 laulības. Sakarā ar 
Covid-19 vīrusa izplatību un valstī 
noteiktiem ierobežojumiem, vairā-
kas laulības tika atsauktas vai pār-
celtas uz nākamo gadu.

Kopumā 2020. gadā līdz 1. 
decembrim, Smiltenes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
111 jaundzimušie, 124 miršanas 
reģistri un noslēgta 31 laulība. 
Šajā gadā Smiltenes Romas kato-
ļu draudzē noslēgta viena laulība.

Lai Ziemassvētku miers un mī-
lestība mājo mūsu sirdīs, uz Jauno 
gadu dāviniet viens otram tikai la-
bus vārdus, lai tie pavisam neizzustu 
no steigas pilnās pasaules.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Paziņojums par 
jaunveidojamā Smiltenes 

novada ilgstpējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības 
programmas izstrādes 

uzsākšanu
Administratīvo teritoriju un ap-

dzīvoto vietu likums, kas stājās spē-
kā 2020. gada 23. jūnijā, noteic, ka 
Smiltenes novada pašvaldība kopā 
ar Apes novadu pašvaldību un Rau-
nas novadu pašvaldību turpmāk, no 
2021. gada 1. jūlija, veidos vienu 
administratīvo teritoriju – Smiltenes 
novadu. Apvienotajam novadam ir 
jānodrošina kopīgu teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentu izstrāde.

Smiltenes novada dome 2020. 
gada 25. novembra domes sēdē no-
lēma par jaunveidojamā Smiltenes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas un Smiltenes novada attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu, iz-
strādes Darba uzdevumiem, izpildes 
termiņiem, kā arī izstrādes vadības 
grupas sastāvu.

Smiltenes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā tiks noteikts attīs-
tības redzējums, stratēģiskie mērķi, 
prioritātes un to īstenošanas vizuāls 
atspoguļojums telpiskās attīstības 
perspektīvā, ievērojot Smiltenes 
novada attīstības programmu un iz-
vērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā 
plānošanas reģiona un blakus esošo 
pašvaldību plānošanas dokumentus, 
nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību iz-
strādes procesā.

Smiltenes novada attīstības 
programmā tiks noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums pašvaldības attīstības stra-

tēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģi-
ju uzstādījumu īstenošanai, ievērot 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģiju un izvērtējot nacionālā 
līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona 
un blakus esošo pašvaldību plānoša-
nas dokumentus, nodrošinot iedzī-
votāju līdzdalību izstrādes procesā.     

Smiltenes novada dome, sadar-
bojoties ar Apes un Raunas novada 
domi, izstrādās jaunveidojamā Smil-
tenes novada plānošanas dokumen-
tus, balstoties uz spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un metodis-
kajiem materiāliem, ņemot vērā arī 
spēkā esošajos attīstības plānošanas 
dokumentus.

Izstrādes laikā iedzīvotāji arī 
tiks laipni aicināti iesaistīties, pieda-
loties darba grupās, izsakot viedokli 
iedzīvotāju aptaujās vai sabiedriska-
jās apspriešanās. 

Par Smiltenes novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrādes turpmākajiem 
pasākumiem tiks paziņots atsevišķi 
mājas lapā https://smiltene.lv/attisti-
ba/. Lūdzam sekot informācijai. 

Jautājumus un priekšlikumus 
lūdzam sūtīt uz e-pastu attistiba@
smiltene.lv vai iesniegt Smiltenes, 
Apes un Raunas novadu pašvaldī-
bu Valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros.

Attīstības un plānošanas nodaļa

„Smiltenes kauss”,  tūrisma nakts 
pārgājiens „SPOCĪNS JOCĪNS”, lai 
vēlreiz atgādinātu par tām vērtībām, 
kādās mums ir  – Smiltenes novads 
ir aktīva un enerģijas pilna vieta, šeit 
dzīvo un strādā darbīgi, uzņēmīgi, 
enerģiski, sportiski un aizrautīgi 
cilvēki, kuri aktīvi iesaistās novada 
dzīvē un veido noturīgas tradīcijas. 
Visu fotogrāfi ju autors ir smiltenietis 
Agnis Melderis, ar kuru pašvaldībai 
ir izveidojusies laba sadarbība pasā-
kumu fotografēšanā.

Savukārt grafi skajā dizainā pir-
mo reizi tiek izmantotas Smiltenes 
novada jaunā zīmola „Smiltenes 
novadā sanāk!” elementi un krāsas. 
Atgādinām, ka 2019. gadā biedrība 
„Abulas lauku partnerība” sadarbībā 
ar Smiltenes novada domi uzsāka 
īstenot ELFLA fi nansētu starptau-
tisku projektu „Place Branding for 
Rural Development”, kura ietvaros 
2020.gada jūnijā noslēdzās darbs pie 
Smiltenes novada zīmolvedības un 
mārketinga komunikācijas stratēģi-
jas un vizuālās identitātes izstrādes. 
Projekta ietvaros ir izstrādāta Smil-
tenes novada mārketinga komunikā-
cijas stratēģija 2021. – 2025. gadam 
un  zīmolgrāmata jeb vizuālās vad-
līnijas. Tā izstrādātāji SIA „Triple 
Bounce”.  Mārketinga pasākumu un 
vizuālo vadlīniju ieviešana notiks 
pakāpeniski sākot ar 2021. gadu. 

Smiltenes novads pēc teritorijas 
attīstības indeksa ieņem 25. vietu 
starp 110 novadiem, kas tikai pie-

rāda novada spēku un sasniegumus. 
Jaunais zīmols „Smiltenes novadā 
sanāk!” simbolizē sanākšanu vienu-
viet un izdošanos – Smiltenes nova-
dā cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādā-
tu, mācītos un atpūstos. Šeit cilvēki 
dara un viņiem sanāk! Līdzšinējo 
logo (nevis ģerboni) nomaina mo-
dernizētā rudzupuķe ar 7 lapiņām, 
kas simbolizē novadam svarīgas 
jomas: uzņēmējdarbību, izglītību, 
kultūru, sportu, tūrismu, dabu un 
ģimeni. Lapiņām ir bultu forma, kas 
norāda uz centru un apzīmē sanākša-
nu kopā. Izvēlētā krāsu gamma vei-
do vienotu un atpazīstamu kolorītu, 
simbolizējot Smiltenes novadu kā 
aktīvu un enerģijas pilnu vietu. Pa-
pildu informāciju meklē Smiltenes 
novada mājaslapā. 

Kalendārā ir atzīmētas svētku un 
atceres dienas, brīvdienas, vārda die-
nas un mēness fāzes. Jaunais Smil-
tenes novada kalendārs būs lieliska 
dāvana radiem, draugiem, gan ko-
lēģiem, gan  sadarbības partneriem. 
Kalendārus var iegādāties Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas centrā, 
Dārza ielā 3, Smiltenē. Galda kalen-
dāra cena ir 3,33 EUR, sienas kalen-
dāra cena ir 4,81 EUR. Saskaņā ar 
valstī noteiktiem ierobežojumiem, 
TIC apmeklētāju pieņemšana notiek 
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz 
telefona numuru 29395200. 

Kalendārs iespiests AS  „Reklā-
mas un Zīmogu fabrika”

Marita Mūze,
 Sabiedrisko attiecību specialiste 
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WiFi4EU projekta ietvaros 
Smiltenes novadā izveidoti 

14 brīvpieejas interneta 
punkti

Smiltenes novada pašvaldība 
īstenojusi Eiropas Komisijas ini-
ciatīvas „WiFi4EU” fi nansētu pro-
jektu, kura rezultātā izveidoti 14 
brīvpieejas interneta punkti vairā-
kās novada publiskās vietās.  

Eiropas Komisija 2018. gada 
novembrī aicināja pašvaldības visā 
Eiropā reģistrēties projektu kon-
kursam „Interneta savienojamības 
veicināšana vietējās kopienās Wi-
Fi4EU”, dodot iespēju saņemt Ei-
ropas Savienības (ES) fi nansējumu 
(15 000 EUR) publisku bezmaksas 
bezvadu interneta tīklu ierīkošanai. 
Iniciatīvas „WiFi4EU” mērķis ir 
nodrošināt iedzīvotājiem un vie-
siem augstas kvalitātes interneta 
pieejamību visā Eiropas Savienībā, 
izmantojot bezmaksas Wi-Fi tīklā-
jus sabiedriskās vietās, piemēram, 
parkos, skvēros, pārvaldes iestā-
dēs, bibliotēkās un veselības cen-
tros.   Iespēju realizēt šo projektu 
Latvijā ieguva piecpadsmit pašval-
dības, tai skaitā Smiltenes novada 
pašvaldība.

Projekta rezultātā izveidoti 12  
iekštelpu punkti, kas atrodas Smil-
tenes novada Kultūras centrā, Smil-
tenes vidusskolas ēkā, Rīgas ielā 

16C, SIA „Sarkanā Krusta Smilte-
nes slimnīca” telpās un tās teritori-
jā, kur izvietoti kopumā 10 punkti, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu tīkla 
pārklājumu. Izveidoti 2 ārpustelpu 
punkti, kas atrodas Vecajā parkā un 
Smiltenes bērnu rotaļu laukumā, 
Gaujas ielā 1.

WiFi4EU bezmaksas piekļuves 
punkti nodrošina piekļuvi bez paro-
les ievades ātrgaitas bezvadu inter-
neta pieslēgumam.  Visas izmaksas 
tika segtas no WiFi4EU projektam 
piešķirtā  Eiropas komisijas fi nan-
sējuma.

Jāpiebilst, ka iepriekšējos ga-
dos, īstenojot Publiskā interneta 
pieejas punktu attīstības  projektu 
un ieguldot pašvaldības fi nansē-
jumu, bezmaksas WiFi piekļuves 
punkti ir pieejami arī šādās vietās:  
visās Smiltenes novada bibliotēkās, 
stadionā un āra hokeja laukumā pie 
Tepera ezera, Jāņukalna un Jeber-
lejas estrādēs,  Silvas BMX trasē, 
Blomes pagasta pārvaldē un Smil-
tenes novada muzejā Mēru muižā.

 

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Taka 2020

Šā gada 25. novembrī Smiltenes 
novada domes kārtējā sēdē deputā-
ti apstiprināja projektu līdzfi nan-
sēšanas konkursa nevalstiskajām 
organizācijām rezultātus. Pašval-
dības atbalstu saņems nevalstiskās 
organizācijas sešu dažādu projektu 
īstenošanai.

Projektu līdzfi nansēšanas 
2020. gada konkursa 2. kārtas pie-
teikumu iesniegšanas termiņš  bija 
līdz šā gada 30. oktobrim. Projek-
tu konkursā tika saņemti seši pro-
jektu līdzfi nansēšanas pieteikumi. 
Smiltenes novada domes izveidotā 
un apstiprinātā konkursa komisija 
veica iesniegto projektu līdzfi nan-
sēšanas pieteikumu izvērtēšanu. 
Atbalstu saņēma šādi projektu līdz-
fi nansēšanas pieteikumi:

Projektam „Seminārs „Latvijas • 
vēsturiskie muižu dārzi un senie 

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās 
organizācijas sešu projektu īstenošanai

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli

kultūraugi” un dārza veidoša-
nas meistarklase” no biedrības 
„Smiltenei un Latvijai” piešķirts 
līdzfi nansējums 100,00 EUR ap-
mērā;
Projektam „Pasaku terapija” • 
– pasaka kā sevis izzināšanas 
veids” no biedrības „Smiltenei 
un Latvijai” piešķirts līdzfi nansē-
jums 100,00 EUR apmērā;
Projektam „Skaistumam un lab-• 
sajūtai” no biedrības „Smiltenei 
un Latvijai” piešķirts līdzfi nansē-
jums 100,00 EUR apmērā;
Projektam „Kultūrvēsturiskā • 
mantojuma saglabāšana – latvis-
kums, I kārta” no biedrības „Vilk-
muiža 2011”, piešķirts līdzfi nan-
sējums 112,76 EUR apmērā;

Projektam „FK Smiltene treni-• 
ņu formu iegāde”  no biedrības  

„Futbola klubs „Smiltene””,  pie-
šķirts līdzfi nansējums  1000,00 
EUR apmērā;
Projektam „Apmācības „Es zinu • 
un varu”” no biedrības „Māsas 
Veronikas” piešķirts līdzfi nansē-
jums 100,00 EUR apmērā.

Projektu līdzfi nansēšanas kon-
kursam 2020. gadā kopumā Smil-
tenes novada domes budžetā tika 
atvēlēti 6000,00 EUR.  Projektu 
konkursa mērķis ir ar līdzfi nansē-
jumu atbalstīt pašvaldības attīstī-
bas stratēģijai atbilstošas projektu 
idejas izglītības, kultūras, sporta, 
sociālo, jauniešu iniciatīvas un teri-
torijas labiekārtošanas jomās.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Projekts „Taka 2020” (Nr. 19-
09-AL10-A019.2201-000001) guva 
atbalstu biedrības „Abulas lauku 
partnerība” attīstības stratēģijas 
2015. – 2020. g. izsludinātajā pro-
jektu pieteikumu konkursa 6. kārtā. 
Tas īstenots Smiltenes tehnikuma 
(Kalnamuižas) teritorijā ar mērķi 
labiekārtot taku, lai uzlabotu pa-
kalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību apmeklētājiem, gā-
jējiem, patstāvīgiem iedzīvotājiem, 
ceļotgribētājiem, kas vēlas apskatīt 
vēsturisko Kalnamuižas teritoriju. 
Ieguvēji ir arī tehnikuma audzēkņi, 
kas ikdienā staigā uz Kalnamuiža 
10 vairākās plūsmās. Taka izbūvēta 
1,5 m platumā, tās kopējais garums 
ar izbūvējamo perpendikulāro taku 
un kāpnēm kopā  sastāda 552,65  
m2, t.sk. 9,50 m2 apļa vidū  ieklāts 
sarkanā bruģa ornamentāls veido-
jums. Projekta kopējās izmaksas 
27052,99 €, no tām 15 000 € ir Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas līdzfi nansējums. 

Smiltenes tehnikums par sa-
viem līdzekļiem katru gadu (līdz 
2030. gadam) galveno taku papildi-
nās ar vienu dekoratīvo plāksni, uz 

kuras iegravēs attiecīgā gada moto. 
Šā gada moto ir: „Neapstājies”.

Maira Kupriša,
Projekta koordinatore

Uz ledus atrasties ir 
bīstami!

Smiltenes novada 
pašvaldības policija 
aicina iedzīvotājus 
būt līdzatbildīgiem, 
neriskēt ar savu vese-
lību un dzīvību, kā arī 
nepaiet vienaldzīgi ga-
rām, ja redzat, ka bērni vai 
pusaudži rosās ūdenstilpņu 
tuvumā vai pat slidinās pa ne-
drošo ledu – brīdiniet viņus par 
bīstamību! 

Pazeminoties gaisa temperatū-
rai un aizsalstot ūdenstilpnēm, cil-
vēkiem rodas vēlme pastaigāties pa 
ledus virsmu. Pagājušajā diennaktī 
Latvijā jau noslīkuši 3cilvēki, kā 
arī 1 persona izglābta no noslīkša-
nas.  Atgādinām – uz aizsalušām 
ūdenstilpnēm kāpt ir aizliegts un 
atrasties uz ledus ir dzīvībai bīs-
tami!

Vizuāli novērtēts le-
dus biezums ne vienmēr 

ir noteicošais faktors dro-
šībai uz ledus, jo biežākas 

laika apstākļu maiņas, jo 
ledus izturība ir zemāka. 

Jāņem vērā, ka ledus sega uz 
ūdenstilpnēm neveidojas vien-

mērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, 
bet ūdenstilpnes vidū tā var būt plā-
na un bīstama. Ledus būs plānāks 
arī vietās, kur ir straume, zemūdens 
avoti, pietekas, niedres un pie tiltu 
pārvadiem. 

Ja redzat, ka cilvēki ir uzkāpuši 
uz ledus, ir aizgājuši pārāk tālu no 
krasta un var rasties problēmas at-
griezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks 
ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 
112.

Smiltenes novada 
pašvaldības policija

Smiltenes novada dome 2021. gada 13. janvārī plkst. 11.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes 
sēžu zālē rīko nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstisku izsoli karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai Smil-
tenes novada pašvaldības ēkās šādiem objektiem: 

Nosaukums, platība m2
Izsoles 

sākumcena 
euro bez PVN

Izsoles 
minimālais 
solis (euro)

Nomas līguma 
termiņš līdz 
2 (divi) gadi

1 Smiltenes novada Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, 
Smiltenē, 1. stāva vestibila daļa 2 m2 platībā. 8,19 euro 5,00 euro

2. Smiltenes novada Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, 
Smiltenē vestibila daļa 2 m2 platībā. 7,95 euro 5,00 euro

3. „Sporta komplekss” ēkas „Kalnamuižā”, Smiltenes 
pagastā, gaiteņa daļa 2 m2 platībā. 17,17 euro 5,00 euro

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otr-
dienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Izsoles dalībnieku reģistrācija 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  vai 
nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 līdz 2021. gada 13. 
janvārim plkst. 11.00.
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Objekts Projekta nosaukums, kura ietvaros 
tiek īstenota būvniecība Paveiktais līdz 2020.gada novembrim Plānotais būvdarbu 

noslēguma laiks

Autoceļa Sijāri – Bērzkalni posma 
pārbūve Grundzāles pagastā

 „Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcijas 3. kārta”
(EFLA un pašvaldības finansējums)

Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2020. gada oktobris

Ceļa Oktobra iela - Sējumi - Saujas 
posma, t.sk. tilta pār Palsu pārbūve 
Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes 
novadā

 „Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
sakārtošana Variņu pagastā” 
(EFLA un pašvaldības finansējums)

Izsludināts būvdarbu iepirkums 2021. gada decembris

Autoceļa  Vērzemnieki – Bērži ceļa 
posma pārbūve Grundzāles pagastā

Valsts budžeta aizdevums un 
pašvaldības finansējums

Uzsākti būvdarbi 2021. gada jūnijs

Smiltenes vidusskolas mācību ēkas 
pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē 

 „Mācību vides uzlabošana Smiltenes 
vidusskolā” 
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības finansējums)

Būvdarbi turpinās. K5 korpuss – turpinās iekšējās apdares darbi; K4 korpuss – 
pabeigti darbi pie nesošo konstrukciju izbūves, uzsākta logu montāža, iekšējo 
starpsienu būve, iekšējo inženiertīklu ierīkošana

2022. gada septembris

Valkas ielas pārbūve, rūpnieciskās 
ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, 
Smiltenē

„Smiltenes pilsētas degradēto 
teritoriju revitalizācija, II. kārta”
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības finansējums)

Valkas iela – būvobjekts nodots ekspluatācijā;
Ražošanas ēka – būvdarbi pabeigti, izpilddokumentācijas sagatavošana un 
pārbaude būvobjekta nodošanai ekspluatācijā

2020. gada decembris

1. Dārza ielas, posmā no Blaumaņa ielas 
līdz Dakteru ielai, pārbūve

„Smiltenes pilsētas publiskās 
infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 
I kārta”
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības finansējums)

Būvdarbi pabeigti, izpilddokumentācijas sagatavošana un pārbaude būvobjekta 
nodošanai ekspluatācijā

2020. gada novembris

2. Dakteru ielas pārbūve, posmā no 
Dakteru 1 līdz Dārza ielai”

Valsts budžeta aizdevums un 
pašvaldības finansējums

Būvdarbi uzsākti. Objektā tiek veikta inženiertīklu izbūve, zemes klātnes un 
brauktuves pamata nesošo kārtu būve.

2021. gada novembris

Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils 
ielas posmā no Baznīcas laukuma 
līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no 
Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un 
teritorijas Baznīcas laukumā 16A un 
Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē

„Uzņēmējdarbības veicināšana 
Smiltenes pilsētā, I kārta” – ielu un 
inženiertīklu infrastruktūras pārbūve
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības finansējums)

Izsludināts būvdarbu iepirkums par būvobjekta 1. kārtas – teritorijas Baznīcas 
laukums 16A pārbūve un 6. kārtu – Marijas ielas pārbūve.

2021. gada novembris

3. Mēru muižas terases pārbūve Projekts „Mēru muižas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana” (EFLA un pašvaldības 
finansējums)

Paveikti darbi pie pamatu un nesošo dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas, norit 
darbi pie koka konstrukciju montāžas, teritorijas konstruktīvo kārtu izbūves un 
akmeņu dekoratīvā mūrējuma. 

2021. gada janvāris

4. Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu 
centra ēkas pārbūve un Grupu dzīvokļu 
ēkas pārbūve Dakteru ielā 14A un Dakteru 
ielā 14B, Smiltenē

Projekts „Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Smiltenes 
novadā” (ERAF, valsts budžeta 
dotācija un pašvaldības finansējums)

Izsludināts atklāts konkursu par būvdarbu veikšanu. Būvdarbu līgumu plānots 
noslēgt līdz 2021. gada janvārim.
Projekta ietvaros ir plānots: 
Izbūvēt Grupu dzīvokļu ēku ar mērķi sniegt pakalpojumus 16 pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot mājokli un individuālu 
atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona 
varētu uzsākt pastāvīgu dzīvi, attīstīt klientu spējas iesaistīties nodarbinātības 
aktivitātēs vai darba tirgū.
Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centrs – centra mērķis ir sniegt 
pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar 
garīga rakstura traucējumiem. 
Bērniem paredzēts sniegt individuālas konsultācijas un rehabilitācijas kursus, 
kā arī nodrošināt līdz 10 bērnu uzturēšanos centrā darba laikā, kur bērniem 
ar kustību un/vai attīstības ierobežojumiem, atbilstoši vecumam, veselībai un 
funkcionālajam stāvoklim tiks sniegta atbilstoša aprūpe, kā arī izzinoša brīvā 
laika pavadīšana.
Pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem paredzēts darba dienas laikā 
nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstību specializētās darbnīcās, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu.

2022. gada decembris

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas 
internāta ēkā

Energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana Smiltenes novada 
Palsmanes pamatskolas internāta ēkā
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības finansējums)

Būvprojekta izstrāde.
Plānots būvdarbu iepirkums 2020. gada novembrī.

2022. gada marts

Aktuālā informācija par Smiltenes novada īstenotajiem projektiem pieejama novada mājas lapā www.smiltene.lv . 

Informācija par aktuālajiem būvniecības objektiem un citiem pašvaldības 
īstenotajiem būvniecības projektiem Smiltenes novadā



 10 2020. gada 18. decembrisSmiltenes novada Domes Vēstis

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2020. gada novembra 
mēnesī uzsākusi 12 administratīvo pārkāpuma procesus:

Izglītība

„•	 Administratīvo sodu 
likums par pārkāpumiem pār-
valdes, sabiedriskās kārtības un 
valsts valodas lietošanas jomā” 
10. pants – alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lietošana 
publiskā vietā vai atrašanās publiskā 
vietā reibuma stāvoklī. – 8 ;

„•	 Ceļu satiksmes likuma” 
70. panta otrā daļa – par pārkāpu-
miem „Ceļu satiksmes noteikumu” 
10. punktā  –  diennakts tumšajā lai-
kā, ja ceļš nav pietiekami un vienmē-
rīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas 
uz brauktuves vai nomales, jābūt tēr-
ptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar 
labi redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem. – 3;

„•	 Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma” 43. panta otrā 
daļu – par atkritumu apsaimnieko-
šanas noteikumu pārkāpšanu. – 1;

Pamatojoties uz „Administra-
tīvas atbildības likuma” 10. pantu 
personas atbrīvotas no adminis-
tratīvās atbildības, izsakot perso-
nai aizrādījumu – 48

Esi redzams diennakts tumša-
jā laikā!

„Ceļu satiksmes noteikumu” 10. 
pants nosaka, ka diennakts tumšajā 
laikā, ja ceļš nav pietiekami un vien-
mērīgi apgaismots, gājējiem, kas 
atrodas uz brauktuves vai nomales, 
jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai 
apģērbā ar labi redzamiem gaismu 

atstarojoša materiāla elementiem.
209. pants nosaka – braucot 

diennakts tumšajā laikā vai nepie-
tiekamas redzamības apstākļos, 
velosipēdam abos tā sānos, riteņu 
abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gais-
mas atstarotājiem, priekšpusē jābūt 
aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet 
aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, kā 
arī priekšpusē jādeg baltas gaismas 
lukturim, bet aizmugurē – sarkanas 
gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai 
tie nedarbojas, velosipēda vadītājam 
jābūt tērptam atstarojošā vestē vai 
apģērbā ar labi redzamiem gaismu 
atstarojoša materiāla elementiem. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija aicina gājējus un velobrau-

cējus būt redzamiem satiksmes da-
lībniekiem, visu diennakti nēsājot 
gaismu atstarojošās vestes vai ap-
ģērbu, kurā iestrādāti labi saskatāmi, 
gaismu atstarojoši elementi, lauku 
teritorijās un pilsētā nevienmērīgi 
apgaismotos ceļu posmos.

Atgādinām automašīnu vadī-
tājiem, ka automašīnās jāatrodas, 
tāpat kā avārijas zīmei un medicī-
niskajai aptieciņai, arī gaismu atsta-
rojošai vestei.

Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 266 „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdz-
niecībai un demonstrēšanai publis-
kās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”  
50. punkts paredz, ka dzīvnieka īpaš-

nieks vai turētājs uzņemas atbildību 
par mājas (istabas) dzīvnieka labtu-
rības un īpašo turēšanas prasību ie-
vērošanu un veterinārmedicīniskās 
palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj 
tā klaiņošanu.

Ja tomēr saimnieks paredz, ka 
dzīvniekam ir tieksme klaiņot, lū-
dzam parūpēties un dzīvniekam sa-
gādāt labi saredzamus, gaismu atsta-
rojošus aksesuārus, lai pasargātu no 
bojā ejas satiksmes negadījumā.

Klusus, miera pilnus 
Ziemassvētkus!

Rosmi un Veiksmi Jaunajā gadā!
                                                                                                       Smiltenes novada 

Pašvaldības policija

Novembris patiesi ir vislat-
viskākais mēnesis gadā! Jānosvin 
Mārtiņdiena, jāiededz svecītes, at-
ceroties un godinot varoņus, kuri 
cīnījās par mūsu zemi, un, protams, 
mūsu mīļās Latvijas dzimšanas 
diena. Kaut ārkārtas situācija valstī 
liek būt īpaši uzmanīgiem un izvai-
rīties no lielām kopābūšanām, ma-
zie bērni svētkus nosvinēt prata ļoti 
mīļi, sirsnīgi, atmiņā paliekoši.

Mārtiņdienas gailis mūzikas 
zālē aicināja katru grupu atseviš-
ķi. Zāle īpaši skaista, jo bērni kopā 
ar skolotājām gatavoja dekorus no 

Novembris Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādē
Palsmanes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde novembra mēnesi 
pavadīja mazākās un lielākās akti-
vitātēs. 

 Mēneša sākumā katra grupiņa 
devās Mārtiņdienas pārgājienā, bet 
tieši Mārtiņdienā, lai iepazītu mūsu 
tautas tradīcijas, katra grupa pārtapa 
dažādos tēlos, kuri dziedāja, gāja 
rotaļās, un cienājās ar sarūpētajiem 
cienastiem. Diena tika pavadīta ar 
smaidiem, smiekliem un prieku.

Nākamajā nedēļā, atstājot 
maskas mājās, visi tērpušies svēt-
ku drēbēs atzīmējām 102. Latvijas 
dzimšanas dienu. Skolotāja Zaiga ar 
grupu skolotājām iestādes zāli bija 
pārvērtušas par savdabīgu muzeju, 
kurā atradās vieta  izstādei no mūsu 
vecmāmiņu pūra lādes, kurā glabā-

jās rokdarbi ar latviešu tautas rakstu 
zīmēm. Un, lai rosinātu bērnu iztē-

li varēja apskatīt, saklausīt, sajust  
mūsu dabas bagātības, ko dod Meža 

māte, Zemes māte, Vēja māte, pat 
Rīgas torņu smailes un zelta gailis! 
To visu paspilgtināja video mate-
riāls par Latviju. Prieks par mūsu 
bērniem, kuri prata nodziedāt šajā 
pasākumā arī Latvijas himnu. Kā jau 
katrā dzimšanas dienā, neiztika arī 
bez dāvanām. Katrai grupiņai strād-
nieks Uģis bija pagatavojis koka 
leļļu namiņu ar mēbelītēm, kurš ļoti 
būs noderīgs bērnu rotaļām. Ar sa-
ņemto burbuļpūšamo katra grupiņa 
uztaisīja svētku salūtu par godu Lat-
vijas 102 dzimšanas dienai.

Novembra pēdējās dienās visas 
grupiņas vienojās Latvijas Veselības 
sporta nedēļā. Sporta skolotāja Aiga 
par galveno sporta pasākuma „odzi-
ņu” bija izvēlējusies stafeti „Zaķīši 
cilpo”, kura sākās ar kopīgu iesildī-

šanos, vingrojumiem visam ķerme-
nim, lai sagatavotos fiziskajiem uz-
devumiem. Pēc tam kā aktīvi zaķēni 
devāmies dažādos sarūpētajos uz-
devumos, kur kārtīgi izkustējāmies. 
Bērni kā īsti sportisti pildīja dažādos 
uzdevumus ar lielu atbildības sajū-
tu un prieku. Par aktīvu sportošanu 
katrs saņēma smaidiņa magnētu, ko 
bija sarūpējuši pasākuma organi-
zatori. Pēc šī laika piesardzības no-
teikumiem, visas aktivitātes notika 
katrai grupai atsevišķos laikos.

Lai izdodas visiem saglabāt ve-
selību, aktīvu darbošanos arī gada 
pēdējā mēnesī! Vairāk smaidu, pozi-
tīvu emociju un labu vārdu !!!

Alise Rozniece, 
Palsmanes PII metodiķe

Latvijas dzimšanas dienu svinot grupa „Bitītes”.

Mēs, Grundzāles pamatskolas 
kolektīvs, jau vairākus gadus strā-
dājam ar devīzi „Par tīru un zaļu 
Latviju”, tāpēc aktīvi piedalāmies 
„Zaļā josta” organizētajā izlietoto 
bateriju vākšanas konkursā „Tīrai 
Latvijai”, kā arī makulatūras un 
PET pudeļu vākšanā un šķirošanā. 
Diemžēl šā gada neparedzamā situā-
cija radīja darba izpildes grūtības.

Oktobra beigās noslēdzās mūsu 
skolas jau iepriekšējā mācību gadā 
iesāktās otrreizējo materiālu vākša-
nas akcijas. Sakarā ar radušos situāci-
ju pavasarī „ZAAO” pārtrauca orga-
nizētos konkursus. Ko darīt? Skolēni 
visu gadu vākuši, krājuši, šķirojuši. 
Noskaidrojām iespēju un veiksmī-

Grundzāles skolas aktivitātes klusajā periodā
gi varējām piedalīties makulatūras 
vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, 
ko organizē „Zaļā josta” sadarbībā ar 
SIA „Līgatnes papīrs”. Tur nodevām 
vairāk kā 4 tonnas makulatūras. 

Jau vairāku gadu garumā cīņā 
par tīru savu pagastu iesaistās ne 
tikai bērni, bet arī ģimenes – bērni 
kopā ar vecākiem un vecvecākiem. 
Dažreiz tieši vecvecāki ir tie, kuri 
mudina radus un kaimiņus palīdzēt 
bērniem, vācot gan makulatūru, gan 
PET pudeles.

Makulatūras vākšanā aktīvākie 
bija Elza un Leo Lucāni un viņu ve-
cāki, Aleksis un Hanna Gabriela Zie-
miņi ar vecākiem un vecvecākiem, 
Kitija Abula un Renārs Kļaviņš kopā 

ar mammu Antru Kļaviņu.
Bet mūsu krājumos bija arī  PET 

pudeles, kuras, protams, Līgatnei ne-
bija vajadzīgas. Par laimi „ZAAO” 

atjaunoja savu darbību, tā ka varē-
jām nodot arī šo savākto materiālu.

Tās nodevām  SIA „ZAAO” vi-
des izglītības aktivitātē „Dabai labu 
darīt”, ko realizē Dabas un tehnolo-
ģiju parkā „URDA”. Skolas kolek-
tīvs –  skolotāji un skolēni kopā no-
deva 1,6 t makulatūru un 13350 PET 
pudeles. Ja daži vāc un skaita simtus, 
tad čaklākie jau tūkstošus, vedot ar 
piekabēm  pat vairākas reizes.

Aktīvākais bija 9. klases skolēns 
Sandis Janovs, kurš kopā ar ģimeni 
savāca un nodeva 4100 PET pudeles. 
Kitija kopā ar aktīvo mammu Antru 
Kļaviņu nodeva 2220 pudeles. Kā 
čaklākie minami arī  Evelīna Valai-
ne ar vecākiem un Markuss Vecum-

Čaklākais PET pudeļu vācējs 
Sandis Janovs.

nieks ar saviem radiniekiem.  Patei-
cība jāizsaka arī trim čaklajiem 7. 
klases puišiem Matīsam Kalniņam,  
Gustavam Lubūzim-Vizuliņam un 
Haraldam Zeibotam, kuri iekrāva 
savākto materiālu šķirošanas mašī-
nās. Paldies ikvienam, kurš piedalās 
otrreizējo materiālu šķirošanā.

Man prieks, ka mūsu skolā mā-
cās čakli un darbīgi bērni, kuri kopā 
ar skolotājiem un saviem ģimenes 
locekļiem rūpējas, lai mūsu dabai 
darītu labu.

Šādi kopīgie pasākumi ir iegul-
dījums cilvēku rīcībā un attieksmē 
pret vidi mūsdienās un nākamībā.

Dzintra Bormane,
Akciju koordinatore, skolotāja 

Vislatviskākais mēnesis „Pīlādzītī”
zariņiem, lapām, čiekuriem, citiem 
dabas materiāliem. Bērnus, ietērp-
tus maskās, sagaidīja mūzikas un 
sporta skolotājas, lai jautrās stafe-
tēs, dziesmās un rotaļās atcerētos 
senos ticējumus, skandētu tautas 
dziesmas un teiktu paldies zemī-
tei, kura mūs baro. Lai zeme dodas 
atpūtā līdz nākamajam pavasarim! 
Bērni izlika Mārtiņa zīmi, iešuva 
gaiļa astē krāsainus dzīparus, pār-
tapa par ķekatniekiem, jo, grabinot 
un skandinot mūzikas instrumen-
tus, šķita, čigāniņu jeb budēļu pilna 
zāle. Kur nu bez cienastiem! Pal-

dies vecākiem un pavārītēm, kuri 
tos sagādāja!

Lāčplēša dienā pie „Pīlādzīša” 
iemirdzējās krāšņa svecīšu saulīte. 
Pievakarē, dodoties mājup, bērni 
kopā ar vecākiem pateicībā, mīles-
tībā un cieņā  iededza svecītes, tā 
godinot mūsu senčus, kuriem patei-
coties varam dzīvot brīvā, varenā, 
skaistā zemē. Šajā pelēkajā laikā tā 
izskatījās īpaši krāšņa, un izgais-
moja mūsu, bērnu, vecāku un ga-
rāmgājēju sirdis un domas. Vecāki 
tika aicināti kopā ar bērniem doties 
uz varoņu piemiņas vietu Smiltenes 

kapos.
Gaidot mūsu Latvijas dzim-

šanas dienu, visa mēneša garumā 
grupiņās runāja, klausījās, izzināja 
visu ap un par dzimteni, tās dabu, 
cilvēkiem, notikumiem, simboliem 
utt. Atbilstoši bērnu vecumam, 
skolotājas stāstīja, rādīja, kopā ar 
bērniem veidoja dažādus darbus 
par tēmu, skatījās filmiņas. Lie-
lākie bērni devās ekskursijās uz 
Smiltenes ievērojamākām vietām, 
jo, tikai iepazīstot tuvāko apkārt-
ni, bērni sapratīs un iemīļos savu 
zemi. Mūsu skaistā Smiltene taču 

ir daļiņa no Latvijas! Svētkus gai-
dot, katra grupa satikās zem augstā 
mastā plīvojošā Latvijas karoga, 
lai kopā nodziedātu valsts himnu, 
aizdegtu svecītes un  izrādītu cie-
ņu mūsu valstij. Raugoties mazo 
smilteniešu smaidošajās sejās un 
zinātkārās acīs, saprotam, ka ne-
kādas nelaimes un grūtības nespēs 
mūs pieveikt. Mēs bijām, esam un 
būsim stipri! 

Dievs, svētī Latviju!

 Gunta Mežule,
PII „Pīlādzītis” skolotāja
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Ilze Vergina: „Lai mūsu dzīvē vairāk miera, prieka, noteiktības un 
stabilitātes!”

„Šis gads ievērojami atšķiras 
no visiem pārējiem, ko esam pie-
dzīvojuši līdz šim. Ir bijis ļoti daudz 
izaicinājumu. Cenšoties ar tiem tikt 
galā, nozīmīga bijusi gan skolas ko-
lektīva un skolēnu atbildīgā rīcība, 
gan vecāku sapratne un atbalsts,” 
atzīst Smiltenes vidusskolas direk-
tore Ilze Vergina.

„Neraugoties uz pārdzīvoto, 
skola šogad piedzīvojusi arī vairā-
kas, ļoti patīkamas pārmaiņas. Eks-
pluatācijā nodots jaunais internāts. 
Skolēni ir priecīgi, ka, atbraucot uz 
Smiltenes vidusskolu mācīties, viņi 
var dzīvot, atpūsties un sagatavo-
ties jaunai darba dienai skaistā un 
sakārtotā vidē.

Tiesa, būvdarbi no mums visiem 
prasīja divkāršu pacietību – nācās 
piemēroties ne tikai pārmaiņām, kas 
saistītas ar ārkārtas situāciju, bet arī 
ar to, ka telpu ir tik, cik ir… Taču šis 
sarežģītais laiks parādījis, ka mūsu 

Smiltenes tehnikumam šis Ad-
ventes laiks atnācis ar skumju ziņu. 
29.novembrī mūžībā aizsaukts sko-
las ilggadējais veterināro mācību 
priekšmetu skolotājs Ēvalds Apīnis. 
Skolotājs līdz pēdējam brīdim bija 
klāt visos skolai, mūsu novadam un 
Latvijai svarīgos pasākumos. Tik 
ļoti saaudzis ar šo vietu un tās cil-
vēkiem, ka, saņemot skumjo ziņu, 
bija grūti tai noticēt… 

Arī pēc aiziešanas pensijā viņu 
ik dienu satikām Kalnamuižā. Ēval-
da Apīņa viedais skatiens sargājoši 
uzlūkoja skolu un tās apkārtni, mī-
loši pakavējās pie visa jaunā. Sko-
lotājam patika aprunāties ar jaunie-
šiem un kolēģiem, redzēt viņu acīs 
aizrautību un prieku par darbu un 
izvēlēto profesiju.

Ēvalds Apīnis Smiltenes teh-
nikumā sāka strādāt 1961. gadā. 
Vienlaikus viņš bija arī saimnie-
cības veterinārārsts. Audzēkņi ar 
lielu aizrautību klausījās skolotā-
ja lekcijās un pieredzē balstītajos 

Mūžības ceļos devies skolotājs Ēvalds Apīnis
(22.06.1928. – 29.11.2020.)

stāstos, kas fascinēja ar 
nesavtīgo vēlmi palī-
dzēt. Tās priekšā reizēm 
atkāpās pat visļaunākās 
slimības. Ēvalda Apīņa 
zināšanas un pieredzi no-
vērtēja visā Latvijā. Viņu 
sauca palīgā, kad neviens 
cits vairs nevarēja līdzēt. 
Ikdienā Ēvaldam Apīnim 
visbiežāk nācās palīdzēt 
lielajiem dzīvniekiem, 
bet mūža nogalē, atska-
toties uz paveikto, viņš 
ar sev raksturīgo smaidu 
atzina: „Neesmu ārstējis 
vienīgi mušas!”

Vizītēs pie pacientiem sko-
lotājs bieži ņēma līdzi tehnikuma 
audzēkņus, nemanāmi viņus ieve-
dot turpmākā darba ikdienā un tās 
izaicinājumos. 

Par lielākajām vērtībām šajā 
pasaulē Ēvalds Apīnis uzskatīja 
godīgumu, gudrību, uz savstarpēju 
cieņu balstītas cilvēku attiecības.

Jau kopš agras jaunības viņa 
ikdienai krāsas piešķīra vaļasprie-
ki un plašais interešu loks. Ēvalds 
Apīnis Smiltenes tehnikumā vadīja 
astronomijas, ķirurģijas, atturības, 
deltaplānu un rokdarbu pulciņus, kā 
arī aktīvi iesaistījās skolas orķestra 
dibināšanā. Vēl nesen skolotājs kā 
interesantu laikmeta liecību rādīja 

kādu saktiņu. Tādas tehni-
kuma audzēkņi pagājušā 
gadsimta 60. gados ar sko-
lotāja līdzdalību, pošoties 
uz Dziesmu svētkiem, izga-
tavojuši skolas meitenēm. 
Nevienam svešiniekam pat 
prātā neesot ienācis, ka ro-
tas trūcīgo apstākļu dēļ iz-
gatavotas no vara katliem... 

Skolotājs audzēkņiem 
ar savu paraugu rādīja, cik 
aizraujoša un skaista var būt 
dzīve, ja novērtē visas tās 
piedāvātās iespējas. Ēvalda 
Apīņa publikācijas par as-
tronomiju publicētas žurnā-

lā „Zvaigžņotā debess”. Smiltenē 
viņš daudzus gadus vadīja atturīb-
nieku klubu „Avots”, sadarbojoties 
ar pretalkohola biedrībām kaimiņ-
valstīs.

Ēvalda Apīņa bagātais mūžs ir 
kā leģenda. Piedzīvotais iezīmē ve-
selu laikmetu mūsu tautas vēsturē. 
Skolotājs bija viens no aktīvāka-

jiem nacionālās atmodas darbinie-
kiem, dedzīgs tautfrontietis. Tikpat 
svarīga kā profesionālā izaugsme, 
viņam bija latviskā gara un pilso-
niskās aktivitātes uzturēšana. Kad 
Kārļa Ulmaņa piemineklim pietrū-
ka 6000 latu, Ēvalds Apīnis tos īsā 
laikā savāca. 

Viņa paveiktais skolu jaunat-
nes patriotiskā audzināšanas jomā, 
ilggadējā sabiedriskā darbība no-
vērtēta ar Atzinības krusta lielo 
sevišķās pakāpes goda zīmi. Taču 
pašam skolotājam un veterinārārs-
tam visaugstākais novērtējums bija 
pacientu pateicīgās acis un audzēk-
ņu paldies par zināšanām, kas dau-
dziem no viņiem pavērušas iespēju 
sasniegt savā izvēlētajā profesijā 
ļoti augstas virsotnes.

Pati daba parūpējusies, lai sko-
lotājam gaišs ceļš mūžībā… 

Pateicībā par skolai veltīto mūžu –
 Smiltenes tehnikuma kolektīvs

 

„Sekas, ko šā gada notikumi 
atstājuši uz profesionālo izglītību, 
izjutīsim vēl ilgi. Taču, neraugoties 
uz piedzīvoto, mums ir jādomā par 
to, kā attīstīt un pilnveidot skolu, lai 
tajā nodrošinātu izaugsmes iespē-
jas gan jauniešiem, gan pieauguša-
jiem,” uzskata Smiltenes tehnikuma 
direktors Andris Miezītis.

Atskatoties uz 2020. gada no-
tikumiem, skolas direktoram vis-
lielākais gandarījums par renovēto 
dienesta viesnīcu Kalnamuižā 44, 
manēžu būvniecības mācību prog-
rammu apguvei un angāru trak-
tortehnikas novietošanai. „Daudzi 
priecājas par mūsu šogad ierīkoto 
Absolventu taku, kurā jau ielikta 
pirmā flīzīte ar šā gada absolventu 
moto: „Neapstājies!” 

Tehnikums šogad ticis arī pie 
sava moto: „Kāp, lai augtu!” „Smil-
tenē ir ļoti daudz kāpņu un arī ceļā 
uz tehnikumu audzēkņiem jāpārvar  

2020. gads Smiltenes tehnikumā
vairāk par 120 pakāpieniem, lai 
augtu. Ceram, ka līdz gada beigām 
izdosies izdarīt visu vajadzīgo, lai 
taka vakaros būtu izgaismota,” in-
formē skolas direktors.

„Ar projekta „Smiltenes teh-
nikuma modernizēšana specifiskā 
atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības 
iestāžu skaitu” (Nr. 8.1.3.0/17/I/001) 
ļoti daudz šogad paveikts arī skolas 
teritoriālajā struktūrvienībā Alsvi-
ķos. Tur nesavtīgi esam ieguldījuši 
arī budžeta naudu. Alsviķu skolas 
dienesta viesnīcā atjaunotas ūdens 
un kanalizācijas sistēmas, uzstādīts 
diagonālais pacēlājs personām ar 
kustību traucējumiem. Esam iebū-
vējoši liftu pils ēkā. Šobrīd uzsākti 
darbi pie skolas ēkas lifta būvnie-
cības. Atjaunojot vienu no vecajām 
ēkām, iekārtotas skaistas un ērtas 
mācību telpas nākamajiem apavu 
labotājiem un dārzkopjiem. Skolai 

sarūpēts jauns granulu katls.
Par laimi, Covid-19 Smiltenes 

tehnikuma darbiniekus un audzēk-
ņus tiešā veidā skāris minimāli. 
Bet tas gan tiesa, ka visi esam ļoti 
noguruši no pārmaiņām, kas līdz ar 
pandēmijas straujo izplatību skāru-
šas visu izglītības sistēmu. Nāksies 
ļoti daudz strādāt, lai atgūtu ieka-
vēto. Tāpēc visvairāk gaidām, kad 
atkal varēsim sākt strādāt tāpat kā 
agrāk. Savā skolā vienmēr esam rū-
pējušies par audzēkņu daudzpusīgu 
attīstību. Šobrīd jauniešiem liegta 
iespēja dziedāt korī, apmeklēt spor-
ta pulciņus, skolas amatierteātri un 
deju kolektīvu. Taču, neraugoties uz 
to, atcerēsimies mūsu Absolventu 
takas pirmajā plāksnītē ierakstīto: 
„Neapstājies!” Ja ciet sporta zāles, 
izbrīvējiet laiku, lai paskrietu vai 
pastaigātos pa mežu! Noskatieties 
pa televizoru skaistu filmu vai kon-
certu, palasiet grāmatu! 

Latviešiem ir skaists sakām-
vārds: „Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” 
Arī skolotāji šajā laikā nav apstāju-
šies un apguvuši daudz jauna inter-
neta tehnoloģijās. 

Apzinoties, ka pasaule nepār-
traukti mainās, tehnikumā aizvien 
vairāk domājam gan par jaunām 
mācību programmām, gan par mūž-
izglītību, skolas materiālās bāzes 
izmantošanu dažādiem kursiem. 
Tas viss nenotiek viegli, bieži sasto-
pamies ar lielu birokrātiju, taču par 
pārmaiņām ir jādomā. Neaizmirstot 
par tiem stabilajiem pamatiem, ko 
skolas izaugsmē ieguldījušas ie-
priekšējās paaudzes. 

Šogad Smiltenes tehnikuma 
kolektīvs atvadījies no diviem ļoti 
īpašiem skolotājiem, kuri skolas 
izaugsmei atdevuši mūžu – augustā 
mūžībā aizgāja mašīnzinību mācību 
programmu skolotājs Zigurds Pur-
malis, bet pavisam nesen šķīrāmies 

no ilggadējā veterināro priekšmetu 
skolotāja Ēvalda Apīņa. 

Veterinārmedicīna, lauksaim-
niecība, ceļu būve, mašīnbūve, un 
pakalpojumi – tie ir skolas pamata 
virzieni, par kuru izaugsmi nopietni 
domāsim arī turpmāk.”

Smiltenes tehnikuma direktors 
Andris Miezītis visiem jaunajā gadā 
vēl nepazaudēt sevi un dzīvot saska-
ņā ar sevi. Brīžos, kad pavisam grū-
ti, smelties spēku dabā un novērtēt, 
cik tā mums skaista! „Man ļoti patīk 
teika par to, kā latvietis, strādādams 
aizmirsis aiziet pie Dieva uz zemes 
dalīšanu, un Dievs par to viņam 
atdevis skaistāko zemes stūrīti, ko 
iecerējis paturēt sev. Dievzemīti… 
Kāda nu mums tā valdība šobrīd ir, 
ar tādu jādzīvo. Bet mēs esam brīvi! 
Ne tā, kā turpat 50 gadus pēc 2. pa-
saules kara…”

Baiba Vahere

vidū vairākumā ir atbildīgie, ļoti 
strādīgie un emocionāli inteliģentie 
cilvēki… Tas palīdzējis tikt galā ar 
daudziem izaicinājumiem. T.sk. iz-
maiņām, kas saistītas ar kompeten-
ču izglītību un jaunā mācību satura 
ieviešanu skolā. 

Paldies visiem par nosvērtību, 
izpratni un spēju saglabāt mieru arī 
tajos gadījumos, kad nozīmīgus lē-
mumus nācās pieņemt ļoti ātri! 

Šis gads bijis veiksmīgs arī, 
izvērtējot mācību darba rezultātus 
un daudzu  skolēnu individuālo iz-
augsmi, kas, manuprāt, būtu daudz 
labāks kritērijs skolas kvalitātes 
izvērtēšanai, nekā atzīmes eksā-
menos. Ir bijuši brīnišķīgi mirkļi, 
kas ļāvuši ieraudzīt, cik mūsu skolā 
ir daudz talantīgu jauniešu. T.sk. 
Smiltenes simtgades svinības, kurā 
atskatījāmies uz skolas īpašo vietu 
pilsētas un visas Latvijas izaugsmē. 
Jā, mēs ar lepnumu varam teikt, ka 

Smiltenes vidusskola ir laba skola 
ar lielu izaugsmes potenciālu! 

Pārmaiņas, ko mūsu ikdienā 
ienesis Covid – 19, rosinājušas to, 
ka šis mācību gads vairāk ir kā ie-
priekšējā turpinājums. Mēs neva-
ram novilkt tik striktu robežu kā 
agrāk, sākot jaunu mācību gadu. 
Taču sarežģītās dzīves situācijās 
viss kļūst tiešāks. Līdzcilvēku uz-
vedība, pieredze saskatāma nian-
sētāk.  Šobrīd ļoti spilgti var redzēt 
katra stiprumu un vājumu, un arī 
cilvēku nepacietību, vēlmi dzīvot 
patīkamu mirkļu izjūtās, neredzot 
situāciju kopumā. 

Gadu mijā vienmēr esam vē-
lējuši viens otram veselību, bet 
šobrīd šim vēlējumam ir pavisam 
citam nozīme un saturs… Laba ve-
selība – tā patiesi šobrīd ir svarīgā-
kā ikvienā vecumā.

Ja viss notiks, kā iecerēts, tad 
nākamā gada pavasarī pabeigsim 

skolas vidējā korpusa būvniecību, 
vasarā varēsim sākt domāt par ie-
kārtošanos un jauno mācību gadu 
sāksim renovētā skolā.

Šajā laikā esam sapratuši, ka 
visiem kopā mācīties un piedalīties 
pasākumos – tie jau ir svētki. Cilvē-
ki ir apzinājušies attiecību vērtību 
un skaistumu. 

Ziemassvētku laikā visiem no-
vēlu atrast sirdsmieru. Lai sirdī ne-
miera vietā ienāk mīlestība! 

Jaunajā gadā vairāk par visu 
gribētos, lai atkal varam atgriezties 
savā ierastajā dzīves ritmā. Lai ir 
vairāk prieka, noteiktības un stabi-
litātes, lai sev nozīmīgus lēmumus 
varam pieņemt paši!  Līdzi ņemot 
šajā, smago pārbaudījumu laikā 
gūto pieredzi, ka pati lielākā vērtī-
ba šajā pasaulē ir tā mīlestība, ko 
spēj dāvāt cilvēks cilvēkam.”

Baiba Vahere

Ziemassvētku sveiciens, kuru kopā 
ar daudz labām un baltām domām, 

sapņiem un cerībām jums sūta 
Smiltenes vidusskolas skolēni.
Darba autore: Ance Moruza.
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Laikā, kad nevaram ciemoties, 
ļausim mūsu māju logiem stāstīt 
visskaistākās pasakas.  

Gaidot Ziemassvētkus, vecā-
ki kopā ar bērniem aicināti lasīt un 
iedzīvināt māju logos savas mīļākās 
pasakas. Izgatavojot savu mīļāko 
pasaku tēlu siluetus, ievietojot tos 
savos logos un ļaujot tiem priecēt 
gan mājiniekus, gan garāmgājējus. 
Esiet aicināti arī nofotografēt savus 
izgreznotos logus un ar fotogrāfi jām 

Smiltenes novada muzejs 
Mēru muižā aicina

dalīties Smiltenes novada muzeja 
facebook sociālā tīkla lapā.

Arī Smiltenes novada muzeja 
Mēru muižas logus iedzīvinājuši 
kādas pasakas tēli, kuri iestājoties 
tumsai, redzami jau no 14. decem-
bra vakara. Vai atminēsiet, kādu pa-
saku mēs izlasījām?

Gaišu Ziemassvētku laiku
 jums vēl Smiltenes novada 

muzeja kolektīvs

Līdz 11. janvārim visā Valstī pa-
garināta ārkārtas situācija, kas 
ietekmē arī kultūras iestāžu dar-
bu norisi. Kaut arī publiski pasā-
kumi nenotiek, Smiltenes novada 
Kultūras centrs pošas sagaidīt 
Ziemassvētkus. 
Smiltenes novada Kultūras centrs  
līdz nākamā gada 11. janvārim ap-
meklētājiem būs slēgts. 
Tikmēr jau no novembra beigām 
Kultūras centrs tika ietērpts Zie-
massvētku lampiņās un rotājumos, 
tādējādi veicinot prieku par gaidā-
majiem svētkiem.
Sagatavoti video sveicieni, kā arī 
fotografi jas īpaši omulīgā foto stūrī, 
kurš tapis pateicoties Kultūras cen-
tra māksliniecei Inesei Priedītei. 
Kopā radot svētkus, Kultūras cen-
tra komanda padomājusi par digi-
tālu adventes kalendāru sociālajos 
tīklos. Ik dienu Facebook un Drau-

Smiltenes novada Kultūras 
centrs ārkārtas situācijas laikā

Smiltenes bibliotēkā,
Bērnu apkalpošanas nodaļā, 
Gaujas ielā 1
Līdz 30.12. Ziemassvētku tematiskā 
izstāde „Balts sniedziņš snieg uz 
skujiņām” 
Baznīcas laukumā 13
Līdz 30.12. Ingunas Ūdres 
izstāde „Dāvanas un dekori 
Ziemassvētkiem”
Līdz 30.12. literatūras izstāde 
„Regīnai Ezerai – 90”
No 14.12. līdz 31.01.2021. Latviešu 
valodas aģentūras izstāde „Kļūdies, 
lai citiem prieks”

Izstādes Smiltenes novada 
bibliotēkās

Palsmanes pamatskola
 reģ. Nr. 4412901218 

 aicina darbā matemātikas skolotāju 
5. – 9. klasei

(darba slodze – pašreiz 15 stundas nedēļā)

giem.lv profi los parādās kāda mīļa 
ziņa, kura atklāj kādas nezināmas 
lietas par kādu no novada kolektī-
viem, tiek nodots video sveiciens, 
vai kāds cits pārsteigums. 
Tāpat 6. decembrī tika iedegta 
Smiltenes pilsētas Ziemassvētku 
egle. Lai uzburtu mazliet vairāk 
svētku noskaņu, visā Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā pie egles skanēs 
atbilstoša fona mūzika. 
Smiltenes novada pagastu tautas un 
kultūras namos arī pasākumi neno-
risinās, taču, lai nezaudētu cerību 
šajā laikā, ikviena iestāde ir parū-
pējusies par svētku noformējumu. 
Aicinām būt kopā ar saviem mīļa-
jiem, būt piesardzīgiem šajā laikā 
un baudīt svētku gaidīšanas laiku 
ģimenes lokā! 

Alise Seile
Smiltenes novada KC 

mākslinieciskā vadītāja

Līdz 31.01.2021. Deivida Džonsa 
fotogrāfi ju izstāde „Zilbaltās 
noskaņas”
Bilskas bibliotēkā
Līdz 30.12. novadpētniecības 
izstāde „Pagājušo gadu decembra 
mēnešu notikumi un cilvēki”
Līdz 30.01.2021. Vijas Meisteres 
akvareļu šķīvju izstāde
Blomes bibliotēkā
Līdz 29.12. literatūras izstāde 
„Regīnai Ezerai – 90”
Palsmanes bibliotēkā
Līdz 30.12. Vinetas Inģistes 
darināto svētku rotājumu izstāde

Galvenie amata pienākumi:
nodrošināt izglītības prog-•	
rammu un mācību priekšmetu 
programmu īstenošanu.

Prasības:
atbilstoša profesionālā un pe-•	
dagoģiskā izglītība;
prasme strādā ar biroja tehniku •	
un informācijas tehnoloģijām;
labas komunikācijas prasmes, •	
strādāt komandā, plānot un or-
ganizēt darbu.

Iesniedzamie dokumenti:
CV un pieteikuma vēstule;•	
izglītības dokumenta kopija.•	

Atalgojums ne mazāks par valsts 
noteikto minimālo pedagoģisko 
atalgojumu 790,00 EUR par likmi 
pirms nodokļu nomaksas.
Dokumentus lūdzam iesniegt 
personīgi Palsmanes pamatsko-

lā Palsmanes pagastā Smiltenes 
novadā vai pa e- pastu palsma-
nespsk@smiltene.lv.
Telefons: skolas direktore Dace 
Pērle 28701990
Pamatojoties uz Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu (Eiropas Par-
lamenta un Padomes regula (ES) 
2016/679) Palsmanes pamatskola 
informē, ka:

Jūsu pieteikuma dokumentos •	
norādītie personas dati tiks ap-
strādāti, lai nodrošinātu tikai 
personāla atlases norisi;
iepriekš minētās Jūsu perso-•	
nas datu apstrādes pārzinis ir 
Palsmanes pamatskola, reģ. 
Nr. 4412901218, kontaktin-
formācija: Palsmanes pamat-
skola, Palsmanes pag., Smilte-
nes novads, LV-4724.

Smiltenes novada 
domes un Valsts un 
pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas 
centra (VPVKAC) darba 

laiks Ziemassvētkos 
un gadu mijā:

21. decembrī – 8.00 – 18.00
22.decembrī – 8.00 – 17.00
23.decembrī – 8:00 – 16:00 *
24., 25. decembrī – brīvs
28. decembri – 8.00 – 18.00
29. decembrī – 8.00 – 17.00
30. decembrī – 8:00 – 16:00 *
31. decembrī un 1. janvārī – brīvs
Pašvaldības pakalpojumi ārkārtas 
situācijas laikā tiek nodrošināti 
attālināti. Iesniegumus un jautāju-
mus sūtīt uz e-pastu: dome@smil-
tene.lv vai zvanīt uz tālruņa numu-
riem 64707588 un 20022348.
*Darba likuma 135. pants nosaka, ka pirms 
svētku dienām darba dienas ilgums saīsi-
nāms par vienu stundu.
Lai prieka pilni svētki!

Smiltenes novada dome


