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Modernizējot atkritumu apsaimniekošanu, padarot 
estētiskāku un pievilcīgāku arī pilsētvidi, pēc Smiltenes 
novada pašvaldības ierosinājuma, SIA “ZAAO” (ZAAO) 
Smiltenē izbūvējusi trīs pazemes atkritumu konteineru 
laukumus daudzdzīvokļu māju rajonos – Smilšu ielā 4a, 
Rīgas ielā 8 un Abulas ielā 8. 

“Ir ļoti patīkami, ka, gandrīz trīs gadus kopš pārrunu 
uzsākšanas, esam Smiltenē izveidojuši trīs pazemes 
atkritumu konteineru laukumus. Process bija ilgs un 
sarežģīts, jo pašvaldība vēlējās oriģinālu risinājumu, kā 
arī notika izmaiņas ar konteineru piegādātājiem, un paš-
valdībai bija grūti izšķirties par vietu izvēli. Nākotnē 
ceram izveidot vēl vismaz divus šādus pazemes atkri-
tumu konteineru laukumus,” atklāšanā teica Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Līdz ar pazemes atkritumu konteineru laukumu iz-
būvi, iedzīvotājiem ir vairāki būtiski ieguvumi. Viena 
daļēji zem zemes ierakta konteinera ietilpība ir piecreiz 
lielāka nekā esošajiem 1,1 m3 konteineriem. Tikai viena 
trešdaļa no jaunā konteinera atrodas virszemē, bet divas 
trešdaļas – zem zemes. Jaunie konteineri ļauj ietaupīt 
vietu iekšpagalmos, tie ir jātukšo retāk, līdz ar to mazāk 
tiek noslogoti iekšpagalmu ceļi. Novērots, ka minēto 
konteineru laukumu izbūve, rosina māju iedzīvotājus 
vēl citiem pagalmu labiekārtošanas projektiem. 

Katrā laukumā ir iebūvēti trīs pazemes konteineri, 
divi no tiem paredzēti nešķirotiem sadzīves atkritumiem, 
bet viens – otrreizējai pārstrādei derīgam iepakojumam – 
papīram, polietilēnam, metālam. Papildus blakus novie-
tots viens virszemes konteiners pudeļu un burku stiklam. 

Šādu pazemes konteineru laukumu izveide ir iespē-
jama tad, ja namu apsaimniekotājs uzsāk sarunas ar 
atkritumu apsaimniekotāju ZAAO, lai izvērtētu jauna 
laukuma veidošanas iespējas un lietderību. Lai 2016. 
gadā varētu realizēt pazemes atkritumu konteineru lau-
kuma izveidi, līdz nākamā gada 1.aprīlim jābūt pilnībā 
izstrādātam projektam, lai varētu uzsākt nepieciešamās 
iepirkumu procedūras.

ZAAO kopā ar pašvaldībām, attīstot modernu atkri-
tumu apsaimniekošanu, jau vairākus gadus izbūvē arvien 
jaunus pazemes konteineru laukumus. Līdz šim tie iz-
veidoti Cēsīs, Limbažos, Valmierā, Valmieras pagastā un 
tagad arī Smiltenē.

Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apbalvo skaist�ko Ziemassv�tku 
noform�jumu �pašniekus

Noslēgusies akcija “Radīsim Ziemassvētku noskaņu 
Smiltenes novadā”. Balsošanai kopsummā tika izvirzīti 
11 objekti, no tiem 9 pieteiktie un 2 darba grupas 
izvirzītie. Apvienojot iedzīvotāju un Smiltenes novada 
domes darba grupas balsojumu, kopvērtējumā skaistākie 
Ziemassvētku noskaņās noformētie objekti Smiltenes 
novadā ir:

• Edward Dunne un Elīnas Dergačas privātmāja 
Meža ielā 21A, Smiltenē;

•  SIA “Palsa” dispečeru ēka Variņu pagastā;
•  Palsmanes internātpamatskolas internāts.

Akcijas uzvarētāji tika personīgi godināti 11.janvārī 
un saņēma Atzinības rakstus un Smiltenes novada do-
mes, īpaši šai akcijai veidotu, gaismas dekoru ar novada 
simbola – rudzupuķes motīvu. Saņemot dekoru, māju 
saimnieki jau apcerēja jaunā noformējuma elementa 
atrašanās vietu 2016.gada Ziemassvētku noformējumā.

Meža iela 21A – pirmais iespaids pārsteidzošs, uzbūra 
īstu Ziemassvētku vecīša namiņa ainu, ziemas noskaņu, 
lai gan sniega objekta apsekošanas laikā nebija it nemaz. 
Ideja par Ziemassvētku vecīša braukšanu no jumta ar 
kamanām rada oriģinalitāti noformējumā. Izgaismotā 
guļbūves ēka ezera tuvumā, meža ielokā rada patiesi 
latvisku sajūtu.
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2015.gad� Smiltenes novad� paveiktais
Smiltenes pilsētā
2015.gada nozīmīgākais objekts, kurā pabeigti būv-

darbi ir Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstruk-
cija. Darba rezultātā veikta ventiļu (aizbīdņu) nomaiņa, 
ventiļu izplūdes konstrukciju pārbūve, ventiļu ieplūdes 
konstrukciju atjaunošana, ventiļu uzraudzības un ap-
kalpošanas mājas pārbūve, nostiprināta dambja nogāze, 
atjaunotas slūžu pārgāznes konstrukcijas, no sanesu-
miem iztīrīta Tepera ezera augšdaļa. Iedzīvotājiem re-
dzamākais rekonstrukcijas darbu rezultāts ir sakārtotais 
pastaigu celiņš gar Teperi, ar labiekārtotajām atpūtas 
vietām un apgaismojumu.

Iepriekšējā gadā ir izdevies uzlabot un darīt tīkamāku 
vidi arī citviet pilsētā:

-  pārbūvēts atpūtas/rotaļu laukums Abulas ielā;
-  izbūvēts laukums pie kapiem;
-  turpināti darbi pie kapu mūra atjaunošanas;
-  izbūvēts stāvlaukums pie mūzikas skolas;
-  veikti labiekārtošanas darbi pilsētas centrā;
-  izbūvēts apgaismojums Celtnieku ielā un Līkās 
   ielas posmā;
-  nomainītas atsevišķas rotaļu iekārtas bērnu 
   laukumā Gaujas ielā. 
Pilsētā svarīga ir ne tikai jaunu objektu izveide un 

būvniecība, bet jau esošās infrastruktūras atbilstoša 
uzturēšana. Katru gadu liels darbs un finansējums tiek 
ieguldīts ietvju un ielu ikdienas uzturēšanai, zālāju 
pļaušanai, koku, apstādījumu un atpūtas vietu uzturēša-
nai un kopšanai, lietus kanalizācijas sistēmas ikdienas 
uzturēšanai un uzlabošanai, hidrobūvju uzraudzībai, 
apgaismojuma tīklu uzturēšanai, pilsētas mežu un tajā 
esošo pastaigu taku uzraudzībai un kopšanai.

Kā katru gadu, pilsētas sakopšanā un uzturēšanā liela 
nozīme un vērtība ir iedzīvotāju, iestāžu ieguldītajam 
darbam un centībai kopjot savus pagalmus un pieguļo-
šās teritorijas, kas veido vienotu sakoptu ainavu pilsētā. 
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa 

saka lielu paldies visiem tiem iedzīvotājiem un iestādēm, 
kas piedalījās pilsētas sakopšanā pavasara Lielajā talkā, 
tiem, kas ikdienā pilsētas parkos savāc citu aizmirstos 
atkritumus, tām modrajām acīm, kas vienaldzīgi ne-
noskatās atpūtas vietu demolēšanā.

Smiltenes un Brantu pagastos
Abu pagastu pārvaldniece Mārīte Treijere atzīst, ka 

gads bijis darbīgs, dažādiem notikumiem bagāts. “Maijā 
visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt Smiltenes 
novada biedrības “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar 
pagasta pārvaldi veidoto semināru “Brantu muiža atver 
durvis”. Tajā bija iespēja pārrunāt iespējas, kā aktivizēt 
sabiedrisko dzīvi Brantos. Seminārs noslēdzās ar kon-
certu,  kopīgu pasēdēšanu pie ugunskura, sadancošanos 
un zupas ēšanu.

Līgo kalnā, kā katru gadu, notika īsākās nakts pa-
vadīšana. Lai gan lija lietus, tas netraucēja izjust šīs 
īpašās nakts burvību ar folkloras kopu “Mežābele” 
Artas Šomases vadībā. Visi, kuri uz pasākumu ieradās, 
ar latviskām tradīcijām un rituāliem nosvinēja Vasaras 
saulgriežus.

Novembrī Smiltenes tehnikumā atzīmēja Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Smil-
tenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma 
modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei” no-
slēgumu. Tehnikums tagad ir viens no modernākajiem 
profesionālās izglītības kompetenču centriem Latvijā. 
Visi tehnikumā strādājošie veterināro priekšmetu skolotāji 
ir praktizējoši veterinārārsti un līdz ar modernās klīnikas 
izveidi, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt augsti kvalificē-
tus veterināros pakalpojumus saviem mājdzīvniekiem.

Brantu un Smiltenes pagastos dzīvo cilvēki, kuri 
aktīvi iesaistās pašdarbībā. Viens no kolektīviem – 
Smiltenes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Sanācēji” kopā ar draugiem nosvinēja piecu gadu jubi-
leju, sniedzot skaistu koncertu.
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2015.gada 17.decembrī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

pieņemti 9 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt izlīgumu (administratīvo līgumu) administratīvajās lietās Nr. 

A420289315 un Nr.A420302015.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.21/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 

2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos “Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.
gada pamatbudžetu”” projektu.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.22/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos “Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.
gada speciālo budžetu” projektu.

4. Apstiprināt nolikumu Nr. 15/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 
26. novembra nolikumā “Smiltenes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un 
kārtošanas nolikums””.

5. Palielināt SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas numurs 
40003189328) pamatkapitālu, palielinot esošo kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz 
vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada domes, naudas līdzekļu ieguldījumu Sabiedrī-
bas pamatkapitālā 26821,00 euro (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit viens 
euro)  apmērā. 

6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
7. Piešķirt jaunbūvējamai garāžas ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9415 006 0201, adresi Ceriņu iela 5, Smiltene, Smiltenes novads. 
8. Piešķirt jaunbūvei – koksnes mākslīgās žāvēšanas kaltei, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0423, adresi “Silvas kokzāģētava 2”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. 

9. Piešķirt jaunbūvei – auto mazgātavai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9415 009 0627, adresi Rūpniecības iela 1A, Smiltene, Smiltenes novads. 

2015.gada 30.decembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 
pieņemts 71 lēmums, tai skaitā:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/15 “Licencētās makšķerēšanas nolikums 
Brutuļu dzirnavezerā”.

2. Apstiprināt Nolikuma Nr.16/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 
27.augusta Nolikumā “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums” projektu.

3. Atbrīvot no Smiltenes novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem Valdu Cimermane.
4. Apstiprināt Nolikumu Nr. 17/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 

30.septembra nolikumā “Smiltenes ģimnāzijas nolikums”.
5. Apstiprināt Noteikumu Nr. 16/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2014. 

gada 24. oktobra noteikumos Nr.3/14 “Par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada 
pašvaldības budžeta iestādēs” projektu.

6. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Apes novada domi (nodokļu maksātāja reģistrācijas 
Nr.90000035872, juridiskā adrese Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes 
novads, LV-4337) no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā 
izrietošu pārvaldes uzdevumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada 
administratīvajā teritorijā saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto Deleģēšanas līguma 
projektu.

7. Par izmaiņām Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatu sarakstā.
8. Apstiprināt SIA “Reģionālie projekti” (reģ. Nr.  40003404474) izstrādāto Smiltenes 

novada, Smiltenes nekustamā īpašuma “Drandu iela 5C” (kadastra Nr. 9415 005 0617) 
detālplānojuma 1.redakciju.

9. Atbalstīt Grundzāles pamatskolas dalību “Erasmus +” programmas skolu sektora 
mobilitātes projektā “PISA-analyzing PISA results” Nr.2015-1-LV01-KA101-013231.

9.1. Projekta kopējā summa EUR 1857,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit 
septiņi eiro un 00 centi);
9.2. Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepiecie-
šamo priekšfinansējumu EUR 371,40 (trīs simti septiņdesmit viens eiro un 40 centi) 
apmērā.
10. Ar 2016.gada 1.janvāri reorganizēt Smiltenes novada bibliotēkas Loberģu 

bibliotēku, izveidojot Smiltenes novada bibliotēkas Bilskas bibliotēkas Ārējās apkal-
pošanas punktu Loberģos.

11. Izsniegt E.K. licenci uz 2 (diviem) gadiem interešu izglītības programmas 
“Kustības mūzikas pavadījumā” realizēšanai adresē – Tilta ielā 6, Grundzālē, Smiltenes 
novadā.

12. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās 
reģistrācijas Nr. 43903000435) par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.

13. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “ZAAO” (vienotās reģistrācijas 
Nr. 44103015509) par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

14. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta 
slimnīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328) par atbilstošu Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.

15. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “Līvena aptieka” par atbilstošu 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta 
nosacījumiem.

16. Grozīt SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas numurs 43903000435) 
statūtus un  apstiprināt grozījumus  SIA „ Smiltenes NKUP” Statūtos.

17. Veikt SIA “LĪVENA APTIEKA” (vienotās reģistrācijas numurs 44103018609) 
pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz 
euro, atbilstoši aprēķinam (lēmuma 1. pielikums) nosakot SIA “LĪVENA APTIEKA” 
kapitāldaļas nominālvērtību 1,00 euro līdzšinējā 1,00 lata vietā, kā rezultātā SIA 
“LĪVENA APTIEKA” sastāvēs no 4837 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņām) 
kapitāla  daļām un pamatkapitāls sastādīs 4837,00 euro (četri tūkstoši astoņi simti 
trīsdesmit septiņi euro).

18. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2013. gada 28. Decembra lēmumā 
Nr.23, 17. §. “Par Smiltenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.  

19. Pagarināt 2014.gada 13.janvārī ar V.G., noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu 
gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

20. Pagarināt 2015.gada 20.janvārī ar J.R., noslēgtā īres līguma termiņu, uz vienu 
gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

21. Par nekustamā īpašuma “Ūdrupīte”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavi-
nāšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Mežiņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavi-
nāšanu 

23. Pārtraukt zemes nomas tiesības D. P. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  529 m2 platībā.

24. Pārtraukt zemes nomas tiesības O.P. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  603 m2 platībā.

25. Pārtraukt zemes nomas tiesības G.K. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  156 m2 platībā.

26. Pārtraukt zemes nomas tiesības D.M. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  612 m2 platībā.

27. Pārtraukt zemes nomas tiesības L.K. par zemes vienību Daugavas iela 39, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603  110 m2 platībā.

28. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.K. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  220 m2 platībā.

29. Pārtraukt zemes nomas tiesības V.G. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  336 m2 platībā.

30. Pārtraukt 2007.gada 24.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
15/2007 (AS “Latvijas Gāzes” uzskaitē līgums Nr.689) ar akciju sabiedrību “Latvijas 
Gāze” par Smiltenes pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0157  
0.6 ha platībā iznomāšanu ar 2016.gada 1.janvāri. Slēgt ar akciju sabiedrību “Latvijas 
Gāze” Vienošanos par 2007.gada 24.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma 
Nr.15/2007 (Nr.689) izbeigšanu.

31. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.Ā. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  288 m2 platībā.

32. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar L.P. par nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas 
pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0105  53.2069 ha; 9444 006 
0106  1.8763 ha, 9444 006 0116  2.5 ha, 9444 007 0108  3.6 ha, 9444 007 0148  9.3 ha, 
9444 007 0203  7.1 ha, 9444 007 0238  1.7 ha, 9444 007 0240  3.1  ha, 9444 007 0255  
2.3 ha, 9444 007 0262  7.8 ha, 9444 008 0086  1.8 ha, 9444 008 0090  12.3222 ha, 
9444 008 0121  2.1 ha, 9444 009 0060  3.6 ha, 9444 009 0068  9.6 ha, 9444 010 0290  
4.5940 ha, 9444 011 0092  6.2 ha, 9444 011 0129  2.3 ha, 9444 011 0150  15.0 ha un 
9444 011 0154  2.6 ha  platībā.

33. Pārtraukt zemes nomu ar L.P. par nekustamo īpašumu “Vecmiķeļi”, Bilskas 
pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 011 0109, zemes platība 17.0 ha.

34. Pārtraukt zemes nomas tiesības R.Z. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  535 m2 platībā.

35. Iznomāt G.E. nekustamo īpašumu Galdnieku iela 13, Smiltenē, kadastra numurs 
9415 004 0312, 1212 m2 platībā.

36. Veikt grozījumus Blomes pagasta padomes 2008.gada 1.februāra noslēgtajā 
nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.12 ar R.A. un pagarināt nomas līguma termiņu uz 
laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.

37. Veikt grozījumus 2014.gada 3.februārī ar J.Ūdra individuālo uzņēmumu 
“Skaņa” noslēgtajā neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.SND –S-TN/1-14 un 
pagarināt nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2018.gada 2.februārim.

38. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 006, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-12, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

39. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0501 022, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11A, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

40. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 036, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-42, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

41. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 007, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-15, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

42. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 006, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-16, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

43. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 068, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-68, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

44. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 038, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-44, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

45. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 037, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-43, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

46. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 013, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-20, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

47. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 028, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-28, 
Smiltene, Smiltenes novads. 
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48. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 060, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-60, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

49. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 074, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-74, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

50. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 019, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-3, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

51. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Avotiņi”, kadastra numurs 
9444 001 0031, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0033  11.1 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Avotiņi” uz “Plaukti”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads.

52. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Jaundzirkaļi”, kadastra numurs 
9446 002 0063, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 002 0063  10.25 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Jaundzirkaļi” uz “Vecvindas”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Vecvindas”.

53. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Starpas”, kadastra numurs 
9458 005 0013, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 004 0014  1.3 ha 
un 9458 005 0019  8.8 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Starpas” uz “Jaunkraukļi”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

54. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Vecbaltači”, kadastra numurs 
9480 004 0072, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0072  12.8 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Vecbaltači” uz “Kaktiņi”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

55. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Vecbaltači”, kadastra numurs 
9480 004 0072, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0079  2.2 ha, 
9444 004 0298  2.1 ha un 9444 007 0199  3.4 ha  platībā un mainīt nosaukumu no 
“Vecbaltači” uz “Baltacīši”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

56. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Kūrortviesnīca Daina”, 
kadastra numurs 9470 014 0043, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9470 014 0043  15.7 ha un 9470 014 0135  9.2 ha  platībā un mainīt nosaukumu no 
“Kūrortviesnīca Daina” uz “Zvirbuļi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

57. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Kalna iela 4, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 007 0043.

58. Noslēgt ar R.P., S.L., Ā.O. un A.B. līgumu par ceļa servitūta (tiesību uz 
braucamo ceļu) izmantošanu pār īpašumu “Līviņi”, Launkalnes pagastā. Servitūta ceļa 
garums 41.3 m, platums 1.5 m un ceļa garums 5 m un platums 2 m – kopējā servitūta 
platība 72 m2.

59. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās ne-
apbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu atbilstoši 
lēmuma pielikumam.

60. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0197 platība ir 
1.8168 ha.

61. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0146 un uz tās esošajām 
ēkām piešķirt adresi “Kamaldiņa 33”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

62. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 73,00 
(septiņdesmit trīs eiro 00 centi), t.sk. pamatparāds EUR 38,67 un izslēgt no debitoru 
saraksta.

63. Pieņemti 16 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
64. piedzīt no A/S “AVOTI”, reģ. Nr. 43903002900, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 971,22 (deviņi simti septiņdesmit viens euro, 22 centi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

65. piedzīt no J.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 38,37 (trīsdesmit 
astoņi euro, 37 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

66. piedzīt no A.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 21,55 (divdesmit 
viens euro, 55 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

67. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2015. gada 30. jūnija 
lēmumā “Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu un nekustamā īpašuma Kalēju 
ielā 8, Smiltenē iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei” (sēdes protokols Nr. 9.,
18.§.)

68. Par projekta “Pārbūvējamo elektroietaišu atlikušās vērtības apmaksas AS 
“Sadales tīkls”” finansēšanas kārtību

69. Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju “Par 
būvniecības informācijas sistēmas lietošanu”.

70. Atļaut Smiltenes novada domei pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no “FIRMA 
MADARA 89” SIA (vienotās reģ. Nr. 40003115846).

71. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību “Smiltenes sporta centrs”  par pārvaldes 
uzdevumu, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā 
un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi saskaņā ar 
pielikumu.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

Aizvadītajā gadā bija vēl daudz aktivitāšu, bet šie, 
manuprāt, bija spilgtākie no notikumiem.

Paldies, visiem manu pagastu iedzīvotājiem par 
individuāli ieguldīto darbu, lai mūsu pagasti kļūtu 
sakārtotāki, skaistāki un bagātāki. Veselību visiem un 
lai ražens šis gads!” vēl Brantu un Smiltenes pagastu 
pārvaldes vadītāja M. Treijere.

Variņu pagastā
Pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins par 

nozīmīgāko 2015.gada notikumu atzīst 25.jūlijā Smil-
tenes novada svētkus, kuri šogad norisinājās Variņu 
pagastā.

Šogad atzīmētas arī nozīmīgas jubilejas – Variņu 
tautas namam 50 gadu, pagasta pārvaldei 25 gadi, bet 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Varis” nosvinējis 15 
gadu pastāvēšanas jubileju.

Šogad Variņu pagastā veikti arī dažādi tehniski 
darbi – rekonstruēti divi gājēju tiltiņi pāri Palsas upei, 
tika atjaunota tautas nama ēkas apmale, tika veikta 
ieejas laukuma vienkāršota atjaunošana un noasfaltēts 
laukums, pie Variņu pamatskolas atjaunots piebrauca-
mais ceļš (uzlikts bruģis), Variņu pamatskolā izremon-
tētas telpas 1.klasei. 

Launkalnes pagastā
“Nozīmīgākais notikums 2015.gadā bija Launkalnes 

sākumskolas 25 gadu jubileja, kuru atzīmējām 30. 
maijā,” norāda Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Māris Lazdiņš. 

“Ir ļoti daudz iestrāžu remontdarbiem, labiekārtoša-
nas darbiem, teritorijas sakopšanai, lai godam uzņemtu 
Smiltenes novada svētkus šī gada vasarā. Tāpat šogad 
paredzēts Launkalnes sākumskolas remonts divās bērnu-
dārza grupās,” teic M. Lazdiņš.

Grundzāles pagastā
Pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece: “XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, manu-
prāt, bija aizgājušā gada lielākais un emocionāli bagā-
tākais notikums. Kuplajā Smiltenes novada dalībnieku 
pulkā gājienā lepni soļoja arī trīs Grundzāles pamat-
skolas deju kolektīvu dalībnieki un tas ir lielisks 
audzēkņu, vecāku un pedagogu kopdarba rezultāts.”

“Jūnijā pie mums bija skaisti svētki – Grundzāles 
pamatskolas ēkas 50 gadu jubilejas svinības ar audzēkņu 
un absolventu koncertu, sirsnīgiem apsveikumiem un 

seno klasesbiedru priecīgu atkalsatikšanos absolventu 
salidojumā.

Vasaras izskaņā teātra spēlētājus un skatītājus prie-
cēja amatierteātru salidojums “Teātra svētki Palsas 
krastos”, kura laikā skatītāji varēja noskatīties amatier-
teātru izrādes, bet aktieri apmeklēja Valda un Ritas 
Lūriņu vadītās meistarklases.

Rudenī tika paveikti remontdarbi pagasta pārvaldes 
ēkā, nomainot logus kultūras nama lielajā zālē, iz-
remontējot priekštelpu un gaiteni uz pagasta pārvaldes 
iestādēm. Telpas ieguvušas gaišu un priecīgu noskaņu, 
tās uzlabo omu gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.

Jaunajā gadā novēlu visiem labu veselību, iecerēto 
darbu izdošanos, saticību un pārticību ikvienā ģimenē!” 
vēl A.Zvejniece.

Blomes pagastā
Par nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem 2015.

gadā pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs uz-
skata pašvaldības autoceļu remontu posmos “Mežsargi 
– Abulas pļavas” un “Dravnieki – Mežrapas”, Blomes 
pamatskolas telpu remontu, Blomes tautas nama kāpņu 
un telpu remontu un inventāra iegādi, brīvdabas estrā-
des “Jeberleja” lapenes jumta nomaiņu un ūdens un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.

“2016.gadā plānoti nozīmīgi darbi Blomes pamat-
skolā – notiks telpu remonts, apkures katla nomaiņa,
 sētas uzstādīšana ap bērnu laukumu. Pagastā notiks 
teritorijas labiekārtošanas darbi: pludmales labiekārto-
šana, tiltiņu remonts, soliņu remonts. Paredzēti arī at-
sevišķu autoceļu posmu remonti un ielu apgaismojumu 
uzstādīšana,” informē G.Bogdanovs.

Bilskas pagastā
Pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone: “Aiz-

vadītais gads mūsu pagastā ir bijis rosīgs, bagāts ar 
jaunām pārmaiņām. Nozīmīgākais, ko gribētos atzīmēt:

- Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Mēros. Šajā 
laukumā interesentiem ir iespēja spēlēt futbolu, 
volejbolu, strītbolu. Vasarā laukums ir ļoti iecienīta 
jauniešu atpūtas vieta. Liels prieks, ka pie šī laukuma 
izveidošanas daudz strādāja paši jaunieši. Nākotnē 
plānojam izveidot ekstrēmās riteņbraukšanas trasi 
un peldvietu.

- Birzuļu tautas nama zāles remonta pirmā kārta. Šajā 
kārtā tika nomainīti logi, radiatori un elektroinsta-
lācijas lielajai zālei. Birzuļu tautas nams ir iecienīta 

“ballīšu” vieta, tāpēc nākamajā gadā plānojam re-
monta otro kārtu, lai tautas nama zāle būtu mūsdienu 
kultūras prasībām atbilstoša.

- Ielu apgaismojuma izveidošana Mēros uz ceļa 
“Tautas nams – Kalējiņi. Manuprāt, šis ir viens no 
nozīmīgākajiem darbiem Mēru ciemā, jo līdz šim 
Mēru centrā nav bijis ielu apgaismojuma. Nākamajā 
gadā plānojam šo apgaismojuma līniju turpināt.

- Atpūtai paredzēta inventāra iegāde Bilskas ezera 
pludmales labiekārtošanai. Inventāra iegādes laikā 
radās problēmas ar pasūtījuma izpildi, tāpēc tas 
netika uzstādīts aizvadītajā sezonā, taču jau 2016. 
gada vasarā priecēs atpūtniekus pie ezera. Ja vien 
atradīsies finansējums un būs iespēja iesniegt pro-
jektu, tad biedrība “ Vilkmuiža 2011”, sadarbībā ar 
pagasta pārvaldi un Smiltenes novada domi, veidos 
dabas taku ap ezeru.”
“Sakarā ar problēmām apkures sistēmā un plīstošām 

apkures caurulēm, arī pagasta pārvaldes ēkā notikušas 
izmaiņas, un tā tapusi apmeklētājiem ērtāka un košāka,” 
saka Linda Karlsone.

Palsmanes pagastā
“2015. gads bija Palsmanes pagasta 400. pastāvēšanas 

gads. Jo 1615. gadā Palsmani kā pagastu nošķīra no 
Smiltenes pils apgabala. Pagājušajā esam bijuši darbīgi 
dažādās jomās, bet šodien atskatīsimies uz nozīmīgāko. 

Lielākais no remontdarbiem bija Palsmanes pamat-
skolas sporta zāles remonts, kurš tika veikts saskaņā ar 
skolas absolventes Sigitas Zaļās izstrādāto diplomdarbu 
Valmieras mākslas vidusskolā. Lai varam kvalitatīvi at-
pūsties, pilnībā tika atjaunota estrāde un kultūras nama 
lielās zāles krēsli. 

Labiekārtojot vidi, mazajiem ķipariem pirmsskolas 
izglītības iestādē un pie skolas ir uzstādīti jauni āra rotaļu 
atribūti. Palsmanes parkā un kapsētā tika veikta bojāto 
koku zāģēšana, kā arī koku vainagu kopšana. 

Pateicoties ikvienam palsmanietim, mūsu pagasts 
ir ļoti sakopts visos gadalaikos. Pagājušajā gadā īpaši 
skaisti pie mums izskatījās 11. novembrī un Ziemas-
svētku laikā.

Lai protam ieraudzīt līdz šim nepamanīto, saklausīt 
līdz šim nesadzirdēto un paveikt to, kas līdz šim šķitis 
par grūtu!” vēl Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja 
Tigna Podniece

Informāciju apkopoja:
Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1.lpp
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2015.gada 17.decembrī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

pieņemti 9 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt izlīgumu (administratīvo līgumu) administratīvajās lietās Nr. 

A420289315 un Nr.A420302015.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.21/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 

2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos “Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.
gada pamatbudžetu”” projektu.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.22/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos “Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.
gada speciālo budžetu” projektu.

4. Apstiprināt nolikumu Nr. 15/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 
26. novembra nolikumā “Smiltenes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un 
kārtošanas nolikums””.

5. Palielināt SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas numurs 
40003189328) pamatkapitālu, palielinot esošo kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz 
vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada domes, naudas līdzekļu ieguldījumu Sabiedrī-
bas pamatkapitālā 26821,00 euro (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit viens 
euro)  apmērā. 

6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
7. Piešķirt jaunbūvējamai garāžas ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9415 006 0201, adresi Ceriņu iela 5, Smiltene, Smiltenes novads. 
8. Piešķirt jaunbūvei – koksnes mākslīgās žāvēšanas kaltei, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0423, adresi “Silvas kokzāģētava 2”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. 

9. Piešķirt jaunbūvei – auto mazgātavai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9415 009 0627, adresi Rūpniecības iela 1A, Smiltene, Smiltenes novads. 

2015.gada 30.decembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 
pieņemts 71 lēmums, tai skaitā:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/15 “Licencētās makšķerēšanas nolikums 
Brutuļu dzirnavezerā”.

2. Apstiprināt Nolikuma Nr.16/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 
27.augusta Nolikumā “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums” projektu.

3. Atbrīvot no Smiltenes novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem Valdu Cimermane.
4. Apstiprināt Nolikumu Nr. 17/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 

30.septembra nolikumā “Smiltenes ģimnāzijas nolikums”.
5. Apstiprināt Noteikumu Nr. 16/15 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2014. 

gada 24. oktobra noteikumos Nr.3/14 “Par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada 
pašvaldības budžeta iestādēs” projektu.

6. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Apes novada domi (nodokļu maksātāja reģistrācijas 
Nr.90000035872, juridiskā adrese Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes 
novads, LV-4337) no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā 
izrietošu pārvaldes uzdevumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada 
administratīvajā teritorijā saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto Deleģēšanas līguma 
projektu.

7. Par izmaiņām Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatu sarakstā.
8. Apstiprināt SIA “Reģionālie projekti” (reģ. Nr.  40003404474) izstrādāto Smiltenes 

novada, Smiltenes nekustamā īpašuma “Drandu iela 5C” (kadastra Nr. 9415 005 0617) 
detālplānojuma 1.redakciju.

9. Atbalstīt Grundzāles pamatskolas dalību “Erasmus +” programmas skolu sektora 
mobilitātes projektā “PISA-analyzing PISA results” Nr.2015-1-LV01-KA101-013231.

9.1. Projekta kopējā summa EUR 1857,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit 
septiņi eiro un 00 centi);
9.2. Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepiecie-
šamo priekšfinansējumu EUR 371,40 (trīs simti septiņdesmit viens eiro un 40 centi) 
apmērā.
10. Ar 2016.gada 1.janvāri reorganizēt Smiltenes novada bibliotēkas Loberģu 

bibliotēku, izveidojot Smiltenes novada bibliotēkas Bilskas bibliotēkas Ārējās apkal-
pošanas punktu Loberģos.

11. Izsniegt E.K. licenci uz 2 (diviem) gadiem interešu izglītības programmas 
“Kustības mūzikas pavadījumā” realizēšanai adresē – Tilta ielā 6, Grundzālē, Smiltenes 
novadā.

12. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās 
reģistrācijas Nr. 43903000435) par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.

13. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “ZAAO” (vienotās reģistrācijas 
Nr. 44103015509) par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

14. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta 
slimnīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328) par atbilstošu Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.

15. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA “Līvena aptieka” par atbilstošu 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta 
nosacījumiem.

16. Grozīt SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas numurs 43903000435) 
statūtus un  apstiprināt grozījumus  SIA „ Smiltenes NKUP” Statūtos.

17. Veikt SIA “LĪVENA APTIEKA” (vienotās reģistrācijas numurs 44103018609) 
pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju no latiem uz 
euro, atbilstoši aprēķinam (lēmuma 1. pielikums) nosakot SIA “LĪVENA APTIEKA” 
kapitāldaļas nominālvērtību 1,00 euro līdzšinējā 1,00 lata vietā, kā rezultātā SIA 
“LĪVENA APTIEKA” sastāvēs no 4837 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņām) 
kapitāla  daļām un pamatkapitāls sastādīs 4837,00 euro (četri tūkstoši astoņi simti 
trīsdesmit septiņi euro).

18. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2013. gada 28. Decembra lēmumā 
Nr.23, 17. §. “Par Smiltenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.  

19. Pagarināt 2014.gada 13.janvārī ar V.G., noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu 
gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

20. Pagarināt 2015.gada 20.janvārī ar J.R., noslēgtā īres līguma termiņu, uz vienu 
gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

21. Par nekustamā īpašuma “Ūdrupīte”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavi-
nāšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Mežiņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavi-
nāšanu 

23. Pārtraukt zemes nomas tiesības D. P. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  529 m2 platībā.

24. Pārtraukt zemes nomas tiesības O.P. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  603 m2 platībā.

25. Pārtraukt zemes nomas tiesības G.K. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  156 m2 platībā.

26. Pārtraukt zemes nomas tiesības D.M. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  612 m2 platībā.

27. Pārtraukt zemes nomas tiesības L.K. par zemes vienību Daugavas iela 39, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603  110 m2 platībā.

28. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.K. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  220 m2 platībā.

29. Pārtraukt zemes nomas tiesības V.G. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  336 m2 platībā.

30. Pārtraukt 2007.gada 24.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
15/2007 (AS “Latvijas Gāzes” uzskaitē līgums Nr.689) ar akciju sabiedrību “Latvijas 
Gāze” par Smiltenes pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0157  
0.6 ha platībā iznomāšanu ar 2016.gada 1.janvāri. Slēgt ar akciju sabiedrību “Latvijas 
Gāze” Vienošanos par 2007.gada 24.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma 
Nr.15/2007 (Nr.689) izbeigšanu.

31. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.Ā. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  288 m2 platībā.

32. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar L.P. par nekustamā īpašuma “Baroni”, Bilskas 
pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0105  53.2069 ha; 9444 006 
0106  1.8763 ha, 9444 006 0116  2.5 ha, 9444 007 0108  3.6 ha, 9444 007 0148  9.3 ha, 
9444 007 0203  7.1 ha, 9444 007 0238  1.7 ha, 9444 007 0240  3.1  ha, 9444 007 0255  
2.3 ha, 9444 007 0262  7.8 ha, 9444 008 0086  1.8 ha, 9444 008 0090  12.3222 ha, 
9444 008 0121  2.1 ha, 9444 009 0060  3.6 ha, 9444 009 0068  9.6 ha, 9444 010 0290  
4.5940 ha, 9444 011 0092  6.2 ha, 9444 011 0129  2.3 ha, 9444 011 0150  15.0 ha un 
9444 011 0154  2.6 ha  platībā.

33. Pārtraukt zemes nomu ar L.P. par nekustamo īpašumu “Vecmiķeļi”, Bilskas 
pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 011 0109, zemes platība 17.0 ha.

34. Pārtraukt zemes nomas tiesības R.Z. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301  535 m2 platībā.

35. Iznomāt G.E. nekustamo īpašumu Galdnieku iela 13, Smiltenē, kadastra numurs 
9415 004 0312, 1212 m2 platībā.

36. Veikt grozījumus Blomes pagasta padomes 2008.gada 1.februāra noslēgtajā 
nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.12 ar R.A. un pagarināt nomas līguma termiņu uz 
laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.

37. Veikt grozījumus 2014.gada 3.februārī ar J.Ūdra individuālo uzņēmumu 
“Skaņa” noslēgtajā neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.SND –S-TN/1-14 un 
pagarināt nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2018.gada 2.februārim.

38. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 006, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-12, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

39. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0501 022, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11A, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

40. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 036, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-42, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

41. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 007, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-15, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

42. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 006, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-16, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

43. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 068, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-68, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

44. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 038, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-44, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

45. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 037, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-43, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

46. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 013, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-20, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

47. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 028, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-28, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

32016. gada 15. janv�ris

48. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 060, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-60, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

49. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 074, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-74, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

50. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 019, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-3, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

51. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Avotiņi”, kadastra numurs 
9444 001 0031, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0033  11.1 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Avotiņi” uz “Plaukti”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads.

52. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Jaundzirkaļi”, kadastra numurs 
9446 002 0063, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 002 0063  10.25 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Jaundzirkaļi” uz “Vecvindas”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Vecvindas”.

53. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Starpas”, kadastra numurs 
9458 005 0013, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 004 0014  1.3 ha 
un 9458 005 0019  8.8 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Starpas” uz “Jaunkraukļi”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

54. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Vecbaltači”, kadastra numurs 
9480 004 0072, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0072  12.8 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Vecbaltači” uz “Kaktiņi”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

55. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Vecbaltači”, kadastra numurs 
9480 004 0072, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0079  2.2 ha, 
9444 004 0298  2.1 ha un 9444 007 0199  3.4 ha  platībā un mainīt nosaukumu no 
“Vecbaltači” uz “Baltacīši”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

56. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Kūrortviesnīca Daina”, 
kadastra numurs 9470 014 0043, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9470 014 0043  15.7 ha un 9470 014 0135  9.2 ha  platībā un mainīt nosaukumu no 
“Kūrortviesnīca Daina” uz “Zvirbuļi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

57. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Kalna iela 4, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 007 0043.

58. Noslēgt ar R.P., S.L., Ā.O. un A.B. līgumu par ceļa servitūta (tiesību uz 
braucamo ceļu) izmantošanu pār īpašumu “Līviņi”, Launkalnes pagastā. Servitūta ceļa 
garums 41.3 m, platums 1.5 m un ceļa garums 5 m un platums 2 m – kopējā servitūta 
platība 72 m2.

59. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās ne-
apbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu atbilstoši 
lēmuma pielikumam.

60. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0197 platība ir 
1.8168 ha.

61. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0146 un uz tās esošajām 
ēkām piešķirt adresi “Kamaldiņa 33”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

62. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 73,00 
(septiņdesmit trīs eiro 00 centi), t.sk. pamatparāds EUR 38,67 un izslēgt no debitoru 
saraksta.

63. Pieņemti 16 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
64. piedzīt no A/S “AVOTI”, reģ. Nr. 43903002900, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 971,22 (deviņi simti septiņdesmit viens euro, 22 centi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

65. piedzīt no J.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 38,37 (trīsdesmit 
astoņi euro, 37 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

66. piedzīt no A.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 21,55 (divdesmit 
viens euro, 55 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

67. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2015. gada 30. jūnija 
lēmumā “Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu un nekustamā īpašuma Kalēju 
ielā 8, Smiltenē iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei” (sēdes protokols Nr. 9.,
18.§.)

68. Par projekta “Pārbūvējamo elektroietaišu atlikušās vērtības apmaksas AS 
“Sadales tīkls”” finansēšanas kārtību

69. Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju “Par 
būvniecības informācijas sistēmas lietošanu”.

70. Atļaut Smiltenes novada domei pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no “FIRMA 
MADARA 89” SIA (vienotās reģ. Nr. 40003115846).

71. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību “Smiltenes sporta centrs”  par pārvaldes 
uzdevumu, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā 
un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi saskaņā ar 
pielikumu.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

Aizvadītajā gadā bija vēl daudz aktivitāšu, bet šie, 
manuprāt, bija spilgtākie no notikumiem.

Paldies, visiem manu pagastu iedzīvotājiem par 
individuāli ieguldīto darbu, lai mūsu pagasti kļūtu 
sakārtotāki, skaistāki un bagātāki. Veselību visiem un 
lai ražens šis gads!” vēl Brantu un Smiltenes pagastu 
pārvaldes vadītāja M. Treijere.

Variņu pagastā
Pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins par 

nozīmīgāko 2015.gada notikumu atzīst 25.jūlijā Smil-
tenes novada svētkus, kuri šogad norisinājās Variņu 
pagastā.

Šogad atzīmētas arī nozīmīgas jubilejas – Variņu 
tautas namam 50 gadu, pagasta pārvaldei 25 gadi, bet 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Varis” nosvinējis 15 
gadu pastāvēšanas jubileju.

Šogad Variņu pagastā veikti arī dažādi tehniski 
darbi – rekonstruēti divi gājēju tiltiņi pāri Palsas upei, 
tika atjaunota tautas nama ēkas apmale, tika veikta 
ieejas laukuma vienkāršota atjaunošana un noasfaltēts 
laukums, pie Variņu pamatskolas atjaunots piebrauca-
mais ceļš (uzlikts bruģis), Variņu pamatskolā izremon-
tētas telpas 1.klasei. 

Launkalnes pagastā
“Nozīmīgākais notikums 2015.gadā bija Launkalnes 

sākumskolas 25 gadu jubileja, kuru atzīmējām 30. 
maijā,” norāda Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Māris Lazdiņš. 

“Ir ļoti daudz iestrāžu remontdarbiem, labiekārtoša-
nas darbiem, teritorijas sakopšanai, lai godam uzņemtu 
Smiltenes novada svētkus šī gada vasarā. Tāpat šogad 
paredzēts Launkalnes sākumskolas remonts divās bērnu-
dārza grupās,” teic M. Lazdiņš.

Grundzāles pagastā
Pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece: “XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, manu-
prāt, bija aizgājušā gada lielākais un emocionāli bagā-
tākais notikums. Kuplajā Smiltenes novada dalībnieku 
pulkā gājienā lepni soļoja arī trīs Grundzāles pamat-
skolas deju kolektīvu dalībnieki un tas ir lielisks 
audzēkņu, vecāku un pedagogu kopdarba rezultāts.”

“Jūnijā pie mums bija skaisti svētki – Grundzāles 
pamatskolas ēkas 50 gadu jubilejas svinības ar audzēkņu 
un absolventu koncertu, sirsnīgiem apsveikumiem un 

seno klasesbiedru priecīgu atkalsatikšanos absolventu 
salidojumā.

Vasaras izskaņā teātra spēlētājus un skatītājus prie-
cēja amatierteātru salidojums “Teātra svētki Palsas 
krastos”, kura laikā skatītāji varēja noskatīties amatier-
teātru izrādes, bet aktieri apmeklēja Valda un Ritas 
Lūriņu vadītās meistarklases.

Rudenī tika paveikti remontdarbi pagasta pārvaldes 
ēkā, nomainot logus kultūras nama lielajā zālē, iz-
remontējot priekštelpu un gaiteni uz pagasta pārvaldes 
iestādēm. Telpas ieguvušas gaišu un priecīgu noskaņu, 
tās uzlabo omu gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.

Jaunajā gadā novēlu visiem labu veselību, iecerēto 
darbu izdošanos, saticību un pārticību ikvienā ģimenē!” 
vēl A.Zvejniece.

Blomes pagastā
Par nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem 2015.

gadā pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs uz-
skata pašvaldības autoceļu remontu posmos “Mežsargi 
– Abulas pļavas” un “Dravnieki – Mežrapas”, Blomes 
pamatskolas telpu remontu, Blomes tautas nama kāpņu 
un telpu remontu un inventāra iegādi, brīvdabas estrā-
des “Jeberleja” lapenes jumta nomaiņu un ūdens un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.

“2016.gadā plānoti nozīmīgi darbi Blomes pamat-
skolā – notiks telpu remonts, apkures katla nomaiņa,
 sētas uzstādīšana ap bērnu laukumu. Pagastā notiks 
teritorijas labiekārtošanas darbi: pludmales labiekārto-
šana, tiltiņu remonts, soliņu remonts. Paredzēti arī at-
sevišķu autoceļu posmu remonti un ielu apgaismojumu 
uzstādīšana,” informē G.Bogdanovs.

Bilskas pagastā
Pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone: “Aiz-

vadītais gads mūsu pagastā ir bijis rosīgs, bagāts ar 
jaunām pārmaiņām. Nozīmīgākais, ko gribētos atzīmēt:

- Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Mēros. Šajā 
laukumā interesentiem ir iespēja spēlēt futbolu, 
volejbolu, strītbolu. Vasarā laukums ir ļoti iecienīta 
jauniešu atpūtas vieta. Liels prieks, ka pie šī laukuma 
izveidošanas daudz strādāja paši jaunieši. Nākotnē 
plānojam izveidot ekstrēmās riteņbraukšanas trasi 
un peldvietu.

- Birzuļu tautas nama zāles remonta pirmā kārta. Šajā 
kārtā tika nomainīti logi, radiatori un elektroinsta-
lācijas lielajai zālei. Birzuļu tautas nams ir iecienīta 

“ballīšu” vieta, tāpēc nākamajā gadā plānojam re-
monta otro kārtu, lai tautas nama zāle būtu mūsdienu 
kultūras prasībām atbilstoša.

- Ielu apgaismojuma izveidošana Mēros uz ceļa 
“Tautas nams – Kalējiņi. Manuprāt, šis ir viens no 
nozīmīgākajiem darbiem Mēru ciemā, jo līdz šim 
Mēru centrā nav bijis ielu apgaismojuma. Nākamajā 
gadā plānojam šo apgaismojuma līniju turpināt.

- Atpūtai paredzēta inventāra iegāde Bilskas ezera 
pludmales labiekārtošanai. Inventāra iegādes laikā 
radās problēmas ar pasūtījuma izpildi, tāpēc tas 
netika uzstādīts aizvadītajā sezonā, taču jau 2016. 
gada vasarā priecēs atpūtniekus pie ezera. Ja vien 
atradīsies finansējums un būs iespēja iesniegt pro-
jektu, tad biedrība “ Vilkmuiža 2011”, sadarbībā ar 
pagasta pārvaldi un Smiltenes novada domi, veidos 
dabas taku ap ezeru.”
“Sakarā ar problēmām apkures sistēmā un plīstošām 

apkures caurulēm, arī pagasta pārvaldes ēkā notikušas 
izmaiņas, un tā tapusi apmeklētājiem ērtāka un košāka,” 
saka Linda Karlsone.

Palsmanes pagastā
“2015. gads bija Palsmanes pagasta 400. pastāvēšanas 

gads. Jo 1615. gadā Palsmani kā pagastu nošķīra no 
Smiltenes pils apgabala. Pagājušajā esam bijuši darbīgi 
dažādās jomās, bet šodien atskatīsimies uz nozīmīgāko. 

Lielākais no remontdarbiem bija Palsmanes pamat-
skolas sporta zāles remonts, kurš tika veikts saskaņā ar 
skolas absolventes Sigitas Zaļās izstrādāto diplomdarbu 
Valmieras mākslas vidusskolā. Lai varam kvalitatīvi at-
pūsties, pilnībā tika atjaunota estrāde un kultūras nama 
lielās zāles krēsli. 

Labiekārtojot vidi, mazajiem ķipariem pirmsskolas 
izglītības iestādē un pie skolas ir uzstādīti jauni āra rotaļu 
atribūti. Palsmanes parkā un kapsētā tika veikta bojāto 
koku zāģēšana, kā arī koku vainagu kopšana. 

Pateicoties ikvienam palsmanietim, mūsu pagasts 
ir ļoti sakopts visos gadalaikos. Pagājušajā gadā īpaši 
skaisti pie mums izskatījās 11. novembrī un Ziemas-
svētku laikā.

Lai protam ieraudzīt līdz šim nepamanīto, saklausīt 
līdz šim nesadzirdēto un paveikt to, kas līdz šim šķitis 
par grūtu!” vēl Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja 
Tigna Podniece

Informāciju apkopoja:
Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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SIA ZAAO nodrošina vairākas iespējas, kā ērti 
atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas. Jaunā gada 
sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo dāvanās 
saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku no-
kalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma: “Daudzas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas satur gan cilvēkiem, gan dabai kaitīgas vielas, 
piemēram, freonus un smagos metālus, tāpēc ļoti svarīgi, 
lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nenonāktu 
neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs 
nodrošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota 
un nodota otrreizējai pārstādei.”

Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska 
vai telefoniska pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc 
neizjauktu nolietoto sadzīves elektrotehniku, izbraucot 
uz dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@
zaao.lv, pa mob.tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra 
tālruni 64281250.

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos 
iespējams bez maksas nodot neizjauktu nolietoto da-
žāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, 
tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus, 
gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļusū-
cējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar elek-
trību vai baterijām. EKO laukumiatrodas Alojā, Apē, 
Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, 
Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, 
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un 
reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņē-
mums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, 
uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un 
sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.: 26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao

www.zaao.lv

�rta iesp�ja 
atbr�voties no 

nolietot�s 
elektrotehnikas

Ja sirds ar sauli vienu ceļu sāks, tad Jaunais gads ar 
smaidu pretī nāks! Jā, tieši šādumēs vēlējām janvārī nu 
jau aizgājušo gadu. 

Gadu mija ir pārdomu laiks, kas bijis un kas būs.
Vecā gada nogalē beigušies darbi pie projekta 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes 
novada Blomes ciemā” 1.kārtas. Būvdarbus, saskaņā ar 
SIA “Inženiergrupa” izstrādāto tehnisko projektu, veica 
SIA “Woltec”. 

Ir veiktaūdenstorņa tvertnes tīrīšana un dezinfekcija, 
kā arī ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve.
Šobrīd nepabeigtiūdens sagatavošanas stacijas un māju 
pieslēgumu vietu teritoriju labiekārtošanas darbi. To SIA 
“Woltec” veiks pavasarī. Projekta galvenais mērķis bija 
savienot abus Blomes ciema Nigras krastus kopējā ūdens 
sistēmā, pie viena ūdens torņa.

Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas nodošanas 
ekspluatācijā, Blomes pagasta iedzīvotājiem nodrošinām 
kvalitatīvu dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši nor-
mām. Projektā Blomes ciemā veikta 900 m ūdensvada 
tīklu rekonstrukcija, 70 m kanalizācijas kolektoru (tīklu), 
tai skaitā skatakas. 

Būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV”, projekta 
vadību īstenoja SIA “Smiltenes NKUP”.

Tāpat pērn esam veikuši ūdensvada rekonstrukciju 
305 metru garā posmā Palsmanē. Arī Bilskas pagasta 
Mēros veicām ūdensvada rekonstrukciju 745 metru 
garumā, kā arī attīrīšanas iekārtu pārbūvi.

Pakāpeniski notiek pāreja uz attālināti nolasāmiem 
skaitītājiem. Ieviešot šos skaitītājus atkrīt nepieciešamība 
iedzīvotājiem pašiem nodot lapiņas, kas ir īpaši aktuāls 
vecākiem cilvēkiem, kā arī var nolasīt rādījumus ne-
apdzīvotiem dzīvokļiem un telpām, kur nevar iekļūt vai 
dzīvokļa īpašnieks nav sastopams un nenodod rādījumus.
Visi rādījumi tiek iegūti vienlaicīgi un nerodas patēriņa 
starpība dēļ dažādās dienās nodotiem rādījumiem, iegū-
tie dati ir patiesi un viegli pārbaudāmi. Ērti nolasāmi 
skaitītāji, kuri novietoti grūti sasniedzamā vietā.

Lai uzņēmums varētu attīstīties, sekojot projektu 
iespējām un aktuālajiem notikumiem, Smiltenes NKUP 
2015.gadā iestājās Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācijā (saīsināti – LŪKA). Asociācija ir 
viena no pirmajām profesionālajām Asociācijām Latvijā. 
LŪKAs biedri ir 27 ūdenssaimniecības uzņēmumi. 

LŪKA pārstāv biedrības biedrus kā vienotu kopumu 
valsts varas un pārvaldes institūcijās, kā arī jebkurās 
citās organizācijās un nodrošina biedrības biedrus ar 

informāciju, kas iegūta no šīm institūcijām un organizā-
cijām. Seko līdzi notiekošajiem procesiem un informē
biedrības biedrus par ūdenssaimniecības nozarei saisto-
šajiem nacionālo un starptautisko organizāciju pieņem-
tajiem noteikumiem un lēmumiem.

LŪKA pārstāv kompetentu viedokli par ūdenssaim-
niecības nozarei būtiskiem jautājumiem, īpaši gadījumos,
kad tiesiskā regulējuma jomā tiek aizskartas ūdenssaim-
niecības nozarē darbojošos personu profesionālās intere-
ses, tiek radīti nepamatoti ierobežojumi vai apdraudēta 
racionāla ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un 
popularizē ūdenssaimniecības nozari un nozares intere-
ses, kā arī organizē aktivitātes, kas vērstas uz biedrības 
biedru savstarpējās sadarbības veicināšanu un kas sekmē 
nozares speciālistu profesionālo izaugsmi.

Smiltene ir tajā skaitā, kur rekomendē samazināt 
slāpekļa unfosfora daudzumu notekūdeņiem. Šobrīd 
asociācijai ir uzsākta sadarbība ar JohnNurminen fon-
du, kura mērķis ir samazināt N un P daudzuma ieplūdi 
Baltijas jūrā. Iepriekš šis fonds varētu būt zināms saistībā 
ar PURE projektu.

LŪKA  rīkotajos projektos, ir  iespējamas gan ap-
mācības, gan saņemt tehniskas konsultācijas problēmu 
risināšanai, kuras aktuālas ūdenssaimniecībām.

Joprojām strādājam pie parādu samazināšanas. No-
slēgtas vienošanās, no kurām tikai dažas netiek pildītas, 
daudzu parādnieku lietas nodotas tiesai. Dažas ģimenes 
izliktas no dzīvokļa, jo nav varējušas dzēst parādu. 
Priecājamies, ka vērojama pozitīva tendence un parādi 
neaug daudzdzīvokļu namos, taču parādi par ūdeni un 
kanalizāciju ir auguši.Daudziem klientiem, īpaši pagas-
tos, nav skaidrs, ka par ūdeni ir jāmaksā un laiks, ka tas 
vienkārši pienākas ir pagājis.Arī šogad plānojam ūdens 
un kanalizācijas atslēgumus nemaksātājiem. Lūdzu ne-
kavējiet rēķina apmaksu, taču, ja radušies apstākļi neļauj 
veikt maksājumus pilnā apmērā, sazinieties ar mums un 
noslēgsim vienošanos par pakāpenisku parāda apmaksu.

Viens no Smiltenes NKUP šī gada lielajiem darbiem 
– Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Smiltenē 3.kārta.

SIA Smiltenes NKUP šobrīd strādā gandrīz 70 dar-
binieki. Pilsētā dzīvo ap 6000, bet visā novadā 14000 un 
ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli 
otram. Tad atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo 
darot priecīgākus citus, arī mēs paši kļūstam priecīgāki!

Lai bagāts Jaunais gads!
SIA Smiltenes NKUP 

Smiltenes NKUP atskats uz 2015.gadu

SIA “Palsa” dispečeru ēka – gaumīgi izrotāta, 
Ziemassvētku noformējums redzams no visām pusēm, 
saskaņota kompozīcija, kura patīkami pārsteidza.

Palsmanes internātpamatskolas audzēkņu un pe-
dagogu kolektīvs bija parūpējies par latvisko elementu 
izmantošanu Ziemassvētku noformējumā un ieguldījis 
milzīgu darbu ēkas un apkārtnes rotāšanā, lai tas būtu 
baudāms kā dienā, tā naktī. Skola izcēlās ar īpašu izdo-
mu, kas priecēja gan garāmgājējus, gan radīja noskaņu 
pašiem skolēniem, līdzdarbojoties noformējuma iz-
veidē. 

Pateicības rakstus un Smiltenes novada suvenīrus 
par Ziemassvētku noskaņas radīšanu Smiltenes no-
vadā saņem:

•  Eglīšu ģimene, Blaumaņa ielā 14, Smiltenē;
•  Ozolu ģimene, Lauku ielā 7, Smiltenē;
•  Mižu ģimene, “Vanadziņi”, Palsmanes pagastā;
•  Viļumsonu ģimene, Oktobra ielā 6, Variņu pagastā.

Smiltenes novada suvenīrus par piedalīšanos akcijā 
saņem Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola, Lūšu ģime-
ne (privātmāja Daugavas ielā 29, Smiltenē), Mūrnieku 
ģimene (privātmāja “Saulgrieži”, Launkalnes pagasta 
Saltupos), Bijonu ģimene (privātmāja Blaumaņa ielā 8a, 
Smiltenē), Šūpulnieku ģimene (privātmāja “Silmaļi’’, 
Brantu pagastā, Smiltenes novadā).

Priecājamies arī par inovatīviem noformējuma risi-
nājumiem. Šogad par tādu bija parūpējušies Lauku 
ielas 7, Smiltenē, saimnieki, radotprojekciju uz ēkas 
sienas, ar ziemai atbilstošām figūrām.

Paldies par uzdrīkstēšanos, par pilnveidošanos, jo 
aktīvākie noskaņas radītāji gadu no gada papildina nofor-
mējumus ar radošām, oriģinālām idejām, kuras ir jāredz 
dabā, jo fotogrāfijā nav novērtējamas. 

Īpašu Ziemassvētku noskaņu radījuši Upes ielas 
Palsmanē un Daugavas ielas Smiltenē iedzīvotāji, kur 
izrotāto ēku skaits ar katru gadu pieaug. Lielais skaits 
izrotāto īpašumu šogad mudināja izveidot elektronisku 
ceļvedi Smiltenes pilsētā,ar kura palīdzību gadu mijas 
brīvdienās pilsētu varēja apskatīt no cita skatupunkta. 
Tas pierāda, ka māju un pagalmu rotāšanas tradīcijas ar 
katru gadu nostiprinās un aizvien vairāk iedzīvotāju 
vēlas radīt svētku noskaņu Smiltenes novadā.

Paldies veikalu īpašniekiem par skatlogu noformē-
jumiem, ar kuriem Jūs piešķīrāt pilsētas centram svētku 
noskaņu un krāšņumu.

Smiltenes novada cilvēkiem ir svarīgi tas, kā izskatās 
īpašums gada tumšākajā laikā. Svētku sajūtu radām mēs 
paši, un akcijas dalībniekiem tas noteikti ir izdevies, 
ne tikai par prieku saviem tuviniekiem vai kolēģiem, 
bet arī citiem cilvēkiem, kad gaismiņas iepriecina katru 

cilvēku, kurš dodas garām izrotātajam īpašumam.
Paldies ikvienam, kas piedalījās vai pieteica īpašumu 

akcijai. Mums ir, ar ko lepoties, mums ir īpašumi, kurus 
apskatot, iemirdzas acis. Lai gaišums un miers vis-
apkārt! Turpmākajos gados aicinām nekautrēties par 
savām skaisti izrotātajām mājām, pieteikt tās akcijai un 
lepoties ar skaisto vidi, kuru radām sev apkārt.

Laima Šmite – Ūdre,
Attīstības un plānošanas nodaļas Ainavu arhitekte
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P�rskats par Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu noda�as darbu 2015. gad�

Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā 2015.gadā
(pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem) 

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits
Smiltene 66 71
Bilskas pagasts 11 11
Blomes pagasts 7 6
Brantu pagasts 7 6
Grundzāles pagasts 6 13
Launkalnes pagasts 10 9
Palsmanes pagasts 5 7
Smiltenes pagasts 18 8
Variņu pagasts 2 13
Pilsēta 
Pagasti kopā: 

66 
66

71 
73

Citas pašvaldības 
iedzīvotāji: 4 7

Bez noteiktas 
dzīvesvietas 1

Nezināms 1
Kopā: 136 153

Noslēdzot 2015. gadu, Smiltenes novada Dzimt-
sarakstu nodaļā izdarīti 334 civilstāvokļa akta reģistri. 
Reģistrēti 136 jaundzimušie, kas ir par 19 mazāk, nekā 
2014. gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 42 laulības 
(2014. gadā – 39), 2 laulības noslēgtas Smiltenes ev. lut. 
baznīcā, 1 laulība noslēgta Palsmanes ev. lut. baznīcā. 
Reģistrēti 153 miršanas gadījumi, tas ir par 2 mazāk 
kā 2014. gadā. Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas 
dzimšanu, laulību, miršanu un citiem svarīgiem dzīves 
faktiem saistīti reģistri. Pērn 2 personas mainījušas 
uzvārdu. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos izdarīti 
35 papildinājumi un labojumi, izsniegtas 45 atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un 77 izziņas.

Pērn no 136 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 
58 bija meitenes un 78 zēni, tostarp 132 bija Smiltenes 
novada bērni, savukārt 4 citu novadu bērni. Pērn vis-
vairāk dzimušo (16) reģistrēti augustā, vismazāk (5) 
novembrī. Savukārt visaugstākais mirušo skaits bijis 
jūlijā (19), viszemākais janvārī (5).

2015. gadu novadā ar plus zīmīti noslēdza Blomes, 
Brantu, Launkalnes un Smiltenes pagasts.

Vecākiem sastāvot laulībā, piedzimuši 60 bērni, savu-
kārt 73 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu. Tas 
nozīmē, ka bērna māte un tēvs savstarpēji nav noslēguši 
laulību, tāpēc, reģistrējot bērna dzimšanu, abiem vecā-
kiem jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai aizpildītu pa-
ternitātes atzīšanas iesniegumu. Ieraksta par bērna tēvu 
dzimšanas dokumentos nav trijiem mazuļiem.

Pērn pirmie bērni piedzimuši 45 māmiņām, otrie – 
48, trešie – 31, ceturtie – deviņām, bet piektais mazulis 
piedzimis divām māmiņām un sestais – vienai. Māmiņu 
vecums ir robežās no 18 līdz 43 gadiem. Īpaši priecāja-
mies par divām ģimenēm, kurās piedzimuši dvīnīši.

2015. gadā populārākie zēnu vārdi bijuši: Markuss (8); 
Ralfs (5); Mārtiņš (3) un Toms (3). Meitenēm cieņā ir  
Emīlija (5) un  Elza (3).  Pērn neparastākie vārdi zēniem 

bijuši Filips, Kurts, Namejs, Roberts Ozols. Neparastākie 
meiteņu vārdi bijuši Heidija Silva, Jasmīna. Samazinās 
tendence bērniem dot divus vārdus – 2015. gadā 7 dubult-
vārdi zēniem un 5 meitenēm.

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā 
reģistrētas 45 laulības, 2 no tām noslēgtas Smiltenes 
ev. lut. baznīcā un 1 laulība noslēgta Palsmanes ev. lut. 
baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās – 32 vīrieši un 36 
sievietes, otro reizi – 10 vīrieši un 9 sievietes, trešo reizi 
– 3 vīrieši.  Pirmo reizi laulībā devies 31 pāris, savukārt 
14 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā  
laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes par laulību 
šķiršanu liecina, ka pērn 20 reizes reģistros izdarīta 
atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2014.
gadu ir par diviem gadījumiem vairāk. 

2015.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 153 miršanas gadījumi, to skaitā 144 novada 
iedzīvotāji, 7 citu novadu iedzīvotāji, 1 persona – bez 
noteiktas dzīvesvietas un viena nezināma persona. 
Mūžībā aizgājušas  85 sievietes un 68 vīrieši. Visvairāk 
miršanas gadījumu reģistrēti Smiltenes pilsētā (71). 
Apkopotā informācija liecina, ka 2015.gadā galvenie 
nāves cēloņi būtiski nemainījās – sirds saslimšanas (47), 
asinsvadu saslimšanas (35), vēža intoksikācija (34), 
vecums (9), nenoteikti dabiski cēloņi (6), plaušu slimība 
(5), plaši izgulējumi (2), nieru slimība (2), cukura diabēts 
(1), nav nosakāms (2) un citi (10).

GADI VĪRIEŠI SIEVIETES
0-19 1 2
20-29 1 1
30-39 2 -
40-49 4 1
50-59 7 3
60-69 14 5
70-79 22 13
80-89 12 37
90-99 3 21

100-105 1 2

2015. gada decembra mēnesi dzimtsarakstu nodaļa 
noslēdza ar pluss zīmi. Nodaļā reģistrēti 10 jaundzi-
mušie, 6 miršanas gadījumi un noslēgtas 4 laulības.

No 10 jaundzimušajiem 6 ir zēni un 4 meitenes. Liene, 
Lūkass – Bilskas pagastā, Gabriela – Blomes pagastā, 
Ričards – Brantu pagastā, Marta, Jēkabs – Launkalnes 
pagastā, Gabriela, Kurts, Pēteris, Everts – Smiltenes 
pilsētā. Vecākiem sastāvot laulībā, dzimuši 4 bērniņi, 6 
bērniem atzīta paternitāte. Kā pirmie savām māmiņām 
piedzimuši 3 bērni, vienā ģimenē piedzimis otrais 
bērniņš, trešie – 4 ģimenēs, bet ceturtie – 2 ģimenēs.

Decembra mēnesī reģistrēti 6 miršanas gadījumi. 
Miršanas apliecības izsniegtas 4 vīriešiem un 2 sievie-
tēm. Miruši 3 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Variņu 
pagasta iedzīvotāji, 1 – Launkalnes pagasta iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Prasības pretendentam:
- augstākā izglītība ar būvniecību saistītās inženier-

zinātnēs vai arhitektūrā;
- normatīvo aktu pārzināšana būvniecības, teritorijas 

plānošanas, Būvvaldes darbības jomā, kā arī Admi-
nistratīvā procesa likuma izpratne;

- labas datorprasmes (MS Office) un prasme strādāt 
ar specializētajām programmām (t.sk. AUTO CAD, 
BIS, ARCGIS);

-  vēlama B kategorijas auto vadīšanas tiesības;
- vismaz viena ES oficiālo valodu prasmes profesio-

nālajai darbībai;
- prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un 

strādāt patstāvīgi;

Galvenie pienākumi:
► Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktajā apmērā un kārtībā pildīt Būvvaldes vadī-
tājam noteikto kompetenci, uzraugot būvniecības 
procesa tiesiskumu Smiltenes novadā.

- plānot un organizēt Būvvaldes darbu saistībā ar būv-
niecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Smiltenes 
novadā;

- nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši 
likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu 
un Būvvaldes nolikuma prasībām;

- bez īpašas pilnvaras pārstāvēt Būvvaldi tās kompe-
tencē esošajos jautājumos;

- sniegt ziņojumu par Būvvaldes darbību domei pēc tās 
pieprasījuma; 

- sagatavot un paraksta Būvvaldes lēmumu projektus;
- atbildēt par attiecīgās informācijas savlaicīgu saga-

tavošanu un tās atbilstību;
- sniegt ierosinājumus par Būvvaldes struktūru, tās 

amatpersonu un darbinieku skaitu, kā arī viņu vei-
camo pienākumu sadalījumu atbilstoši Būvvaldes uz-
devumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

- izsniegt un sagatavo izziņas, izskata sūdzības savas 
kompetences ietvaros;

- sniegt konsultācijas un skaidrojumus būvniecības 
jomā;

- veicināt konfliktējošo pušu saskarsmi un konflikt-
situāciju atrisināšanu;

- aktīvi iesaistīties un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 
apbūves noteikumu, detālplānojumu un būvju pub-
liskajās apspriešanās, attīstības programmas sabied-
riskajā apspriešanā.

Piedāvājam:
- dinamisku, profesionālu un atbildīgu darbu pašval-

dībā;
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- regulāru un bez kavējumiem izmaksātu atlīdzību;
- sociālās garantijas.

Ar konkursa norises kārtību iespējams iepazīties: 
www.smiltene.lv/darba piedāvājumi

Lūdzam iesniegt CV, kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli, kas sniedz 
priekšstatu par pretendenta atbilstību amata aprakstā 
izvirzītajām prasībām un rakstiskus priekšlikumus efek-
tīvai Smiltenes novada Būvvaldes darba organizācijai, 
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, vai 
iesūtīt uz e-pastu personals@smiltene.lv, līdz 2016.gada 
28.janvārim. Tel. informācijai 64707584, 64774844.

Smiltenes novada 
dome izsludina 

atkl�tu konkursu
 uz B�vvaldes 

vad�t�ja(-s) amatu

2015.gada 5. decembrī Valmieras pagasta kultūras 
namā jau trešo gadu norisinājās ziemas skaņu festivāls 
Brīnums Ziemassvētkos, kurā piedalījās vairāk nekā 100 
bērnu no Valmieras, Cēsīm, Burtnieku un Beverīnas 
novada. Jau otro gadu šajā festivālā Smiltenes novadu 
pārstāvēja bērnu popgrupa “Bitītes”, kurā dzied deviņi 
pirmsskolas un jaunāko klašu bērni no Mēriem. Bērni no 
sirds izdziedāja iemācītās dziesmiņas, priecēja klausī-
tājus un kā pārsteigumu sagaidīja Ziemassvētku vecīti.

Pateicoties šai sadraudzībai, skatuves pieredzei un vēlmei dziedāt, saņēmām brīnišķīgu uzaicinājumu pie-
dalīties pirmajā Vidzemes bērnu un jauniešu koncerta Ziemas skaņas televīzijas ierakstā, kas norisinājās Valkā 12. 
decembrī. Bērniem bija vienreizēja iespēja vērot TV studijas gaisotni un sadarboties ar režisori Ditu Torsteri un 
Re:TV radošo komandu. ( https://www.youtube.com/watch?v=g-WxuMh37-k )

Paldies Re:TV – bērniem tā bija kolosāla pieredze un dāvana Ziemassvētkos!

Birzuļu pirmsskolas grupas skolotāja un popgrupas “Bitītes” vadītāja Aiga Ķestere

Ziemas ska�as TV ekr�n� 
ieskandina ar� b�rni no M�riem

Izgl�t�ba
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Pašvald�b�

SIA ZAAO nodrošina vairākas iespējas, kā ērti 
atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas. Jaunā gada 
sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo dāvanās 
saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku no-
kalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma: “Daudzas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas satur gan cilvēkiem, gan dabai kaitīgas vielas, 
piemēram, freonus un smagos metālus, tāpēc ļoti svarīgi, 
lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nenonāktu 
neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs 
nodrošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota 
un nodota otrreizējai pārstādei.”

Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska 
vai telefoniska pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc 
neizjauktu nolietoto sadzīves elektrotehniku, izbraucot 
uz dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@
zaao.lv, pa mob.tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra 
tālruni 64281250.

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos 
iespējams bez maksas nodot neizjauktu nolietoto da-
žāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, 
tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus, 
gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļusū-
cējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar elek-
trību vai baterijām. EKO laukumiatrodas Alojā, Apē, 
Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, 
Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, 
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un 
reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņē-
mums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, 
uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un 
sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.: 26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao

www.zaao.lv

�rta iesp�ja 
atbr�voties no 

nolietot�s 
elektrotehnikas

Ja sirds ar sauli vienu ceļu sāks, tad Jaunais gads ar 
smaidu pretī nāks! Jā, tieši šādumēs vēlējām janvārī nu 
jau aizgājušo gadu. 

Gadu mija ir pārdomu laiks, kas bijis un kas būs.
Vecā gada nogalē beigušies darbi pie projekta 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes 
novada Blomes ciemā” 1.kārtas. Būvdarbus, saskaņā ar 
SIA “Inženiergrupa” izstrādāto tehnisko projektu, veica 
SIA “Woltec”. 

Ir veiktaūdenstorņa tvertnes tīrīšana un dezinfekcija, 
kā arī ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve.
Šobrīd nepabeigtiūdens sagatavošanas stacijas un māju 
pieslēgumu vietu teritoriju labiekārtošanas darbi. To SIA 
“Woltec” veiks pavasarī. Projekta galvenais mērķis bija 
savienot abus Blomes ciema Nigras krastus kopējā ūdens 
sistēmā, pie viena ūdens torņa.

Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas nodošanas 
ekspluatācijā, Blomes pagasta iedzīvotājiem nodrošinām 
kvalitatīvu dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši nor-
mām. Projektā Blomes ciemā veikta 900 m ūdensvada 
tīklu rekonstrukcija, 70 m kanalizācijas kolektoru (tīklu), 
tai skaitā skatakas. 

Būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV”, projekta 
vadību īstenoja SIA “Smiltenes NKUP”.

Tāpat pērn esam veikuši ūdensvada rekonstrukciju 
305 metru garā posmā Palsmanē. Arī Bilskas pagasta 
Mēros veicām ūdensvada rekonstrukciju 745 metru 
garumā, kā arī attīrīšanas iekārtu pārbūvi.

Pakāpeniski notiek pāreja uz attālināti nolasāmiem 
skaitītājiem. Ieviešot šos skaitītājus atkrīt nepieciešamība 
iedzīvotājiem pašiem nodot lapiņas, kas ir īpaši aktuāls 
vecākiem cilvēkiem, kā arī var nolasīt rādījumus ne-
apdzīvotiem dzīvokļiem un telpām, kur nevar iekļūt vai 
dzīvokļa īpašnieks nav sastopams un nenodod rādījumus.
Visi rādījumi tiek iegūti vienlaicīgi un nerodas patēriņa 
starpība dēļ dažādās dienās nodotiem rādījumiem, iegū-
tie dati ir patiesi un viegli pārbaudāmi. Ērti nolasāmi 
skaitītāji, kuri novietoti grūti sasniedzamā vietā.

Lai uzņēmums varētu attīstīties, sekojot projektu 
iespējām un aktuālajiem notikumiem, Smiltenes NKUP 
2015.gadā iestājās Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācijā (saīsināti – LŪKA). Asociācija ir 
viena no pirmajām profesionālajām Asociācijām Latvijā. 
LŪKAs biedri ir 27 ūdenssaimniecības uzņēmumi. 

LŪKA pārstāv biedrības biedrus kā vienotu kopumu 
valsts varas un pārvaldes institūcijās, kā arī jebkurās 
citās organizācijās un nodrošina biedrības biedrus ar 

informāciju, kas iegūta no šīm institūcijām un organizā-
cijām. Seko līdzi notiekošajiem procesiem un informē
biedrības biedrus par ūdenssaimniecības nozarei saisto-
šajiem nacionālo un starptautisko organizāciju pieņem-
tajiem noteikumiem un lēmumiem.

LŪKA pārstāv kompetentu viedokli par ūdenssaim-
niecības nozarei būtiskiem jautājumiem, īpaši gadījumos,
kad tiesiskā regulējuma jomā tiek aizskartas ūdenssaim-
niecības nozarē darbojošos personu profesionālās intere-
ses, tiek radīti nepamatoti ierobežojumi vai apdraudēta 
racionāla ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un 
popularizē ūdenssaimniecības nozari un nozares intere-
ses, kā arī organizē aktivitātes, kas vērstas uz biedrības 
biedru savstarpējās sadarbības veicināšanu un kas sekmē 
nozares speciālistu profesionālo izaugsmi.

Smiltene ir tajā skaitā, kur rekomendē samazināt 
slāpekļa unfosfora daudzumu notekūdeņiem. Šobrīd 
asociācijai ir uzsākta sadarbība ar JohnNurminen fon-
du, kura mērķis ir samazināt N un P daudzuma ieplūdi 
Baltijas jūrā. Iepriekš šis fonds varētu būt zināms saistībā 
ar PURE projektu.

LŪKA  rīkotajos projektos, ir  iespējamas gan ap-
mācības, gan saņemt tehniskas konsultācijas problēmu 
risināšanai, kuras aktuālas ūdenssaimniecībām.

Joprojām strādājam pie parādu samazināšanas. No-
slēgtas vienošanās, no kurām tikai dažas netiek pildītas, 
daudzu parādnieku lietas nodotas tiesai. Dažas ģimenes 
izliktas no dzīvokļa, jo nav varējušas dzēst parādu. 
Priecājamies, ka vērojama pozitīva tendence un parādi 
neaug daudzdzīvokļu namos, taču parādi par ūdeni un 
kanalizāciju ir auguši.Daudziem klientiem, īpaši pagas-
tos, nav skaidrs, ka par ūdeni ir jāmaksā un laiks, ka tas 
vienkārši pienākas ir pagājis.Arī šogad plānojam ūdens 
un kanalizācijas atslēgumus nemaksātājiem. Lūdzu ne-
kavējiet rēķina apmaksu, taču, ja radušies apstākļi neļauj 
veikt maksājumus pilnā apmērā, sazinieties ar mums un 
noslēgsim vienošanos par pakāpenisku parāda apmaksu.

Viens no Smiltenes NKUP šī gada lielajiem darbiem 
– Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Smiltenē 3.kārta.

SIA Smiltenes NKUP šobrīd strādā gandrīz 70 dar-
binieki. Pilsētā dzīvo ap 6000, bet visā novadā 14000 un 
ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli 
otram. Tad atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo 
darot priecīgākus citus, arī mēs paši kļūstam priecīgāki!

Lai bagāts Jaunais gads!
SIA Smiltenes NKUP 

Smiltenes NKUP atskats uz 2015.gadu

SIA “Palsa” dispečeru ēka – gaumīgi izrotāta, 
Ziemassvētku noformējums redzams no visām pusēm, 
saskaņota kompozīcija, kura patīkami pārsteidza.

Palsmanes internātpamatskolas audzēkņu un pe-
dagogu kolektīvs bija parūpējies par latvisko elementu 
izmantošanu Ziemassvētku noformējumā un ieguldījis 
milzīgu darbu ēkas un apkārtnes rotāšanā, lai tas būtu 
baudāms kā dienā, tā naktī. Skola izcēlās ar īpašu izdo-
mu, kas priecēja gan garāmgājējus, gan radīja noskaņu 
pašiem skolēniem, līdzdarbojoties noformējuma iz-
veidē. 

Pateicības rakstus un Smiltenes novada suvenīrus 
par Ziemassvētku noskaņas radīšanu Smiltenes no-
vadā saņem:

•  Eglīšu ģimene, Blaumaņa ielā 14, Smiltenē;
•  Ozolu ģimene, Lauku ielā 7, Smiltenē;
•  Mižu ģimene, “Vanadziņi”, Palsmanes pagastā;
•  Viļumsonu ģimene, Oktobra ielā 6, Variņu pagastā.

Smiltenes novada suvenīrus par piedalīšanos akcijā 
saņem Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola, Lūšu ģime-
ne (privātmāja Daugavas ielā 29, Smiltenē), Mūrnieku 
ģimene (privātmāja “Saulgrieži”, Launkalnes pagasta 
Saltupos), Bijonu ģimene (privātmāja Blaumaņa ielā 8a, 
Smiltenē), Šūpulnieku ģimene (privātmāja “Silmaļi’’, 
Brantu pagastā, Smiltenes novadā).

Priecājamies arī par inovatīviem noformējuma risi-
nājumiem. Šogad par tādu bija parūpējušies Lauku 
ielas 7, Smiltenē, saimnieki, radotprojekciju uz ēkas 
sienas, ar ziemai atbilstošām figūrām.

Paldies par uzdrīkstēšanos, par pilnveidošanos, jo 
aktīvākie noskaņas radītāji gadu no gada papildina nofor-
mējumus ar radošām, oriģinālām idejām, kuras ir jāredz 
dabā, jo fotogrāfijā nav novērtējamas. 

Īpašu Ziemassvētku noskaņu radījuši Upes ielas 
Palsmanē un Daugavas ielas Smiltenē iedzīvotāji, kur 
izrotāto ēku skaits ar katru gadu pieaug. Lielais skaits 
izrotāto īpašumu šogad mudināja izveidot elektronisku 
ceļvedi Smiltenes pilsētā,ar kura palīdzību gadu mijas 
brīvdienās pilsētu varēja apskatīt no cita skatupunkta. 
Tas pierāda, ka māju un pagalmu rotāšanas tradīcijas ar 
katru gadu nostiprinās un aizvien vairāk iedzīvotāju 
vēlas radīt svētku noskaņu Smiltenes novadā.

Paldies veikalu īpašniekiem par skatlogu noformē-
jumiem, ar kuriem Jūs piešķīrāt pilsētas centram svētku 
noskaņu un krāšņumu.

Smiltenes novada cilvēkiem ir svarīgi tas, kā izskatās 
īpašums gada tumšākajā laikā. Svētku sajūtu radām mēs 
paši, un akcijas dalībniekiem tas noteikti ir izdevies, 
ne tikai par prieku saviem tuviniekiem vai kolēģiem, 
bet arī citiem cilvēkiem, kad gaismiņas iepriecina katru 

cilvēku, kurš dodas garām izrotātajam īpašumam.
Paldies ikvienam, kas piedalījās vai pieteica īpašumu 

akcijai. Mums ir, ar ko lepoties, mums ir īpašumi, kurus 
apskatot, iemirdzas acis. Lai gaišums un miers vis-
apkārt! Turpmākajos gados aicinām nekautrēties par 
savām skaisti izrotātajām mājām, pieteikt tās akcijai un 
lepoties ar skaisto vidi, kuru radām sev apkārt.

Laima Šmite – Ūdre,
Attīstības un plānošanas nodaļas Ainavu arhitekte

Turpinājums no 1.lpp
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P�rskats par Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu noda�as darbu 2015. gad�

Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā 2015.gadā
(pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem) 

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits
Smiltene 66 71
Bilskas pagasts 11 11
Blomes pagasts 7 6
Brantu pagasts 7 6
Grundzāles pagasts 6 13
Launkalnes pagasts 10 9
Palsmanes pagasts 5 7
Smiltenes pagasts 18 8
Variņu pagasts 2 13
Pilsēta 
Pagasti kopā: 

66 
66

71 
73

Citas pašvaldības 
iedzīvotāji: 4 7

Bez noteiktas 
dzīvesvietas 1

Nezināms 1
Kopā: 136 153

Noslēdzot 2015. gadu, Smiltenes novada Dzimt-
sarakstu nodaļā izdarīti 334 civilstāvokļa akta reģistri. 
Reģistrēti 136 jaundzimušie, kas ir par 19 mazāk, nekā 
2014. gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 42 laulības 
(2014. gadā – 39), 2 laulības noslēgtas Smiltenes ev. lut. 
baznīcā, 1 laulība noslēgta Palsmanes ev. lut. baznīcā. 
Reģistrēti 153 miršanas gadījumi, tas ir par 2 mazāk 
kā 2014. gadā. Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas 
dzimšanu, laulību, miršanu un citiem svarīgiem dzīves 
faktiem saistīti reģistri. Pērn 2 personas mainījušas 
uzvārdu. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos izdarīti 
35 papildinājumi un labojumi, izsniegtas 45 atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un 77 izziņas.

Pērn no 136 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 
58 bija meitenes un 78 zēni, tostarp 132 bija Smiltenes 
novada bērni, savukārt 4 citu novadu bērni. Pērn vis-
vairāk dzimušo (16) reģistrēti augustā, vismazāk (5) 
novembrī. Savukārt visaugstākais mirušo skaits bijis 
jūlijā (19), viszemākais janvārī (5).

2015. gadu novadā ar plus zīmīti noslēdza Blomes, 
Brantu, Launkalnes un Smiltenes pagasts.

Vecākiem sastāvot laulībā, piedzimuši 60 bērni, savu-
kārt 73 jaundzimušie reģistrēti ar paternitātes atzīšanu. Tas 
nozīmē, ka bērna māte un tēvs savstarpēji nav noslēguši 
laulību, tāpēc, reģistrējot bērna dzimšanu, abiem vecā-
kiem jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai aizpildītu pa-
ternitātes atzīšanas iesniegumu. Ieraksta par bērna tēvu 
dzimšanas dokumentos nav trijiem mazuļiem.

Pērn pirmie bērni piedzimuši 45 māmiņām, otrie – 
48, trešie – 31, ceturtie – deviņām, bet piektais mazulis 
piedzimis divām māmiņām un sestais – vienai. Māmiņu 
vecums ir robežās no 18 līdz 43 gadiem. Īpaši priecāja-
mies par divām ģimenēm, kurās piedzimuši dvīnīši.

2015. gadā populārākie zēnu vārdi bijuši: Markuss (8); 
Ralfs (5); Mārtiņš (3) un Toms (3). Meitenēm cieņā ir  
Emīlija (5) un  Elza (3).  Pērn neparastākie vārdi zēniem 

bijuši Filips, Kurts, Namejs, Roberts Ozols. Neparastākie 
meiteņu vārdi bijuši Heidija Silva, Jasmīna. Samazinās 
tendence bērniem dot divus vārdus – 2015. gadā 7 dubult-
vārdi zēniem un 5 meitenēm.

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā 
reģistrētas 45 laulības, 2 no tām noslēgtas Smiltenes 
ev. lut. baznīcā un 1 laulība noslēgta Palsmanes ev. lut. 
baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās – 32 vīrieši un 36 
sievietes, otro reizi – 10 vīrieši un 9 sievietes, trešo reizi 
– 3 vīrieši.  Pirmo reizi laulībā devies 31 pāris, savukārt 
14 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā  
laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes par laulību 
šķiršanu liecina, ka pērn 20 reizes reģistros izdarīta 
atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2014.
gadu ir par diviem gadījumiem vairāk. 

2015.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 153 miršanas gadījumi, to skaitā 144 novada 
iedzīvotāji, 7 citu novadu iedzīvotāji, 1 persona – bez 
noteiktas dzīvesvietas un viena nezināma persona. 
Mūžībā aizgājušas  85 sievietes un 68 vīrieši. Visvairāk 
miršanas gadījumu reģistrēti Smiltenes pilsētā (71). 
Apkopotā informācija liecina, ka 2015.gadā galvenie 
nāves cēloņi būtiski nemainījās – sirds saslimšanas (47), 
asinsvadu saslimšanas (35), vēža intoksikācija (34), 
vecums (9), nenoteikti dabiski cēloņi (6), plaušu slimība 
(5), plaši izgulējumi (2), nieru slimība (2), cukura diabēts 
(1), nav nosakāms (2) un citi (10).

GADI VĪRIEŠI SIEVIETES
0-19 1 2
20-29 1 1
30-39 2 -
40-49 4 1
50-59 7 3
60-69 14 5
70-79 22 13
80-89 12 37
90-99 3 21

100-105 1 2

2015. gada decembra mēnesi dzimtsarakstu nodaļa 
noslēdza ar pluss zīmi. Nodaļā reģistrēti 10 jaundzi-
mušie, 6 miršanas gadījumi un noslēgtas 4 laulības.

No 10 jaundzimušajiem 6 ir zēni un 4 meitenes. Liene, 
Lūkass – Bilskas pagastā, Gabriela – Blomes pagastā, 
Ričards – Brantu pagastā, Marta, Jēkabs – Launkalnes 
pagastā, Gabriela, Kurts, Pēteris, Everts – Smiltenes 
pilsētā. Vecākiem sastāvot laulībā, dzimuši 4 bērniņi, 6 
bērniem atzīta paternitāte. Kā pirmie savām māmiņām 
piedzimuši 3 bērni, vienā ģimenē piedzimis otrais 
bērniņš, trešie – 4 ģimenēs, bet ceturtie – 2 ģimenēs.

Decembra mēnesī reģistrēti 6 miršanas gadījumi. 
Miršanas apliecības izsniegtas 4 vīriešiem un 2 sievie-
tēm. Miruši 3 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Variņu 
pagasta iedzīvotāji, 1 – Launkalnes pagasta iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Prasības pretendentam:
- augstākā izglītība ar būvniecību saistītās inženier-

zinātnēs vai arhitektūrā;
- normatīvo aktu pārzināšana būvniecības, teritorijas 

plānošanas, Būvvaldes darbības jomā, kā arī Admi-
nistratīvā procesa likuma izpratne;

- labas datorprasmes (MS Office) un prasme strādāt 
ar specializētajām programmām (t.sk. AUTO CAD, 
BIS, ARCGIS);

-  vēlama B kategorijas auto vadīšanas tiesības;
- vismaz viena ES oficiālo valodu prasmes profesio-

nālajai darbībai;
- prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un 

strādāt patstāvīgi;

Galvenie pienākumi:
  - Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktajā apmērā un kārtībā pildīt Būvvaldes vadī-
tājam noteikto kompetenci, uzraugot būvniecības 
procesa tiesiskumu Smiltenes novadā.

- plānot un organizēt Būvvaldes darbu saistībā ar būv-
niecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Smiltenes 
novadā;

- nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši 
likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu 
un Būvvaldes nolikuma prasībām;

- bez īpašas pilnvaras pārstāvēt Būvvaldi tās kompe-
tencē esošajos jautājumos;

- sniegt ziņojumu par Būvvaldes darbību domei pēc tās 
pieprasījuma; 

- sagatavot un paraksta Būvvaldes lēmumu projektus;
- atbildēt par attiecīgās informācijas savlaicīgu saga-

tavošanu un tās atbilstību;
- sniegt ierosinājumus par Būvvaldes struktūru, tās 

amatpersonu un darbinieku skaitu, kā arī viņu vei-
camo pienākumu sadalījumu atbilstoši Būvvaldes uz-
devumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām;

- izsniegt un sagatavo izziņas, izskata sūdzības savas 
kompetences ietvaros;

- sniegt konsultācijas un skaidrojumus būvniecības 
jomā;

- veicināt konfliktējošo pušu saskarsmi un konflikt-
situāciju atrisināšanu;

- aktīvi iesaistīties un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 
apbūves noteikumu, detālplānojumu un būvju pub-
liskajās apspriešanās, attīstības programmas sabied-
riskajā apspriešanā.

Piedāvājam:
- dinamisku, profesionālu un atbildīgu darbu pašval-

dībā;
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- regulāru un bez kavējumiem izmaksātu atlīdzību;
- sociālās garantijas.

Ar konkursa norises kārtību iespējams iepazīties: 
www.smiltene.lv/darba piedāvājumi

Lūdzam iesniegt CV, kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli, kas sniedz 
priekšstatu par pretendenta atbilstību amata aprakstā 
izvirzītajām prasībām un rakstiskus priekšlikumus efek-
tīvai Smiltenes novada Būvvaldes darba organizācijai, 
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, vai 
iesūtīt uz e-pastu personals@smiltene.lv, līdz 2016.gada 
28.janvārim. Tel. informācijai 64707584, 64774844.

Smiltenes novada 
dome izsludina 

atkl�tu konkursu
 uz B�vvaldes 

vad�t�ja(-s) amatu

2015.gada 5. decembrī Valmieras pagasta kultūras 
namā jau trešo gadu norisinājās ziemas skaņu festivāls 
Brīnums Ziemassvētkos, kurā piedalījās vairāk nekā 100 
bērnu no Valmieras, Cēsīm, Burtnieku un Beverīnas 
novada. Jau otro gadu šajā festivālā Smiltenes novadu 
pārstāvēja bērnu popgrupa “Bitītes”, kurā dzied deviņi 
pirmsskolas un jaunāko klašu bērni no Mēriem. Bērni no 
sirds izdziedāja iemācītās dziesmiņas, priecēja klausī-
tājus un kā pārsteigumu sagaidīja Ziemassvētku vecīti.

Pateicoties šai sadraudzībai, skatuves pieredzei un vēlmei dziedāt, saņēmām brīnišķīgu uzaicinājumu pie-
dalīties pirmajā Vidzemes bērnu un jauniešu koncerta Ziemas skaņas televīzijas ierakstā, kas norisinājās Valkā 12. 
decembrī. Bērniem bija vienreizēja iespēja vērot TV studijas gaisotni un sadarboties ar režisori Ditu Torsteri un 
Re:TV radošo komandu. ( https://www.youtube.com/watch?v=g-WxuMh37-k )

Paldies Re:TV – bērniem tā bija kolosāla pieredze un dāvana Ziemassvētkos!

Birzuļu pirmsskolas grupas skolotāja un popgrupas “Bitītes” vadītāja Aiga Ķestere

Ziemas ska�as TV ekr�n� 
ieskandina ar� b�rni no M�riem

Izgl�t�ba



Smiltenes novada TIC statistika
Aizvadītais gads Smiltenes novada TIC bijis ļoti aktīvs, darbīgs un veiksmīgs. 

Lai gan tūristu skaita ziņā tas nepārsniedza 2014. gada rādītājus, tomēr interese par 
atpūtas un tūrisma iespējām Smiltenes novadā ir bijusi ļoti liela. 

Pavisam 2015. gadā Smiltenes novada TIC apkalpojis 3008 interesentus, kas ir par 
20% mazāk pret 2014. gadu (sk. 1.attēlu.)

1.attēls

Iespējams, to ietekmējis ne vien moderno tehnoloģiju laikmets, kad, arvien vairāk 
cilvēki savā ikdienā izmanto dažādas mobilās ierīces, lai atrastu sev nepieciešamo 
informāciju, bet arī tas, ka TIC augustā un septembra sākumā atradās citviet – 
Tautas lietišķās mākslas studijas telpās drošības apsvērumu dēļ, jo Dārza ielā 3 virs 
TIC telpas 2.stāvā notika remontdarbi.

Kā jau katru gadu, arī aizvadītajā gadā TIC sniedza informāciju interesentiem 
visvairāk klātienē (93%), mazāk telefoniski (6%), bet vismazāk pa e-pastu (1%) (sk. 
2.attēlu).

 

2.attēls

2015.gadā no visiem interesentiem visvairāk bijuši vietējie Smiltenes novada 
iedzīvotāji un Latvijas tūristi (90%), bet 10% ārvalstu viesi (sk. 3.attēlu).

 

3.attēls

No ārvalstu tūristiem visvairāk bijuši igauņi (80 personas), no Vācijas 45, Krievijas 
31, Nīderlandes 27, Francijas 19 personas, ASV 13, Somijas 11, Gruzijas 10 personas, 
kā arī citām ārvalstīm, starp kurām pašas tālākas bija Austrālija, Brazīlija, Jaunzēlande, 
Ķīna, Turcija (sk. 4.attēlu). 

4.attēls

2015. gada laikā TIC saņēma 4653 reizesdažāda veida informācijas pieprasīju-
mus, no kuriem 80% jeb 3729 reizes bija par Smiltenes novadu (ienākošais tūrisms), 
tikai 15% jeb 696 reizestika pieprasīta informācija ārpus Smiltenes novada (izejošais 
tūrisms – Latvija, ārvalstis), kā arī 5% jeb 228 reizessniegtas dažāda veida konsultā-
cijas un veidota sadarbība (sk. 5.attēlu).

 

5.attēls

Ienākošā tūrismā visvairāk interesenti pieprasījuši informāciju par Smiltenes no-
vadu kopumā (1229 reizes), interesējušies par kartēm, bukletiem un ceļvežiem 612 
reizes, pirkuši suvenīrus, pastkartes 448 reizes, interesējušies par dabas tūrismu 269 
reizes, aktīvās atpūtas iespējām 252 reizes, pasākumiem 144 reizes u.c. (sk. 6.attēlu).

 

6.attēls

Izejošā tūrismā interesenti pieprasījuši informāciju salīdzinoši līdzīgā skaitā, taču 
visvairāk pieprasīta informācija par Latviju (ārpus Smiltenes novada tūrisma un atpūtas 
iespējām) 277 reizes, par ekskursijām 203 reizes, par ārzemēm 189 reizes. Pavisam 
nedaudz pieprasīta informācija arī par starptautisko transportu un biļetēm, kā arī 
vīzām (sk. 7.attēlu).

 
7.attēls

Aizvadītajā gadā bijusi aktīva sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem, dažādām Smil-
tenes novada iestādēm, pašvaldības nodaļām, biedrībām, organizācijām (VTA, TAVA, 
Lattūrinfo, VPR, citiem TIC Latvijā, tūrisma firmām), u.c., apspriežot dažādus ar 
tūrisma attīstību saistītus jautājumus Smiltenes novadā vai ārpus tā, par sadarbību 
u.c. jautājumiem – pavisam 191 reize, kā arī sniegtas 22 reizes konsultācijas tūrisma 
uzņēmējiem, 15 reizes studentiem (sk.8.attēlu).
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Kult�ra, t�risms

Smiltenes novada t�risma inform�cijas centra (TIC)
darb�bas p�rskats par 2015. gadu 

8.attēls

Smiltenes novada atpazīstamības veicināšana
Izstādes, gadatirgi, reklāma un sabiedriskās attiecības
Ik gadu tūrisma informācijas centra darbinieki piedalās starptautiskajā turisma 

izstādē Balttour (Latvijā). Aizvadītais gads bija pirmā reize, kad Smiltenes novada TIC 
piedalījās kopīgā stendā “Vidzemes šosejas pieturas” ar kaimiņu novadiem no Apes 
un Raunas, lai prezentētu tūrisma un atpūtas iespējas šajos trīs novados, kas atrodas 
viens otram blakus Vidzemes šosejas tuvumā. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī aizvadītajā gadā Smiltenes novada TIC piedalījās 
Starptautiskajā tūrisma izstādē Tourest (Igaunijā), kur kopā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju (VTA) piedalījās Vidzemes stendā un kopā ar Tūrisma attīstības Valsts 
aģentūru (TAVA) piedalījās kopējā Latvijas stendā, prezentējot gan Smiltenes novada, 
gan jaunizveidoto Smiltenes, Apes un Raunas novadu “Vidzemes šosejas pieturas” 
tūrisma piedāvājumu.

Rudenī TIC piedalījās 2.starptautiskajā amatnieku, mājražotāju un tūrisma gada-
tirgū, kas norisinājās Gulbenē, tādejādi cenšoties pagarināt tūrisma sezonu, aicinot arī 
rudenī un ziemā doties uz Smiltenes novadu un izbaudīt tūrisma un atpūtas iespējas.

Smiltenes novada tūrisma piedāvājums tika prezentēts gan dažādos interneta por-
tālos, sociālajos tīklos, gan ļoti lielu auditoriju aptverošajā Latvijas Radio 2 raidījumā 
“Dzīves virtuve”, tāpat arī Smiltenes novada televīzijā, laikrakstā “Ziemeļlatvija”, 
Smiltenes novada mājaslapā un citviet. 

Prezentācijas materiāli 
Aizvadītā gada ietvaros TIC izdevis velomaršruta Nr.115 “Apriteņo Smiltenes 

ezerus” karti, Smiltenes novada ceļvedi “Ekskursiju piedāvājums grupām”, kā arī, 
sadarbībā ar Apes un Raunas novadiem, izdota karte/ceļvedis “Vidzemes šosejas 
pieturas”, kur apkopots piedāvājums šajos trīs novados.

Sadarbībā ar Smiltenes fotoklubiņu, tapis kalendārs 2016.gadam, kā arī visa gada 
ietvaros veidoti dažādi Smiltenes novada suvenīri, piemēram, tapa īpaša Smiltenes 
novada suvenīrmonēta, kas ievietota 4 atšķirīgos pastkaršu noformējumos.

TIC sadarbībā ar Smiltenes Jauniešu domiun fonda “Krusteceles” pārstāvi Jāni 
DinguizveidojisLielās talkas konkursa “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” ietvaros video-
filmu.

Tāpat tapusi prezentācijas videofilmiņa par Smilteni, tās viesmīlību, skaisto dabu, 
sakārtoto pilsētvidi, ko prezentēja Smiltenē Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresa 
dalībniekiem, Vidzemes tūrisma foruma dalībniekiem u.c. pašvaldības pasākumos.

Tūrisma pasākumi un citas aktivitātes
TIC aizvadītajā gadā organizēja vairākus aktīvās atpūtas pasākumus. 
Februāra beigās TIC ar vairāk kā 30 dažāda vecuma dalībniekiem devās pār-

gājienā “Ziema bēdz, pavasaris nāk!”, lai iepazītos ar tuvējo Smiltenes apkārtni 11 km 
garumā Jaunbilskas un Brutuļu virzienā.

Aprīļa sākumā TIC organizēja Lieldienu pasākumu ar nelielu pārgājienu un 
aktivitātēm, latviskām tradīcijām Cērtenes pilskalnā.

Maija vidū ar velobraucienu tika atklāta aktīvā tūrisma sezona “Ieriteņo vasarā”, 
kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, dodoties 30 km garā maršrutā uz Blomes 
un Brantu pagastiem.

Lai piekoptu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, maijs tika izsludināt par velo mēnesi 
Smiltenes novadā, kad ne vien brīvā laikā, bet arī uz skolu un darbu ikviens tika 
mudināts doties ar velosipēdu.

Maija beigās TIC organizēja ģimenēm fotoorientēšanos pa pilsētu akcijas “Balta 
balta mana sirds” ietvaros, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki (6 komandas).

Jūnijā, pilsētas svētku ietvaros, sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu TIC organizēja 
ekskursiju “Firstam pa pēdām” ar vairāk kā 60 dalībniekiem, kā arī organizēja vizinā-
šanos ar ponijuun zirga pajūgu, palīdzēja organizēt svētku gājienu no Kalnamuižas uz 
Jāņu kalnu.

Septembrī TIC sadarbībā ar SIA “DigitalZoo” rīkoja Lielo auto fotoorientēšanās 
braucienu Valmiera-Smiltene-Valmiera, kura ietvaros ikviena dalībnieku komanda 
varēja izbaudīt īstas Smiltenes foto medības. Pavisam šajā pasākumā piedalījās vairāk 
nekā 70 komandas, pulcējot virs 300 dalībnieku lielu skaitu.

Oktobra sākumā TIC noslēdza aktīvo tūrisma sezonu ar pasākumu “Ieriteņo rudenī”, 
kur apmēram 30km garumā 70 dalībnieki devās maršrutā Niedrāja ezers-Mežmuiža-
Rauza-Mēri-Smiltene.

Oktobra beigās TIC organizēja nakts pārgājienu “SpocīnsJocīns”, kurā piedalījās 
gandrīz 40 lieli un mazi dalībnieki, dodoties no Smiltenes cauri mežiem līdz Vecsautiņu 
avotiem un Silvas dendroloģisko parku.

Gada noslēgumā, TIC piedalījās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākuma 
organizēšanā.

VTA sadarbībā ar TIC Smiltenē organizēja Vidzemes tūrisma forumu tūrisma no-
zares pārstāvjiem, kur pulcējāsvairāk nekā 90 dalībnieki.

Arī Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji gada ietvaros piedalījās dažādās aktivitātēs 
un pasākumos, piemēram, asociācijas “Lauku ceļotājs” organizētajā akcijā “Atvērtās 
dienas laukos”, kā arī organizēja paši savus pasākumus. Piemēram, atpūtas komplekss 
“Ezerlejas”rīkoja ikgadējās sacensības “Superģimene”, bet lauku mājā “Kalbakas” tika 
svinēti latvisko tradīciju svētki – Lieldienas. Smiltenes novada baznīcas pirmo reizi 
iesaistījās pasākumā “Baznīcu nakts”.

Tūrisma infrastruktūra
Aizvadītā gada sākumā TIC sadarbībā ar Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu 

izgatavoja un uzstādīja pie baznīcas galvenajiem ieejas vārtiem informācijas stendus 
par baznīcu. 

Arī pie Cērtenes pilskalna Drandu ielas galā tika izgatavots un uzstādīts jauns 
informācijas stends par Cērtenes pilskalnu, tā vēsturi un atpūtas iespējām šajā 
teritorijā.

Aktīvās atpūtas cienītājiem sadarbībā ar Santu Paegli (SIA Sports S) tika izveidota 
29 km gara velotakaNr.115 “Apriteņo Smiltenes ezerus”, kas ir vietējas nozīmes 
marķēta velotaka un ieguvusi aizvadītā gada sezonā lielu popularitāti un labas at-
sauksmes, iekļūstot starp 4 skaistākajām velo dabas takām Latvijā. Maršrutā pie tūrisma 
objektiem izvietoti informācijas stendi ar objektu aprakstiem, fotogrāfijām, kartēm, 
kas vieglāk palīdz orientēties dabā un iepazīties ar apkārtni.

Pateicoties izveidotajām velotakām, sakārtotajai infrastruktūrai, Smiltenē un tās 
apkārtnē, Smiltenes novada pašvaldība aizvadītajā gadā saņēma pateicības balvu 
“Draudzīgs velosipēdistam 2015” par ieguldījumu velokultūras veicināšanā!

Aizvadītā gadā Smiltenē tika atjaunoti 3 starptautiskā velomaršruta Tour de Lat 
Est informācijas stendi. 

Vidzemes šosejas (A2) stāvlaukumu malās pirms pagrieziena uz Smilteni no Rīgas 
un Alūksnes puses izgatavoti un uzstādīti 2 jauni Smiltenes pilsētas tūrisma reklāmas 
baneri, ar aicinājumu apmeklēt un atpūsties Smiltenē.

Cērtenes pilskalnā, fonds “Krustceles” uzstādīja jaunus objektus – koka skulptūras, 
kas tika arī pie vārdiem Miervaldis un Liene.

Pilsētā un novadā gada ietvaros labiekārtotas vairākas teritorijas, kuras padara 
novadu interesantāku un pievilcīgāku arī tūristiem, par ko ir liels prieks!

Informāciju sagatavoja: Smiltenes novada TIC vadītāja Sanda Veismane
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Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 5.februārī.

Pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru 
iela 14.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriek-
šēja pieraksta!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli 
no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtī-
šanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 
27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu 
un tālruņa numuru)

Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu 
info@mamografija.lv

Mobilais 
mamogr�fs

Smiltenes novada dome ar pateicību pieņēmusi zie-
dojumu konkursa “A/S “Smiltenes piens” balvai novada 
7.-12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem 
dabaszinātnēs”. Pasākuma mērķis ir sekmēt novada 
jauniešu karjeras izvēles saistību ar ražošanu pārtikas 
rūpniecībā un atbalstīt novada 7. – 12. klašu skolēnus –
uzcītīgākos un labākos rezultātusdabaszinību apguvē 
sasniegušos, brīvprātīgajā darbā un dažādās sabiedriska-
jās aktivitātēs novada sakārtošanai darbojušos, patrio-
tiskos pasākumos piedalījušos un organizējušos.

Novada izglītības iestādes, izvērtējot skolēnu sasnie-
gumus, pieteica konkursam pa 1 izglītojamam no katras 
7. – 12. klases, ieskaitot paralēlklases Smiltenes novada 
vispārizglītojošās skolās, un 10 audzēkņus no Smiltenes 
tehnikuma – kopskaitā 44 balvas pretendentus.

Sagaidot Ziemassvētkus, konkursa laureāti saņēma 50 
eiro prēmiju, un A/S “Smiltenes piens” organizēs viņiem 
mācību ekskursiju un karjeras izglītības nodarbību 
uzņēmumā 2016. gada 1.ceturksnī.

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde ir ļoti 
pateicīga AS “Smiltenes piens” par ieinteresētību un 
sadarbību jauniešu karjeras izglītības jomā, patriotisma 
audzināšanā un brīvprātīgā darba attīstībā!

Alda Miķe, 
Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Konkurss “A/S “Smiltenes piens” balva 
novada 7. – 12. klašu skol�niem 

par uzc�t�bu un sasniegumiem dabaszin�tn�s”

Izgl�t�ba



Smiltenes novada TIC statistika
Aizvadītais gads Smiltenes novada TIC bijis ļoti aktīvs, darbīgs un veiksmīgs. 

Lai gan tūristu skaita ziņā tas nepārsniedza 2014. gada rādītājus, tomēr interese par 
atpūtas un tūrisma iespējām Smiltenes novadā ir bijusi ļoti liela. 

Pavisam 2015. gadā Smiltenes novada TIC apkalpojis 3008 interesentus, kas ir par 
20% mazāk pret 2014. gadu (sk. 1.attēlu.)

1.attēls

Iespējams, to ietekmējis ne vien moderno tehnoloģiju laikmets, kad, arvien vairāk 
cilvēki savā ikdienā izmanto dažādas mobilās ierīces, lai atrastu sev nepieciešamo 
informāciju, bet arī tas, ka TIC augustā un septembra sākumā atradās citviet – 
Tautas lietišķās mākslas studijas telpās drošības apsvērumu dēļ, jo Dārza ielā 3 virs 
TIC telpas 2.stāvā notika remontdarbi.

Kā jau katru gadu, arī aizvadītajā gadā TIC sniedza informāciju interesentiem 
visvairāk klātienē (93%), mazāk telefoniski (6%), bet vismazāk pa e-pastu (1%) (sk. 
2.attēlu).

 

2.attēls

2015.gadā no visiem interesentiem visvairāk bijuši vietējie Smiltenes novada 
iedzīvotāji un Latvijas tūristi (90%), bet 10% ārvalstu viesi (sk. 3.attēlu).

 

3.attēls

No ārvalstu tūristiem visvairāk bijuši igauņi (80 personas), no Vācijas 45, Krievijas 
31, Nīderlandes 27, Francijas 19 personas, ASV 13, Somijas 11, Gruzijas 10 personas, 
kā arī citām ārvalstīm, starp kurām pašas tālākas bija Austrālija, Brazīlija, Jaunzēlande, 
Ķīna, Turcija (sk. 4.attēlu). 

4.attēls

2015. gada laikā TIC saņēma 4653 reizesdažāda veida informācijas pieprasīju-
mus, no kuriem 80% jeb 3729 reizes bija par Smiltenes novadu (ienākošais tūrisms), 
tikai 15% jeb 696 reizestika pieprasīta informācija ārpus Smiltenes novada (izejošais 
tūrisms – Latvija, ārvalstis), kā arī 5% jeb 228 reizessniegtas dažāda veida konsultā-
cijas un veidota sadarbība (sk. 5.attēlu).

 

5.attēls

Ienākošā tūrismā visvairāk interesenti pieprasījuši informāciju par Smiltenes no-
vadu kopumā (1229 reizes), interesējušies par kartēm, bukletiem un ceļvežiem 612 
reizes, pirkuši suvenīrus, pastkartes 448 reizes, interesējušies par dabas tūrismu 269 
reizes, aktīvās atpūtas iespējām 252 reizes, pasākumiem 144 reizes u.c. (sk. 6.attēlu).

 

6.attēls

Izejošā tūrismā interesenti pieprasījuši informāciju salīdzinoši līdzīgā skaitā, taču 
visvairāk pieprasīta informācija par Latviju (ārpus Smiltenes novada tūrisma un atpūtas 
iespējām) 277 reizes, par ekskursijām 203 reizes, par ārzemēm 189 reizes. Pavisam 
nedaudz pieprasīta informācija arī par starptautisko transportu un biļetēm, kā arī 
vīzām (sk. 7.attēlu).

 
7.attēls

Aizvadītajā gadā bijusi aktīva sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem, dažādām Smil-
tenes novada iestādēm, pašvaldības nodaļām, biedrībām, organizācijām (VTA, TAVA, 
Lattūrinfo, VPR, citiem TIC Latvijā, tūrisma firmām), u.c., apspriežot dažādus ar 
tūrisma attīstību saistītus jautājumus Smiltenes novadā vai ārpus tā, par sadarbību 
u.c. jautājumiem – pavisam 191 reize, kā arī sniegtas 22 reizes konsultācijas tūrisma 
uzņēmējiem, 15 reizes studentiem (sk.8.attēlu).
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Kult�ra, t�risms

Smiltenes novada t�risma inform�cijas centra (TIC)
darb�bas p�rskats par 2015. gadu 

8.attēls

Smiltenes novada atpazīstamības veicināšana
Izstādes, gadatirgi, reklāma un sabiedriskās attiecības
Ik gadu tūrisma informācijas centra darbinieki piedalās starptautiskajā turisma 

izstādē Balttour (Latvijā). Aizvadītais gads bija pirmā reize, kad Smiltenes novada TIC 
piedalījās kopīgā stendā “Vidzemes šosejas pieturas” ar kaimiņu novadiem no Apes 
un Raunas, lai prezentētu tūrisma un atpūtas iespējas šajos trīs novados, kas atrodas 
viens otram blakus Vidzemes šosejas tuvumā. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī aizvadītajā gadā Smiltenes novada TIC piedalījās 
Starptautiskajā tūrisma izstādē Tourest (Igaunijā), kur kopā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju (VTA) piedalījās Vidzemes stendā un kopā ar Tūrisma attīstības Valsts 
aģentūru (TAVA) piedalījās kopējā Latvijas stendā, prezentējot gan Smiltenes novada, 
gan jaunizveidoto Smiltenes, Apes un Raunas novadu “Vidzemes šosejas pieturas” 
tūrisma piedāvājumu.

Rudenī TIC piedalījās 2.starptautiskajā amatnieku, mājražotāju un tūrisma gada-
tirgū, kas norisinājās Gulbenē, tādejādi cenšoties pagarināt tūrisma sezonu, aicinot arī 
rudenī un ziemā doties uz Smiltenes novadu un izbaudīt tūrisma un atpūtas iespējas.

Smiltenes novada tūrisma piedāvājums tika prezentēts gan dažādos interneta por-
tālos, sociālajos tīklos, gan ļoti lielu auditoriju aptverošajā Latvijas Radio 2 raidījumā 
“Dzīves virtuve”, tāpat arī Smiltenes novada televīzijā, laikrakstā “Ziemeļlatvija”, 
Smiltenes novada mājaslapā un citviet. 

Prezentācijas materiāli 
Aizvadītā gada ietvaros TIC izdevis velomaršruta Nr.115 “Apriteņo Smiltenes 

ezerus” karti, Smiltenes novada ceļvedi “Ekskursiju piedāvājums grupām”, kā arī, 
sadarbībā ar Apes un Raunas novadiem, izdota karte/ceļvedis “Vidzemes šosejas 
pieturas”, kur apkopots piedāvājums šajos trīs novados.

Sadarbībā ar Smiltenes fotoklubiņu, tapis kalendārs 2016.gadam, kā arī visa gada 
ietvaros veidoti dažādi Smiltenes novada suvenīri, piemēram, tapa īpaša Smiltenes 
novada suvenīrmonēta, kas ievietota 4 atšķirīgos pastkaršu noformējumos.

TIC sadarbībā ar Smiltenes Jauniešu domiun fonda “Krusteceles” pārstāvi Jāni 
DinguizveidojisLielās talkas konkursa “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” ietvaros video-
filmu.

Tāpat tapusi prezentācijas videofilmiņa par Smilteni, tās viesmīlību, skaisto dabu, 
sakārtoto pilsētvidi, ko prezentēja Smiltenē Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresa 
dalībniekiem, Vidzemes tūrisma foruma dalībniekiem u.c. pašvaldības pasākumos.

Tūrisma pasākumi un citas aktivitātes
TIC aizvadītajā gadā organizēja vairākus aktīvās atpūtas pasākumus. 
Februāra beigās TIC ar vairāk kā 30 dažāda vecuma dalībniekiem devās pār-

gājienā “Ziema bēdz, pavasaris nāk!”, lai iepazītos ar tuvējo Smiltenes apkārtni 11 km 
garumā Jaunbilskas un Brutuļu virzienā.

Aprīļa sākumā TIC organizēja Lieldienu pasākumu ar nelielu pārgājienu un 
aktivitātēm, latviskām tradīcijām Cērtenes pilskalnā.

Maija vidū ar velobraucienu tika atklāta aktīvā tūrisma sezona “Ieriteņo vasarā”, 
kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, dodoties 30 km garā maršrutā uz Blomes 
un Brantu pagastiem.

Lai piekoptu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, maijs tika izsludināt par velo mēnesi 
Smiltenes novadā, kad ne vien brīvā laikā, bet arī uz skolu un darbu ikviens tika 
mudināts doties ar velosipēdu.

Maija beigās TIC organizēja ģimenēm fotoorientēšanos pa pilsētu akcijas “Balta 
balta mana sirds” ietvaros, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki (6 komandas).

Jūnijā, pilsētas svētku ietvaros, sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu TIC organizēja 
ekskursiju “Firstam pa pēdām” ar vairāk kā 60 dalībniekiem, kā arī organizēja vizinā-
šanos ar ponijuun zirga pajūgu, palīdzēja organizēt svētku gājienu no Kalnamuižas uz 
Jāņu kalnu.

Septembrī TIC sadarbībā ar SIA “DigitalZoo” rīkoja Lielo auto fotoorientēšanās 
braucienu Valmiera-Smiltene-Valmiera, kura ietvaros ikviena dalībnieku komanda 
varēja izbaudīt īstas Smiltenes foto medības. Pavisam šajā pasākumā piedalījās vairāk 
nekā 70 komandas, pulcējot virs 300 dalībnieku lielu skaitu.

Oktobra sākumā TIC noslēdza aktīvo tūrisma sezonu ar pasākumu “Ieriteņo rudenī”, 
kur apmēram 30km garumā 70 dalībnieki devās maršrutā Niedrāja ezers-Mežmuiža-
Rauza-Mēri-Smiltene.

Oktobra beigās TIC organizēja nakts pārgājienu “SpocīnsJocīns”, kurā piedalījās 
gandrīz 40 lieli un mazi dalībnieki, dodoties no Smiltenes cauri mežiem līdz Vecsautiņu 
avotiem un Silvas dendroloģisko parku.

Gada noslēgumā, TIC piedalījās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākuma 
organizēšanā.

VTA sadarbībā ar TIC Smiltenē organizēja Vidzemes tūrisma forumu tūrisma no-
zares pārstāvjiem, kur pulcējāsvairāk nekā 90 dalībnieki.

Arī Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji gada ietvaros piedalījās dažādās aktivitātēs 
un pasākumos, piemēram, asociācijas “Lauku ceļotājs” organizētajā akcijā “Atvērtās 
dienas laukos”, kā arī organizēja paši savus pasākumus. Piemēram, atpūtas komplekss 
“Ezerlejas”rīkoja ikgadējās sacensības “Superģimene”, bet lauku mājā “Kalbakas” tika 
svinēti latvisko tradīciju svētki – Lieldienas. Smiltenes novada baznīcas pirmo reizi 
iesaistījās pasākumā “Baznīcu nakts”.

Tūrisma infrastruktūra
Aizvadītā gada sākumā TIC sadarbībā ar Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu 

izgatavoja un uzstādīja pie baznīcas galvenajiem ieejas vārtiem informācijas stendus 
par baznīcu. 

Arī pie Cērtenes pilskalna Drandu ielas galā tika izgatavots un uzstādīts jauns 
informācijas stends par Cērtenes pilskalnu, tā vēsturi un atpūtas iespējām šajā 
teritorijā.

Aktīvās atpūtas cienītājiem sadarbībā ar Santu Paegli (SIA Sports S) tika izveidota 
29 km gara velotakaNr.115 “Apriteņo Smiltenes ezerus”, kas ir vietējas nozīmes 
marķēta velotaka un ieguvusi aizvadītā gada sezonā lielu popularitāti un labas at-
sauksmes, iekļūstot starp 4 skaistākajām velo dabas takām Latvijā. Maršrutā pie tūrisma 
objektiem izvietoti informācijas stendi ar objektu aprakstiem, fotogrāfijām, kartēm, 
kas vieglāk palīdz orientēties dabā un iepazīties ar apkārtni.

Pateicoties izveidotajām velotakām, sakārtotajai infrastruktūrai, Smiltenē un tās 
apkārtnē, Smiltenes novada pašvaldība aizvadītajā gadā saņēma pateicības balvu 
“Draudzīgs velosipēdistam 2015” par ieguldījumu velokultūras veicināšanā!

Aizvadītā gadā Smiltenē tika atjaunoti 3 starptautiskā velomaršruta Tour de Lat 
Est informācijas stendi. 

Vidzemes šosejas (A2) stāvlaukumu malās pirms pagrieziena uz Smilteni no Rīgas 
un Alūksnes puses izgatavoti un uzstādīti 2 jauni Smiltenes pilsētas tūrisma reklāmas 
baneri, ar aicinājumu apmeklēt un atpūsties Smiltenē.

Cērtenes pilskalnā, fonds “Krustceles” uzstādīja jaunus objektus – koka skulptūras, 
kas tika arī pie vārdiem Miervaldis un Liene.

Pilsētā un novadā gada ietvaros labiekārtotas vairākas teritorijas, kuras padara 
novadu interesantāku un pievilcīgāku arī tūristiem, par ko ir liels prieks!

Informāciju sagatavoja: Smiltenes novada TIC vadītāja Sanda Veismane
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Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 5.februārī.

Pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru 
iela 14.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriek-
šēja pieraksta!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli 
no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtī-
šanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 
27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu 
un tālruņa numuru)

Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu 
info@mamografija.lv

Mobilais 
mamogr�fs

Smiltenes novada dome ar pateicību pieņēmusi zie-
dojumu konkursa “A/S “Smiltenes piens” balvai novada 
7.-12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem 
dabaszinātnēs”. Pasākuma mērķis ir sekmēt novada 
jauniešu karjeras izvēles saistību ar ražošanu pārtikas 
rūpniecībā un atbalstīt novada 7. – 12. klašu skolēnus –
uzcītīgākos un labākos rezultātusdabaszinību apguvē 
sasniegušos, brīvprātīgajā darbā un dažādās sabiedriska-
jās aktivitātēs novada sakārtošanai darbojušos, patrio-
tiskos pasākumos piedalījušos un organizējušos.

Novada izglītības iestādes, izvērtējot skolēnu sasnie-
gumus, pieteica konkursam pa 1 izglītojamam no katras 
7. – 12. klases, ieskaitot paralēlklases Smiltenes novada 
vispārizglītojošās skolās, un 10 audzēkņus no Smiltenes 
tehnikuma – kopskaitā 44 balvas pretendentus.

Sagaidot Ziemassvētkus, konkursa laureāti saņēma 50 
eiro prēmiju, un A/S “Smiltenes piens” organizēs viņiem 
mācību ekskursiju un karjeras izglītības nodarbību 
uzņēmumā 2016. gada 1.ceturksnī.

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde ir ļoti 
pateicīga AS “Smiltenes piens” par ieinteresētību un 
sadarbību jauniešu karjeras izglītības jomā, patriotisma 
audzināšanā un brīvprātīgā darba attīstībā!

Alda Miķe, 
Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Konkurss “A/S “Smiltenes piens” balva 
novada 7. – 12. klašu skol�niem 

par uzc�t�bu un sasniegumiem dabaszin�tn�s”

Izgl�t�ba
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Izstādes:
•  No 18. janvāra Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo studijas dalībnieku darbu izstāde “Aicinājums”.
•  Pastkaršu izstāde “Ziemassvētki pastkartēs”
•  Līdz 16. janvārim  Iras Ērmanes gleznu izstāde “Sajūtu mirkļi” . 

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1):
•  21.01. – Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma  pasākums “Grāmatas kā dzelmes brīnišķu pasauli ver!”

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
http://cinema.mosfilm.ru/films – skatāmas 500 “Mosfiļm” filmas, kuras var skatīties bez reģistrācijas un bez 
maksas.
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa 
pagarināšana internetā: http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties: http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com ;
                                                                                                       http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/37
Literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā: http://spbbernunodala.blogspot.com

Smiltenes novada bibliot�k�

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.18, 8.§.no 20.01.2016. līdz 17.02.2016. 
tiek organizēta Smiltenes novada Smiltenes nekustamā īpašuma “Drandu iela 5C” (kadastra Nr. 9415 005 0617) 
detālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai, jaunai savrupmāju dzīvo-
jamai apbūvei, transporta un tehniskās infrastruktūras izveidei.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045, 
e-pasts: birojs@rp.lv, interneta mājaslapa www.rp.lv. 

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Smiltenes novada domes mājas lapā http://www.smiltene.lv/
detalplanojumi_novads, kā arī darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē (Dārza 
iela 3, Smiltene). 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:04.02.2016.plkst. 16:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, 
Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.02.2016. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, LV-4729 vai elektroniski parakstītu dokumentu veidā uz dome@smiltene.lv

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē Attīstības un 
plānošanas nodaļā,Dārza ielā 3, Smiltenē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 
25.02.2016. plkst.14:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Detālplānojuma risinājums paredz nekustamā īpašuma “Drandu iela 5C” sadalīšanu 7 (septiņās) zemes vienībās 
savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai, nodrošinot kopējas atpūtas teritorijas veidošanu un atbilstošu transporta 
un inženierkomunikāciju infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrāde netiek apvienota ar būvprojektēšanu, līdz ar to, detalizēts būvju apjoms un izvieto-
jums jaunveidojamās zemes vienībās tiks noteikts būvprojektos un tehniskajos projektos. 

Katrā no jaunizveidotajām zemes vienībām paredzēta vienas savrupmājas vai dvīņu mājas būvniecība. Papildus 
atļautās vairākas sekundārās izmantošanas – saimniecības ēka, vietējas nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpo-
jumu objekts, privāts mājas bērnudārzs, telpas individuālajam darbam, pansijas, īres dzīvokļi, ģimenes dārziņi.

Pazi�ojums par det�lpl�nojuma 
“Drandu iela 5C” nodošanu 

publiskajai apspriešanai

Pašvald�b�

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 82

Personas alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā 6

Nepilngadīgo pārkāpumi 6

Ģimenes konflikti 4

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 10

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 2

Vides piesārņošana, piegružošana 2

Dabisko vajadzību nokārtošana 
publiskās vietās 1

Zādzības 1

Huligāniski konflikti 10

Ceļu satiksmes pārkāpumi 6

Palīdzība NMP dienestam 4

Pazudušas personas 2

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi 1

Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos 1

Mutvārdu aizrādījumi 1

Personas nogādātas dzīvesvietā 8

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1

Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības 
iestādēm 3

Gulēšana publiskās vietās 2

Citi notikumi, pārkāpumi 4

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 3

Kaimiņu domstarpības, strīdi 4

Informāciju sagatavoja: 
SNPP priekšnieks N.Liepa

SNPP sa�emt� un 
re�istr�t� inform�cija 
2015.gada decembr�

Viss tik jauks un skaists
Kā no grāmatas skats izzīmēts,
Kā no lapas balts
Sniegs izvēlēts.
Domās savējās
Sniegā atkal vāļājos.
Un tad pār mani
Nobirst visu sapņu zvani,
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs
Manas cerības ticībā dzimst.
                                 /G.Dancīte/

Novēlam Smiltenes novada iedzīvotājiem, 
mūsu darbiniekiem, klientiem un sadarbības
partneriem –

Lai bagāts Jaunais gads!

SIA Smiltenes NKUP
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Mēs katrs esam aizņemti ikdienas steigā, bet tieši 
jauna gada  iesākumā  mēs apstājamies un atskatāmies uz 
to, kas ir bijis. Tas ir pārdomu laiks... Pārdomu laiks par 
paveikto, pārdzīvoto un izjusto, par atbalstu, ko saņemam 
no sev mīļiem cilvēkiem, un to, ko spējam citiem dot. Un 
pat ja tas ir tikai smaids vai labs vārds, tas spēj paveikt 
daudz. 

Un varbūt tieši tas ir ptiesais brīnums – sirds siltums, 
ko rada smaids, labs vārds.

Īstu Ziemassvētku garu novada sākumskolas skolo-
tājām izdevās baudīt izbraukuma seminārā – radošajās 
darbnīcās Viktora Ķirpa Ates muzejā. Mūsu mērķis bija 
piedalīties nodarbībā “1.-4. klašu skolēnu izziņas un 
jaunrades attīstīšana un veicināšana”. Lai varētu mudi-
nāt bērnus darboties radoši, tas jāprot pašām skolotājām. 
Mūsu novada pedagogi ir gana pieredzes bagāti, tomēr 
apgūt ko jaunu, smelties pieredzi nekad nenāk par 
ļaunu. Tā nu devāmies izbraucienā uz Ati. Brauciens ilgi 
paliks atmiņā ar daudzajām idejām, smiekliem un labo 
noskaņojumu. Grūti izstātīt par piedzīvoto, bet pašu 
galveno izsaka Blomes pamatskolas skolotāja Ingrīda 
Apsīte: “Ottes dzirnavās mūs sagaidīja viesmīlīgi rūķi,
rūķenes un Ziemassvētku vecītis. Viņu pavadībā apstai-
gājām zemeslodi un uzzinājām, kā Ziemassvētkus svin 
dažādās pasaules valstīs.” Ingrīdu papildina viņas kolēģe 
Natālija Ragovska: “Ļoti jauks, pozitīvs pasākums. 
Labas idejas, kā svinēt Ziemassvētkus gan ģimenē, gan 
skolā. Ļoti patika rotaļas, spēles un dziesmas.”

Varu tikai pievienoties, jo tas, ko cilvēks pats ir pie-
dzīvojis, izmēģinājis, darījis, atstāj paliekošu iespaidu 
un veiksmīgāk nododams tālāk saviem skolēniem.

Smiltenes novada sākumskolas skolotāju 
Metodiskās apvienības vadītāja Vita Leite

M�c�mies darot

Novembra nogalē, sagaidot decembri, Palsmanes PII 
iekštelpas nomainīja savu rudens ietērpu pret ziemas 
rotām. Lai gan daba kavējās aplaimot mūs ar sniegu, 
iestādē netrūkst sniega baltuma.

Decembris iesākās ar iluzionistu trupas “Abraka-
dabra” apciemojumu. Bērni tika iepriecināti ar dažādiem 
burvju trikiem. Meistars savā priekšnesumā iesaistīja arī 
bērnus.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, bērni devās uz mežiņu 
izrotāt savu eglīti ar līdzpaņemtiem āboliem un burkā-
niem, kas kalpos ne tikai kā rotājums, bet arī kā kārums 
garām skrejošam zaķim. Eglītē tika iedegtas īstas sve-
cītes, kad tas tika izdarīts, bērni un viņu skolotāji gāja 
rotaļā ap nu jau saposto mežiņa princesi.

Par šo labo darbu padzirdēja rūķi, viņi nāca vērot 
bērnus, pie logiem un pat iemanījās paslēpties puķupodos. 
Apmierinājuši savu ziņkāri rūķi devās pie Ziemassvētku 
vecīša saiņot dāvanas. Lai šīs dāvanas saņemtu, katra 
grupiņa rīkoja savu Ziemassvētku uzvedumu, uz kuru 
aicināja savus vecākus un draugus. Neizpalika arī pats 
Ziemassvētku vecītis ar pilniemdāvanu maisiem. Paldies 
Smiltenes novada domes rūķiem par saldajām dāvanām, 
kuras nokļuva  Ziemassvētku vecīša maisā un ieprieci-
nāja daudzas mazas sirsniņas.

Lai Ziemassvētku pozitīvās emocijas, mīļums, sav-
starpējā sapratne un darboties prieks mūs pavada arī 
Jaunajā gadā!

Pirmsskolas skolotāja Aira Antēna

Sv�tku noska��s
Izgl�t�ba

Internets – 
vieta m�c�b�m un sacens�b�m

Decembra pirmajā nedēļā Smiltenes novadā notika 
neklātienes Galvas rēķinu sacensības vietnē miksike.
lv. Šis ir jau vienpadsmitais gads, kad igauņu izveidoto 
interaktīvo interneta vidi izmantojam ātras un precīzas 
domāšanas spēju attīstīšanai, kā arī galveno matemātisko 
darbību nostiprināšanai.

Smiltenes novada sacensībās 1. – 3. klašu grupā pie-
dalījās 116 dalībnieki. Labākie ir Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas skolēni – trešklasnieki Alise Gorzova 
(1. vieta), Anrijs Kārlis Meņģelis (2. vieta), Olivers 
Jēkabs Skrapcis (4. vieta), Šandis Burkēvičs (5. vieta) 
un trešās vietas ieguvējs otrklasnieks Patriks Zaļkalns. 
Liels prieks par Alisi! Viņas vārds uzvarētāju vidū iz-
skan pirmo reizi!

4. – 6. klašu grupā par pirmajām vietām savā starpā 
cīnījušies Jānis Kāposts, Kurts Freimanis, Niks Spalviņš 
un Daniela Hermanovska. Uzvarētājs Kristers Stūris 
otrās vietas ieguvēju Jāni pārspējis par nepilnu 1,5 tūks-
toti punktu. Visi pirmo vietu ieguvēji mācās Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolas 5. klasēs. Šajā grupā galvas 
rēķinu sacensībās piedalījās 168 dalībnieki.

Savukārt 7. – 12. klašu 82 meiteņu konkurencē pirmā 
vieta Beātei Velpei, 2. vieta Renātei Kuprišai, 3. vieta 
Neldai Neilandei, 4. vieta Sintijai Lūkinai no Smiltenes 
ģimnāzijas un 5. vieta Sabīnei Budēvičai no Bilskas 
pamatskolas.

Šajā pašā vecuma grupā zēniem savus konkurentus 
pārspēja Smiltenes ģimnāzijas skolnieki Rainers Herma-
novskis (1.vieta), Jānis Mežiels (2.vieta), Dinārs Cer-
bulis (3.vieta), Tomass Ozols (4.vieta), Ēriks Freibergs 
(5.vieta). Pavisam sacensībās piedalījās 67 jaunieši.

“Rēķini galvā” Latvijas sacensības ir jau sākušās. 
Pirmais etaps izlases triatlonā sākās 4. janvārī un ilgs 
līdz 30. janvārim. Otrajā kārtā dalībniekiem jāpieveic 
labvēlīgais triatlons no 1. februāra līdz 20. februārim, 
bet trešā kārta ilgs no 22. februāra līdz 12. martam. Tad 
jāatrisina statiskā triatlona uzdevumi.

Mūsu novada skolēniem šajās sacensībās jāspēkojas 
ar daudziem ļoti labiem rēķinātājiem. Katrā vecuma 
grupā katru gadu piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku. 
Ir liels gods pārstāvēt savu novadu klātienes Latvijas 
finālā Rīgā, kas šogad notiks interesantā datumā – 1. 
aprīlī. Tad jārāda viss, ko spēj visās piecās disciplīnās. 
Un, ja paveicas iekļūt Latvijas labāko piecniekā, būs 
jāpārstāv sava valsts starptautiskajās sacensībās Slovē-
nijā 7. maijā, kur klātienē savā starpā ļoti sīvi cīnīsies 
igauņi, lietuvieši, ukraiņi, slovēņi un mūsējie gudrinieki.

Liels paldies novada 
matemātikas un informāti-
kas skolotājiem, kā arī sko-
lēnu vecākiem, kuri rosina 
savus bērnus ūn jauniešus 
trenēties un piedalīties 
galvas rēķinu sacensībās! 
Turēsim īkšķus par savē-
jiem!

Vita Leite,
“Rēķini galvā” 

koordinatore 
Smiltenes novadā

Aizvadītajā gadā ar “Erasmus+” projekta atbalstu 
jaunu pieredzi ārzemēs guvuši ne tikai audzēkņi, bet 
arī vairāki pedagogi. Vita Audere, Ira Gaile un Francis 
Lucāns divas nedēļas pavadīja Itālijā, kur kopā ar pie-
redzes bagātiem šefpavāriem iepazinās ar itāļu virtuves 
noslēpumiem, kā arī guva interesantu pieredzi Nikoternas 
maizes ceptuvē.

Itālijā pavadītajās divās nedēļās skolotāji cepa visā 
pasaulē izslavētās itāļu picas, gatavoja Bešamela un 
Boloņas mērces, kā arī strādāja maiznīcā, kur iepazinās 
ar maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanu itāļu 
gaumē. “Pēcpusdienas parasti aizņēma darbs restorānā, 
tad mazliet atpūtāmies un no trijiem naktī līdz deviņiem 
no rīta darbojāmies pa maizes ceptuvi,” stāsta skolotāja 
Vita Audere. “Interesanti, ka paši itāļi picas visbiežāk 
ēd vakariņās. Vēl viņi savā ēdienkartē daudz lieto zivis. 
Ja pavērtos iespēja aizbraukt uz Itāliju vēlreiz, tad no-
teikti vēlētos iepazīties tuvāk ar to, kā viņi gatavo zivju 
ēdienus.

Savukārt maiznīcā visvairāk bijām pārsteigti par lielo 
miltu daudzveidību. 

“Brīvajā laikā devāmies pastaigās pa tuvākajiem 
ciematiņiem, kuri pārsteidza ar savu dabas skaistumu 
un vietējo iedzīvotāju neviltoto laipnību un atsaucību,” 
stāsta V.Audere.

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma 
pedagogi It�lij�
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e-pasts: birojs@rp.lv, interneta mājaslapa www.rp.lv. 

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Smiltenes novada domes mājas lapā http://www.smiltene.lv/
detalplanojumi_novads, kā arī darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē (Dārza 
iela 3, Smiltene). 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:04.02.2016.plkst. 16:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, 
Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.02.2016. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, LV-4729 vai elektroniski parakstītu dokumentu veidā uz dome@smiltene.lv

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē Attīstības un 
plānošanas nodaļā,Dārza ielā 3, Smiltenē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 
25.02.2016. plkst.14:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Detālplānojuma risinājums paredz nekustamā īpašuma “Drandu iela 5C” sadalīšanu 7 (septiņās) zemes vienībās 
savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai, nodrošinot kopējas atpūtas teritorijas veidošanu un atbilstošu transporta 
un inženierkomunikāciju infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrāde netiek apvienota ar būvprojektēšanu, līdz ar to, detalizēts būvju apjoms un izvieto-
jums jaunveidojamās zemes vienībās tiks noteikts būvprojektos un tehniskajos projektos. 

Katrā no jaunizveidotajām zemes vienībām paredzēta vienas savrupmājas vai dvīņu mājas būvniecība. Papildus 
atļautās vairākas sekundārās izmantošanas – saimniecības ēka, vietējas nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpo-
jumu objekts, privāts mājas bērnudārzs, telpas individuālajam darbam, pansijas, īres dzīvokļi, ģimenes dārziņi.

Pazi�ojums par det�lpl�nojuma 
“Drandu iela 5C” nodošanu 

publiskajai apspriešanai

Pašvald�b�

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 82

Personas alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā 6

Nepilngadīgo pārkāpumi 6

Ģimenes konflikti 4

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 10

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 2

Vides piesārņošana, piegružošana 2

Dabisko vajadzību nokārtošana 
publiskās vietās 1

Zādzības 1

Huligāniski konflikti 10

Ceļu satiksmes pārkāpumi 6

Palīdzība NMP dienestam 4

Pazudušas personas 2

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi 1

Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos 1

Mutvārdu aizrādījumi 1

Personas nogādātas dzīvesvietā 8

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1

Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības 
iestādēm 3

Gulēšana publiskās vietās 2

Citi notikumi, pārkāpumi 4

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 3

Kaimiņu domstarpības, strīdi 4

Informāciju sagatavoja: 
SNPP priekšnieks N.Liepa

SNPP sa�emt� un 
re�istr�t� inform�cija 
2015.gada decembr�

Viss tik jauks un skaists
Kā no grāmatas skats izzīmēts,
Kā no lapas balts
Sniegs izvēlēts.
Domās savējās
Sniegā atkal vāļājos.
Un tad pār mani
Nobirst visu sapņu zvani,
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs
Manas cerības ticībā dzimst.
                                 /G.Dancīte/

Novēlam Smiltenes novada iedzīvotājiem, 
mūsu darbiniekiem, klientiem un sadarbības
partneriem –

Lai bagāts Jaunais gads!

SIA Smiltenes NKUP

92016. gada 15. janv�ris

Mēs katrs esam aizņemti ikdienas steigā, bet tieši 
jauna gada  iesākumā  mēs apstājamies un atskatāmies uz 
to, kas ir bijis. Tas ir pārdomu laiks... Pārdomu laiks par 
paveikto, pārdzīvoto un izjusto, par atbalstu, ko saņemam 
no sev mīļiem cilvēkiem, un to, ko spējam citiem dot. Un 
pat ja tas ir tikai smaids vai labs vārds, tas spēj paveikt 
daudz. 

Un varbūt tieši tas ir ptiesais brīnums – sirds siltums, 
ko rada smaids, labs vārds.

Īstu Ziemassvētku garu novada sākumskolas skolo-
tājām izdevās baudīt izbraukuma seminārā – radošajās 
darbnīcās Viktora Ķirpa Ates muzejā. Mūsu mērķis bija 
piedalīties nodarbībā “1.-4. klašu skolēnu izziņas un 
jaunrades attīstīšana un veicināšana”. Lai varētu mudi-
nāt bērnus darboties radoši, tas jāprot pašām skolotājām. 
Mūsu novada pedagogi ir gana pieredzes bagāti, tomēr 
apgūt ko jaunu, smelties pieredzi nekad nenāk par 
ļaunu. Tā nu devāmies izbraucienā uz Ati. Brauciens ilgi 
paliks atmiņā ar daudzajām idejām, smiekliem un labo 
noskaņojumu. Grūti izstātīt par piedzīvoto, bet pašu 
galveno izsaka Blomes pamatskolas skolotāja Ingrīda 
Apsīte: “Ottes dzirnavās mūs sagaidīja viesmīlīgi rūķi,
rūķenes un Ziemassvētku vecītis. Viņu pavadībā apstai-
gājām zemeslodi un uzzinājām, kā Ziemassvētkus svin 
dažādās pasaules valstīs.” Ingrīdu papildina viņas kolēģe 
Natālija Ragovska: “Ļoti jauks, pozitīvs pasākums. 
Labas idejas, kā svinēt Ziemassvētkus gan ģimenē, gan 
skolā. Ļoti patika rotaļas, spēles un dziesmas.”

Varu tikai pievienoties, jo tas, ko cilvēks pats ir pie-
dzīvojis, izmēģinājis, darījis, atstāj paliekošu iespaidu 
un veiksmīgāk nododams tālāk saviem skolēniem.

Smiltenes novada sākumskolas skolotāju 
Metodiskās apvienības vadītāja Vita Leite

M�c�mies darot

Novembra nogalē, sagaidot decembri, Palsmanes PII 
iekštelpas nomainīja savu rudens ietērpu pret ziemas 
rotām. Lai gan daba kavējās aplaimot mūs ar sniegu, 
iestādē netrūkst sniega baltuma.

Decembris iesākās ar iluzionistu trupas “Abraka-
dabra” apciemojumu. Bērni tika iepriecināti ar dažādiem 
burvju trikiem. Meistars savā priekšnesumā iesaistīja arī 
bērnus.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, bērni devās uz mežiņu 
izrotāt savu eglīti ar līdzpaņemtiem āboliem un burkā-
niem, kas kalpos ne tikai kā rotājums, bet arī kā kārums 
garām skrejošam zaķim. Eglītē tika iedegtas īstas sve-
cītes, kad tas tika izdarīts, bērni un viņu skolotāji gāja 
rotaļā ap nu jau saposto mežiņa princesi.

Par šo labo darbu padzirdēja rūķi, viņi nāca vērot 
bērnus, pie logiem un pat iemanījās paslēpties puķupodos. 
Apmierinājuši savu ziņkāri rūķi devās pie Ziemassvētku 
vecīša saiņot dāvanas. Lai šīs dāvanas saņemtu, katra 
grupiņa rīkoja savu Ziemassvētku uzvedumu, uz kuru 
aicināja savus vecākus un draugus. Neizpalika arī pats 
Ziemassvētku vecītis ar pilniemdāvanu maisiem. Paldies 
Smiltenes novada domes rūķiem par saldajām dāvanām, 
kuras nokļuva  Ziemassvētku vecīša maisā un ieprieci-
nāja daudzas mazas sirsniņas.

Lai Ziemassvētku pozitīvās emocijas, mīļums, sav-
starpējā sapratne un darboties prieks mūs pavada arī 
Jaunajā gadā!

Pirmsskolas skolotāja Aira Antēna

Sv�tku noska��s
Izgl�t�ba

Internets – 
vieta m�c�b�m un sacens�b�m

Decembra pirmajā nedēļā Smiltenes novadā notika 
neklātienes Galvas rēķinu sacensības vietnē miksike.
lv. Šis ir jau vienpadsmitais gads, kad igauņu izveidoto 
interaktīvo interneta vidi izmantojam ātras un precīzas 
domāšanas spēju attīstīšanai, kā arī galveno matemātisko 
darbību nostiprināšanai.

Smiltenes novada sacensībās 1. – 3. klašu grupā pie-
dalījās 116 dalībnieki. Labākie ir Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas skolēni – trešklasnieki Alise Gorzova 
(1. vieta), Anrijs Kārlis Meņģelis (2. vieta), Olivers 
Jēkabs Skrapcis (4. vieta), Šandis Burkēvičs (5. vieta) 
un trešās vietas ieguvējs otrklasnieks Patriks Zaļkalns. 
Liels prieks par Alisi! Viņas vārds uzvarētāju vidū iz-
skan pirmo reizi!

4. – 6. klašu grupā par pirmajām vietām savā starpā 
cīnījušies Jānis Kāposts, Kurts Freimanis, Niks Spalviņš 
un Daniela Hermanovska. Uzvarētājs Kristers Stūris 
otrās vietas ieguvēju Jāni pārspējis par nepilnu 1,5 tūks-
toti punktu. Visi pirmo vietu ieguvēji mācās Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolas 5. klasēs. Šajā grupā galvas 
rēķinu sacensībās piedalījās 168 dalībnieki.

Savukārt 7. – 12. klašu 82 meiteņu konkurencē pirmā 
vieta Beātei Velpei, 2. vieta Renātei Kuprišai, 3. vieta 
Neldai Neilandei, 4. vieta Sintijai Lūkinai no Smiltenes 
ģimnāzijas un 5. vieta Sabīnei Budēvičai no Bilskas 
pamatskolas.

Šajā pašā vecuma grupā zēniem savus konkurentus 
pārspēja Smiltenes ģimnāzijas skolnieki Rainers Herma-
novskis (1.vieta), Jānis Mežiels (2.vieta), Dinārs Cer-
bulis (3.vieta), Tomass Ozols (4.vieta), Ēriks Freibergs 
(5.vieta). Pavisam sacensībās piedalījās 67 jaunieši.

“Rēķini galvā” Latvijas sacensības ir jau sākušās. 
Pirmais etaps izlases triatlonā sākās 4. janvārī un ilgs 
līdz 30. janvārim. Otrajā kārtā dalībniekiem jāpieveic 
labvēlīgais triatlons no 1. februāra līdz 20. februārim, 
bet trešā kārta ilgs no 22. februāra līdz 12. martam. Tad 
jāatrisina statiskā triatlona uzdevumi.

Mūsu novada skolēniem šajās sacensībās jāspēkojas 
ar daudziem ļoti labiem rēķinātājiem. Katrā vecuma 
grupā katru gadu piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku. 
Ir liels gods pārstāvēt savu novadu klātienes Latvijas 
finālā Rīgā, kas šogad notiks interesantā datumā – 1. 
aprīlī. Tad jārāda viss, ko spēj visās piecās disciplīnās. 
Un, ja paveicas iekļūt Latvijas labāko piecniekā, būs 
jāpārstāv sava valsts starptautiskajās sacensībās Slovē-
nijā 7. maijā, kur klātienē savā starpā ļoti sīvi cīnīsies 
igauņi, lietuvieši, ukraiņi, slovēņi un mūsējie gudrinieki.

Liels paldies novada 
matemātikas un informāti-
kas skolotājiem, kā arī sko-
lēnu vecākiem, kuri rosina 
savus bērnus ūn jauniešus 
trenēties un piedalīties 
galvas rēķinu sacensībās! 
Turēsim īkšķus par savē-
jiem!

Vita Leite,
“Rēķini galvā” 

koordinatore 
Smiltenes novadā

Aizvadītajā gadā ar “Erasmus+” projekta atbalstu 
jaunu pieredzi ārzemēs guvuši ne tikai audzēkņi, bet 
arī vairāki pedagogi. Vita Audere, Ira Gaile un Francis 
Lucāns divas nedēļas pavadīja Itālijā, kur kopā ar pie-
redzes bagātiem šefpavāriem iepazinās ar itāļu virtuves 
noslēpumiem, kā arī guva interesantu pieredzi Nikoternas 
maizes ceptuvē.

Itālijā pavadītajās divās nedēļās skolotāji cepa visā 
pasaulē izslavētās itāļu picas, gatavoja Bešamela un 
Boloņas mērces, kā arī strādāja maiznīcā, kur iepazinās 
ar maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanu itāļu 
gaumē. “Pēcpusdienas parasti aizņēma darbs restorānā, 
tad mazliet atpūtāmies un no trijiem naktī līdz deviņiem 
no rīta darbojāmies pa maizes ceptuvi,” stāsta skolotāja 
Vita Audere. “Interesanti, ka paši itāļi picas visbiežāk 
ēd vakariņās. Vēl viņi savā ēdienkartē daudz lieto zivis. 
Ja pavērtos iespēja aizbraukt uz Itāliju vēlreiz, tad no-
teikti vēlētos iepazīties tuvāk ar to, kā viņi gatavo zivju 
ēdienus.

Savukārt maiznīcā visvairāk bijām pārsteigti par lielo 
miltu daudzveidību. 

“Brīvajā laikā devāmies pastaigās pa tuvākajiem 
ciematiņiem, kuri pārsteidza ar savu dabas skaistumu 
un vietējo iedzīvotāju neviltoto laipnību un atsaucību,” 
stāsta V.Audere.

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma 
pedagogi It�lij�
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JANVĀRIS
JIRGENSONS EDUARDS (1881. g. 9. janv. – ?) – 
Salaspils pamatskolas pārzinis. Dzimis Smiltenē. 
Beidzis Smiltenes pagastskolu, draudzes skolu. 
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.
STRAUTS JĀNIS (1901. g. 13. janv. – ?) – Latvijas 
dzelzceļi grāmatvedības nodaļas vadītājs. Dzimis 
Smiltenes pagastā.
PĒTERIS ĒTERIS (1911. g. 25. janv. – 1998. g. 12. 
janv.) – rakstnieks, korespondents. Dzimis Smiltenes 
pag., mācījies Smiltenes elementārskolā un Smiltenes 
ģimnāzijā.

Novadnieku 
kalend�rs

Vulk�ni 
Tr�s pakalnos

Jau par tradīciju kļuvuši 6. klašu skolēnu vulkānu 
demonstrējumi 1.semestra noslēgumā. Sanāk tā, ka visu 
skolu vienlaicīgi piepilda burvīga Ziemassvētkus vēstošā 
piparkūku smarža un īpatnējais vulkānu modeļu darbības 
aromāts. Vulkāniskos procesus vērot tiek aicināti arī 
citu klašu skolēni un darbinieki. 

6.klašu skolēni bija pūlējušies ne pa jokam, izvē-
loties materiālu vulkāna būvēšanai – papīru, kartonu, 
celtniecības putas, izolācijas lentu, plastilīnu.

Nokrāsoti koši, gluži kā dabiski – ugunīgi, tie aplū-
kojami skolas 3.stāvā. Katrs savu vulkānu “aizstāvēja”: 
pastāstīja tapšanas gaitu, sniedza ziņas par vulkāna 
uzbūvi, darbību, vulkānisma izplatību – “ugunslīnijām” 
uz mūsu skaistās planētas Zemes. Un pats svarīgākais – 
sajaucot tikai mums zināmas vielas, nodemonstrēja pašu 
izvirdumu. 

Vēlos uzslavēt Pēteri, Kārli, Akselu, Niku, Reini, 
Denisu, Aleksu, Kristapu un Santu no 6.a klases un 
Rebeku, Diānu, Emīlu K., Reini, Džūliju, Emīlu L., 
Egilu, Amandu, Līgu R. un Līgu O. no 6.b. Īpaši jā-
uzteic Džūlijas stāstījums un Pētera klinšainais vulkāna 
modelis, kurš izskatījās tik īsts. 

Litosfēras plātņu sadures vietas ir tās bīstamās, jeb 
kā pārbaudes darbā rakstīja Deniss – “…vulkāns var 
izraisīt zemestrīci un otrādi”, tad varam būti tik laimīgi, 
ka tajā Eiropas daļā, kur atrodas Latvija, mums nekas 
tāds nedraud…

Inese Raiskuma,
Trīs pakalnu skolas dabaszinību skolotāja 

Smiltenes tehnikum� 
svin jubileju veterin�rmedic�nas 

m�c�bu programmai

Smiltenes tehnikums var lepoties, ka ir vienīgā skola
Latvijā, kur septiņdesmit gadus bez pārtraukuma  realizē
veterinārmedicīnas mācību programmu, paverot jaunie-
šiem iespēju apgūt darba tirgū pieprasīto veterinārārsta 
asistenta profesiju.

Aizvadītās nedēļas skolā pulcējās tuvi un tāli ciemiņi, 
lai kopīgi atskatītos uz veterinārijas nodaļas septiņdesmit 
darba gadiem un spriestu par veterinārārsta asistenta 
profesijas perspektīvām nākotnē. Līdz 1945. gadam, 
kad tiek dibināts Smiltenes Zooveterinārais tehnikums, 
Latvijas Valsts veterinārajā dienestā  strādājošie veteri-
nārie feldšeri savas profesionālās zināšanas visbiežāk 
apguva Krievijā. Laika gaitā vairākkārt mainījies skolas 
nosaukums, bet veterinārmedicīnas mācību programma 
visus septiņdesmit gadus Smiltenes tehnikumā bijusi 
viena no populārākajām mācību programmām. To 
apgūt joprojām brauc jaunieši no visas Latvijas. Ar 
“Erasmus+” atbalstu skolas jaunieši var praktizēties ne 
tikai Latvijas, bet arī populārās citu valstu klīnikās.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Ilmārs Durītis 
veterinārmedicīnas mācību programmas jubilejas semi-
nārā prognozēja, ka, ņemot vērā mājdzīvnieku popu-
laritātes pieaugumu un straujo tehnoloģiju attīstību, 
vajadzība pēc zinošiem veterinārārsta asistentiem tikai 
pieaugs. Ja agrāk sabiedrības uzmanība vairāk tika pie-
vērsta lauksaimniecības dzīvniekiem, tad šobrīd lielāku 
popularitāti izpelnījušies mīļdzīvnieki. Taču, attīstoties 
lauksaimniecībai, labi sagatavoti veterinārārsta asistenti 
ļoti nepieciešami arī laukos.

Vairāki aptaujātie ilggadējie Smiltenes tehnikuma 
veterināro priekšmetu skolotāji un arī LLU mācībspēki 
atzina, ka veterinārmedicīnas mācību programmā ne-
pieciešamas izmaiņas, kas pavērtu pēdējo kursu audzēk-
ņiem iespējas specializēties jomās, kurās viņi plānojuši 
strādāt pēc skolas beigšanas. Tāpat jubilejas seminārā 
sprieda par nepieciešamību veidot veterinārārstu asis-
tentu profesionālo organizāciju, kas rūpētos par minētās 
profesijas pārstāvju sertifikāciju un izglītību mūža 
garumā.

“Dzīvnieku veselības centra” direktors Aigars 
Briņķis, pārfrāzējot leģendāro karavadoni Aleksandru 
Suvorovu, atzina: “Slikts tas veterinārārsta asistents, 
kurš nevēlas kļūt par veterinārārstu.” Jau no seniem 
laikiem viens no Smiltenes tehnikuma uzticamākajiem 
sadarbības partneriem izglītības jomā bijusi Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, kur pēc profesionālās 
izglītības iegūšanas turpinājuši tālāk izglītoties daudzi 
tehnikuma absolventi. Vairāki tās mācībspēki, ar lepnumu
stādoties priekšā kā Smiltenes tehnikuma absolventi, 

atzina, ka skolai nodrošināta ideāla mācību bāze, lai 
sagatavotu gan Latvijas, gan visas pasaules darba tirgū 
konkurētspējīgus, augstas raudzes speciālistus.

Daudzi veterinārārsti labprāt pieņemtu savās praksēs 
vairāk asistentu, vienīgi – Latvijā to izdarīt bieži traucē 
šaurā rocība. Īpaši lauku reģionos. Latvijas darba tirgus, 
diemžēl, nevar sacensties ar Lielbritāniju, kur veterinār-
ārsta asistenta alga svārstās no 31000 līdz 36 000 eiro 
gadā... Tāpēc maz ticams, ka Latvijā tuvākajā laikā 
veterinārārstu asistentu skaits pārsniegs veterinārārstu 
skaitu, kā tas ir daudzās citās Eiropas valstīs.

Galvenais priekšnoteikums jauno speciālistu pro-
fesionālajā izaugsmē ir darba vidē balstīta izglītība, 
tāpēc Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis 
īpaši sumināja katru zemnieku saimniecību, privāto 
uzņēmumu un veterināro klīniku, kas gatavi atbalstīt 
nākamos veterinārārstu asistentus, nodrošinot viņiem 
prakses iespējas.

“Tas, ka šobrīd varam lepoties ar savu veterinār-
medicīnas mācību programmu, ir vairāku paaudžu peda-
gogu pašaizliedzīga darba rezultāts,” uzsvēra direktors. 
Viņš sacīja lielu paldies skolotājiem, kuri Smiltenes 
tehnikumam atdevuši savus skaistākos darba gadus – 
Vijai Valterei, Veltai Rācenei, Regīnai Rešetinai, Ivaram 
Toram, Ēvaldam Apinim un arī pieredzes bagātajiem 
pedagogiem Rudītei Bentai, Birutai Birkenšteinai, Inesei
Dūjiņai un Gunāram Laizānam, kuru vadībā pirmos soļus 
veterinārmedicīnā sper jaunie veterinārārstu asistenti 
šobrīd.

Tradicionāli visi tehnikumā srādājošie veterināro 
priekšmetu skolotāji vienmēr bijuši arī praktizējoši 
veterinārārsti. Ciemiņi ar lielu gandarījumu aplūkoja 
renovēto veterinārmedicīnas mācību korpusu, mūsdie-
nīgos mācību līdzekļus un jauno veterināro klīniku. Par 
to seniori teica: “Atceroties, cik pieticīgos apstākļos par 
mazo brāļu dzīvībām cīnījāmies mēs, šodien jūtamies 
kā nokļuvuši nākotnē.”

Jubilejas seminārā audzēkņi pēc daudziem gadiem 
satika savus bijušos pedagogus. Staigājot pa atmiņu 
takām, tika citētas rīmes, atklātībā nāca blēņas. Kāds 
solīds kungs atzinās senā zādzībā un pēc daudziem 
gadiem atdeva atpakaļ skolas makulatūras glabātavā 
nočieptu grāmatu par to, kā izaudzēt veselīgus jērus, 
kazlēnus un teļus.

Kolēģi atcerējās kopīgi pavadītās bezmiega naktis, 
kuras vainagojušās ar prieku par izglābtu dzīvību. Sa-
tikās veterinārmedicīnas zinātņu doktori un profesori, 
kuri tehnikuma gados par to, ka nav iekļāvušies kolek-
tīvās nerātnībās, iesaukti par ventiļiem. Tika pieminēts 
bullis, pēc kura spēku demonstrācijas tehnikuma dzīv-
nieku mītnē vajadzējis steidzami pārmūrēt sienu. Un 
– kā var aizmirst leģendāro sivēnmāti Roju, kura trīs 
reizes gadā laidusi pasaulē ne vairāk, ne mazāk kā 
piecpadsmit sivēnus.

Visiem sirsnīgus sveicienus sūtīja kāds absolvents, 
kurš divas reizes gandrīz nosvilinājis tehnikuma kop-
mītnes.

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis 
un ilggadējais skolas veterināro priekšmetu 

skolotājs Ēvalds Apinis

(No kreisās) ilggadējais LLU mācībspēks Edgars 
Liepiņš, Latvijas Veterinārārstu biedrības vadītāja 
Māra Viduža, LLU Preklīniskā institūta vieslektore 
Pārsla Apetjonoka, LLU Pārtikas un vides higiēnas 

institūta direktors Kaspars Kovaļenko un LLU 
Veterinārās klīnikas direktore Linda Kokareviča
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Vērtējot aizvadīto gadu, sporta skola var lepoties 
ar savu audzēkņu sasniegtajiem rezultātiem un treneru 
darbu. Ir startēts daudzās sacensībās Latvijas mērogā 
un izmēģināti spēki starptautiskajās sacensībās.

Gada laikā Latvijas čempionātos ir izcīnītas 34 
medaļas, no tām 13 zelta, 8 sudraba un 13 bronzas.

Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnītas 4 medaļas. 
Par divkārtēju medaļu īpašnieci kļuva Vineta Pētersone, 
izcīnot 1.vietu BMX un 3.vietu MTB riteņbraukšanā. 
Matīss Velps uzvarēja šķēpa mešanā un Elīza Kaupe 
ierindojās 3.vietā 100m barjerskrējienā.

Jaunie sportisti, Latvijas jaunatnes izlašu sastāvā, ar 
panākumiem ir startējuši Baltijas, Eiropas un Pasaules 
čempionātos.

Pasaules skolēnu orientēšanās čempionātā Turcijā  
Agnijai Caunei zelta medaļa vidējā distancē; sudraba 
medaļa šķēpa mešanā Matīsam Velpam Eiropas Jaunatnes 
Olimpiskajā festivālā Tbilisi; Eiropas čempiones tituls 
BMX Vinetai Pētersonei un 4.vieta pasaules čempionātā. 
Baltijas čempionātā orientēšanās sportā 3.vieta Ilgvaram 
Caunem. Baltijas kausa sacensībās futbolā U-17 grupā 
1.vieta, kuras sastāvā spēlēja Rūdis Rozītis.

Vasaras nogalē, piedaloties finālā vasaras spēlēs “Pure 
Chocolate”, par čempioniem kļuva jaunie volejbolisti 
Dāvis Krauklis, Roberts Savickis, Marts Bičevskis un 
Gusts Jurģis Eihe. 3.vietu izcīnīja Toms Emīls Liepa, 
Emīls Reinis Āboltiņš un Kristers Krauklis.

Apkopojot rezultātus, Smiltenes pilsētas BJSS “Gada 
sportists 2015” nosaukumu ir ieguvuši 17 sportisti:

Vieglatlētikā – Matīss Velps, Elīza Kaupe, Ieva Ābola, 
Jāzeps Groza, treneris Guntars Markss; BMX – Vineta 
Pētersone, Kārlis Brikmanis, MTB riteņbraukšanā – 
Rūta Brakovska, treneris Ģirts Kātiņš; orientēšanās 
sportā – Agnija Caune, Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, 
Pārsla Kupriša, Ilgvars Caune, Matīss Slikšjānis, Reinis 
Putrālis, treneris Māris Stabiņš; Laura Savicka, trenere 
Liene Brūvele; futbolā – Rūdis Rozītis, treneris Andis 
Rozītis; riteņbraukšanā – Nadīna Kučere, treneris Agnis 
Apse.

Atzinības raksts, par vasaras sezonā sasniegta-
jiem rezultātiem, tiks pasniegti – volejbolistiem Dāvim 
Krauklim, Robertam Savickim, Martam Bičevskim, 
Gustam Jurģim Eihem, Tomam Emīlam Liepam, Emīlam 
Reinim Āboltiņam, Kristeram Krauklim, trenere Gita 
Brālēna; vieglatlētēm Martai un Sabīnei Marksai un 
riteņbraucējai Evai Elīzai Leikartei.

Sportisti tiks sveikti Smiltenes novada 2015. gada 
sporta sezonas noslēguma pasākumā “Gada sportists 
2015” 2016.gada 15.janvārī plkst. 19.00 Smiltenes 
Kultūras centrā.

Paldies sakām Smiltenes novada Domei par sporta 
skolas darbības nodrošināšanu, skolas treneriem par 
darbu, jo bez trenera nebūtu arī rezultāta. Paldies 
vecākiem par sadarbību, sponsoriem par atbalstu un 
mūsu mazo-lielo sportistu faniem un līdzjutējiem.

Novēlu Olimpiskajā gadā lieliskus rezultātus visās 
dzīves jomās. 

Laimīgu un sportisku Jauno 2016.gadu!

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

2015. gads Smiltenes pils�tas BJSS
Sports

Multisporta seriāla “DION Sportlat Balvas 2015” ietvaros 
noritēja spraiga sacensība dažādos sporta veidos. Kopā bija 
vienpadsmit sacensību posmi, kuros gada garumā tika iekļauti 
tādi sporta veidi kā distanču slēpošana (2 posmi), skriešana 
(3 posmi), MTB riteņbraukšana (3 posmi), triatlons (2 posmi) 
un orientēšanās sports (1 posms). 

Sezonas noslēguma pasākums notika Rīgas pievārtē – 
Carnikavā, Tautas namā. 

Kopumā tika apbalvoti 73 individuālie laureāti dažādās 
vecuma grupās, kā arī sezonas kopvērtējuma pirmās 6 
komandas. 

Jauniešiem V-16 grupā 3.vietu ieguva Arvīds Zants, kas 
izcili bija startējis sacensību velo posmos. 

Veiksmīgs starts sieviešu konkurencē šajā sezonā iz-
devās Ivetai Kazainei. Līdz pat pēdējam posmam, kas bija 
orientēšanās sporta posms, norisinājās sīva cīņa par labāko 
trijnieku. Ivetas uzvara pēdējā posmā, ļāva izcīnīt 1.vietu 
sezonas kopvērtējumā S-30 grupā. 

Vīriešiem V-50 grupā sacenšoties par godalgotajām 
vietām mazliet veiksmes pietrūka Aigaram Savickim. Kop-
vērtējumā izcīnīta 2.vieta, tikai par dažiem punktiem pie-
kāpjoties 1.vietai. 

Vēl divi smiltenieši startēja spēcīgajā un azartiskajā V-60 
grupā, kur labu rezultātu uzrādīja Vairis Krauklis, kopvērtē-
jumā izcīnot 3.vietu. Kā arī iegūstot “SPORTA MEISTARS 
50” goda medaļu par piedalīšanos vismaz 50 Sportlat rīkotajās 
sacensībās. Otrs smiltenietis Vilis Mednis izcīnīja 5.vietu. 
Vilis bija viens no uzcītīgākajiem Sportlat dalībniekiem, kas  
startēja desmit sacensību posmos no vienpadsmit. 

Veiksmīgus startus nākamajā sezonā! 
Liene Brūvele

Smilteniešiem 
nosl�gusies 

“DION Sportlat 
Balva 2015” sezona
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JANVĀRIS
JIRGENSONS EDUARDS (1881. g. 9. janv. – ?) – 
Salaspils pamatskolas pārzinis. Dzimis Smiltenē. 
Beidzis Smiltenes pagastskolu, draudzes skolu. 
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.
STRAUTS JĀNIS (1901. g. 13. janv. – ?) – Latvijas 
dzelzceļi grāmatvedības nodaļas vadītājs. Dzimis 
Smiltenes pagastā.
PĒTERIS ĒTERIS (1911. g. 25. janv. – 1998. g. 12. 
janv.) – rakstnieks, korespondents. Dzimis Smiltenes 
pag., mācījies Smiltenes elementārskolā un Smiltenes 
ģimnāzijā.

Novadnieku 
kalend�rs

Vulk�ni 
Tr�s pakalnos

Jau par tradīciju kļuvuši 6. klašu skolēnu vulkānu 
demonstrējumi 1.semestra noslēgumā. Sanāk tā, ka visu 
skolu vienlaicīgi piepilda burvīga Ziemassvētkus vēstošā 
piparkūku smarža un īpatnējais vulkānu modeļu darbības 
aromāts. Vulkāniskos procesus vērot tiek aicināti arī 
citu klašu skolēni un darbinieki. 

6.klašu skolēni bija pūlējušies ne pa jokam, izvē-
loties materiālu vulkāna būvēšanai – papīru, kartonu, 
celtniecības putas, izolācijas lentu, plastilīnu.

Nokrāsoti koši, gluži kā dabiski – ugunīgi, tie aplū-
kojami skolas 3.stāvā. Katrs savu vulkānu “aizstāvēja”: 
pastāstīja tapšanas gaitu, sniedza ziņas par vulkāna 
uzbūvi, darbību, vulkānisma izplatību – “ugunslīnijām” 
uz mūsu skaistās planētas Zemes. Un pats svarīgākais – 
sajaucot tikai mums zināmas vielas, nodemonstrēja pašu 
izvirdumu. 

Vēlos uzslavēt Pēteri, Kārli, Akselu, Niku, Reini, 
Denisu, Aleksu, Kristapu un Santu no 6.a klases un 
Rebeku, Diānu, Emīlu K., Reini, Džūliju, Emīlu L., 
Egilu, Amandu, Līgu R. un Līgu O. no 6.b. Īpaši jā-
uzteic Džūlijas stāstījums un Pētera klinšainais vulkāna 
modelis, kurš izskatījās tik īsts. 

Litosfēras plātņu sadures vietas ir tās bīstamās, jeb 
kā pārbaudes darbā rakstīja Deniss – “…vulkāns var 
izraisīt zemestrīci un otrādi”, tad varam būti tik laimīgi, 
ka tajā Eiropas daļā, kur atrodas Latvija, mums nekas 
tāds nedraud…

Inese Raiskuma,
Trīs pakalnu skolas dabaszinību skolotāja 

Smiltenes tehnikum� 
svin jubileju veterin�rmedic�nas 

m�c�bu programmai

Smiltenes tehnikums var lepoties, ka ir vienīgā skola
Latvijā, kur septiņdesmit gadus bez pārtraukuma  realizē
veterinārmedicīnas mācību programmu, paverot jaunie-
šiem iespēju apgūt darba tirgū pieprasīto veterinārārsta 
asistenta profesiju.

Aizvadītās nedēļas skolā pulcējās tuvi un tāli ciemiņi, 
lai kopīgi atskatītos uz veterinārijas nodaļas septiņdesmit 
darba gadiem un spriestu par veterinārārsta asistenta 
profesijas perspektīvām nākotnē. Līdz 1945. gadam, 
kad tiek dibināts Smiltenes Zooveterinārais tehnikums, 
Latvijas Valsts veterinārajā dienestā  strādājošie veteri-
nārie feldšeri savas profesionālās zināšanas visbiežāk 
apguva Krievijā. Laika gaitā vairākkārt mainījies skolas 
nosaukums, bet veterinārmedicīnas mācību programma 
visus septiņdesmit gadus Smiltenes tehnikumā bijusi 
viena no populārākajām mācību programmām. To 
apgūt joprojām brauc jaunieši no visas Latvijas. Ar 
“Erasmus+” atbalstu skolas jaunieši var praktizēties ne 
tikai Latvijas, bet arī populārās citu valstu klīnikās.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Ilmārs Durītis 
veterinārmedicīnas mācību programmas jubilejas semi-
nārā prognozēja, ka, ņemot vērā mājdzīvnieku popu-
laritātes pieaugumu un straujo tehnoloģiju attīstību, 
vajadzība pēc zinošiem veterinārārsta asistentiem tikai 
pieaugs. Ja agrāk sabiedrības uzmanība vairāk tika pie-
vērsta lauksaimniecības dzīvniekiem, tad šobrīd lielāku 
popularitāti izpelnījušies mīļdzīvnieki. Taču, attīstoties 
lauksaimniecībai, labi sagatavoti veterinārārsta asistenti 
ļoti nepieciešami arī laukos.

Vairāki aptaujātie ilggadējie Smiltenes tehnikuma 
veterināro priekšmetu skolotāji un arī LLU mācībspēki 
atzina, ka veterinārmedicīnas mācību programmā ne-
pieciešamas izmaiņas, kas pavērtu pēdējo kursu audzēk-
ņiem iespējas specializēties jomās, kurās viņi plānojuši 
strādāt pēc skolas beigšanas. Tāpat jubilejas seminārā 
sprieda par nepieciešamību veidot veterinārārstu asis-
tentu profesionālo organizāciju, kas rūpētos par minētās 
profesijas pārstāvju sertifikāciju un izglītību mūža 
garumā.

“Dzīvnieku veselības centra” direktors Aigars 
Briņķis, pārfrāzējot leģendāro karavadoni Aleksandru 
Suvorovu, atzina: “Slikts tas veterinārārsta asistents, 
kurš nevēlas kļūt par veterinārārstu.” Jau no seniem 
laikiem viens no Smiltenes tehnikuma uzticamākajiem 
sadarbības partneriem izglītības jomā bijusi Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, kur pēc profesionālās 
izglītības iegūšanas turpinājuši tālāk izglītoties daudzi 
tehnikuma absolventi. Vairāki tās mācībspēki, ar lepnumu
stādoties priekšā kā Smiltenes tehnikuma absolventi, 

atzina, ka skolai nodrošināta ideāla mācību bāze, lai 
sagatavotu gan Latvijas, gan visas pasaules darba tirgū 
konkurētspējīgus, augstas raudzes speciālistus.

Daudzi veterinārārsti labprāt pieņemtu savās praksēs 
vairāk asistentu, vienīgi – Latvijā to izdarīt bieži traucē 
šaurā rocība. Īpaši lauku reģionos. Latvijas darba tirgus, 
diemžēl, nevar sacensties ar Lielbritāniju, kur veterinār-
ārsta asistenta alga svārstās no 31000 līdz 36 000 eiro 
gadā... Tāpēc maz ticams, ka Latvijā tuvākajā laikā 
veterinārārstu asistentu skaits pārsniegs veterinārārstu 
skaitu, kā tas ir daudzās citās Eiropas valstīs.

Galvenais priekšnoteikums jauno speciālistu pro-
fesionālajā izaugsmē ir darba vidē balstīta izglītība, 
tāpēc Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis 
īpaši sumināja katru zemnieku saimniecību, privāto 
uzņēmumu un veterināro klīniku, kas gatavi atbalstīt 
nākamos veterinārārstu asistentus, nodrošinot viņiem 
prakses iespējas.

“Tas, ka šobrīd varam lepoties ar savu veterinār-
medicīnas mācību programmu, ir vairāku paaudžu peda-
gogu pašaizliedzīga darba rezultāts,” uzsvēra direktors. 
Viņš sacīja lielu paldies skolotājiem, kuri Smiltenes 
tehnikumam atdevuši savus skaistākos darba gadus – 
Vijai Valterei, Veltai Rācenei, Regīnai Rešetinai, Ivaram 
Toram, Ēvaldam Apinim un arī pieredzes bagātajiem 
pedagogiem Rudītei Bentai, Birutai Birkenšteinai, Inesei
Dūjiņai un Gunāram Laizānam, kuru vadībā pirmos soļus 
veterinārmedicīnā sper jaunie veterinārārstu asistenti 
šobrīd.

Tradicionāli visi tehnikumā srādājošie veterināro 
priekšmetu skolotāji vienmēr bijuši arī praktizējoši 
veterinārārsti. Ciemiņi ar lielu gandarījumu aplūkoja 
renovēto veterinārmedicīnas mācību korpusu, mūsdie-
nīgos mācību līdzekļus un jauno veterināro klīniku. Par 
to seniori teica: “Atceroties, cik pieticīgos apstākļos par 
mazo brāļu dzīvībām cīnījāmies mēs, šodien jūtamies 
kā nokļuvuši nākotnē.”

Jubilejas seminārā audzēkņi pēc daudziem gadiem 
satika savus bijušos pedagogus. Staigājot pa atmiņu 
takām, tika citētas rīmes, atklātībā nāca blēņas. Kāds 
solīds kungs atzinās senā zādzībā un pēc daudziem 
gadiem atdeva atpakaļ skolas makulatūras glabātavā 
nočieptu grāmatu par to, kā izaudzēt veselīgus jērus, 
kazlēnus un teļus.

Kolēģi atcerējās kopīgi pavadītās bezmiega naktis, 
kuras vainagojušās ar prieku par izglābtu dzīvību. Sa-
tikās veterinārmedicīnas zinātņu doktori un profesori, 
kuri tehnikuma gados par to, ka nav iekļāvušies kolek-
tīvās nerātnībās, iesaukti par ventiļiem. Tika pieminēts 
bullis, pēc kura spēku demonstrācijas tehnikuma dzīv-
nieku mītnē vajadzējis steidzami pārmūrēt sienu. Un 
– kā var aizmirst leģendāro sivēnmāti Roju, kura trīs 
reizes gadā laidusi pasaulē ne vairāk, ne mazāk kā 
piecpadsmit sivēnus.

Visiem sirsnīgus sveicienus sūtīja kāds absolvents, 
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Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis 
un ilggadējais skolas veterināro priekšmetu 

skolotājs Ēvalds Apinis

(No kreisās) ilggadējais LLU mācībspēks Edgars 
Liepiņš, Latvijas Veterinārārstu biedrības vadītāja 
Māra Viduža, LLU Preklīniskā institūta vieslektore 
Pārsla Apetjonoka, LLU Pārtikas un vides higiēnas 

institūta direktors Kaspars Kovaļenko un LLU 
Veterinārās klīnikas direktore Linda Kokareviča

112016. gada 15. janv�ris

Vērtējot aizvadīto gadu, sporta skola var lepoties 
ar savu audzēkņu sasniegtajiem rezultātiem un treneru 
darbu. Ir startēts daudzās sacensībās Latvijas mērogā 
un izmēģināti spēki starptautiskajās sacensībās.

Gada laikā Latvijas čempionātos ir izcīnītas 34 
medaļas, no tām 13 zelta, 8 sudraba un 13 bronzas.

Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnītas 4 medaļas. 
Par divkārtēju medaļu īpašnieci kļuva Vineta Pētersone, 
izcīnot 1.vietu BMX un 3.vietu MTB riteņbraukšanā. 
Matīss Velps uzvarēja šķēpa mešanā un Elīza Kaupe 
ierindojās 3.vietā 100m barjerskrējienā.

Jaunie sportisti, Latvijas jaunatnes izlašu sastāvā, ar 
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čempionātos.

Pasaules skolēnu orientēšanās čempionātā Turcijā  
Agnijai Caunei zelta medaļa vidējā distancē; sudraba 
medaļa šķēpa mešanā Matīsam Velpam Eiropas Jaunatnes 
Olimpiskajā festivālā Tbilisi; Eiropas čempiones tituls 
BMX Vinetai Pētersonei un 4.vieta pasaules čempionātā. 
Baltijas čempionātā orientēšanās sportā 3.vieta Ilgvaram 
Caunem. Baltijas kausa sacensībās futbolā U-17 grupā 
1.vieta, kuras sastāvā spēlēja Rūdis Rozītis.

Vasaras nogalē, piedaloties finālā vasaras spēlēs “Pure 
Chocolate”, par čempioniem kļuva jaunie volejbolisti 
Dāvis Krauklis, Roberts Savickis, Marts Bičevskis un 
Gusts Jurģis Eihe. 3.vietu izcīnīja Toms Emīls Liepa, 
Emīls Reinis Āboltiņš un Kristers Krauklis.

Apkopojot rezultātus, Smiltenes pilsētas BJSS “Gada 
sportists 2015” nosaukumu ir ieguvuši 17 sportisti:

Vieglatlētikā – Matīss Velps, Elīza Kaupe, Ieva Ābola, 
Jāzeps Groza, treneris Guntars Markss; BMX – Vineta 
Pētersone, Kārlis Brikmanis, MTB riteņbraukšanā – 
Rūta Brakovska, treneris Ģirts Kātiņš; orientēšanās 
sportā – Agnija Caune, Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, 
Pārsla Kupriša, Ilgvars Caune, Matīss Slikšjānis, Reinis 
Putrālis, treneris Māris Stabiņš; Laura Savicka, trenere 
Liene Brūvele; futbolā – Rūdis Rozītis, treneris Andis 
Rozītis; riteņbraukšanā – Nadīna Kučere, treneris Agnis 
Apse.

Atzinības raksts, par vasaras sezonā sasniegta-
jiem rezultātiem, tiks pasniegti – volejbolistiem Dāvim 
Krauklim, Robertam Savickim, Martam Bičevskim, 
Gustam Jurģim Eihem, Tomam Emīlam Liepam, Emīlam 
Reinim Āboltiņam, Kristeram Krauklim, trenere Gita 
Brālēna; vieglatlētēm Martai un Sabīnei Marksai un 
riteņbraucējai Evai Elīzai Leikartei.

Sportisti tiks sveikti Smiltenes novada 2015. gada 
sporta sezonas noslēguma pasākumā “Gada sportists 
2015” 2016.gada 15.janvārī plkst. 19.00 Smiltenes 
Kultūras centrā.

Paldies sakām Smiltenes novada Domei par sporta 
skolas darbības nodrošināšanu, skolas treneriem par 
darbu, jo bez trenera nebūtu arī rezultāta. Paldies 
vecākiem par sadarbību, sponsoriem par atbalstu un 
mūsu mazo-lielo sportistu faniem un līdzjutējiem.

Novēlu Olimpiskajā gadā lieliskus rezultātus visās 
dzīves jomās. 

Laimīgu un sportisku Jauno 2016.gadu!

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

2015. gads Smiltenes pils�tas BJSS
Sports

Multisporta seriāla “DION Sportlat Balvas 2015” ietvaros 
noritēja spraiga sacensība dažādos sporta veidos. Kopā bija 
vienpadsmit sacensību posmi, kuros gada garumā tika iekļauti 
tādi sporta veidi kā distanču slēpošana (2 posmi), skriešana 
(3 posmi), MTB riteņbraukšana (3 posmi), triatlons (2 posmi) 
un orientēšanās sports (1 posms). 

Sezonas noslēguma pasākums notika Rīgas pievārtē – 
Carnikavā, Tautas namā. 

Kopumā tika apbalvoti 73 individuālie laureāti dažādās 
vecuma grupās, kā arī sezonas kopvērtējuma pirmās 6 
komandas. 

Jauniešiem V-16 grupā 3.vietu ieguva Arvīds Zants, kas 
izcili bija startējis sacensību velo posmos. 

Veiksmīgs starts sieviešu konkurencē šajā sezonā iz-
devās Ivetai Kazainei. Līdz pat pēdējam posmam, kas bija 
orientēšanās sporta posms, norisinājās sīva cīņa par labāko 
trijnieku. Ivetas uzvara pēdējā posmā, ļāva izcīnīt 1.vietu 
sezonas kopvērtējumā S-30 grupā. 

Vīriešiem V-50 grupā sacenšoties par godalgotajām 
vietām mazliet veiksmes pietrūka Aigaram Savickim. Kop-
vērtējumā izcīnīta 2.vieta, tikai par dažiem punktiem pie-
kāpjoties 1.vietai. 

Vēl divi smiltenieši startēja spēcīgajā un azartiskajā V-60 
grupā, kur labu rezultātu uzrādīja Vairis Krauklis, kopvērtē-
jumā izcīnot 3.vietu. Kā arī iegūstot “SPORTA MEISTARS 
50” goda medaļu par piedalīšanos vismaz 50 Sportlat rīkotajās 
sacensībās. Otrs smiltenietis Vilis Mednis izcīnīja 5.vietu. 
Vilis bija viens no uzcītīgākajiem Sportlat dalībniekiem, kas  
startēja desmit sacensību posmos no vienpadsmit. 

Veiksmīgus startus nākamajā sezonā! 
Liene Brūvele

Smilteniešiem 
nosl�gusies 

“DION Sportlat 
Balva 2015” sezona
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Pas�kumi Smiltenes pils�tas 
Kult�ras centr� 

janv�r� un febru�r�
JANVĀRĪ

15.janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes novada Gada balva 
sportā 2015. Apbalvošanas ceremonijā ar savu dziedājumu priecēs populārā 
Latvijas dziedātāja Maija Stuģe ar skatuves vārdu Jenny May. Tāpat ar 
priekšnesumiem priecēs vietējās mūzikas skolas labākie audzēkņi. Tikmēr 
balvas katrā no nominācijām pasniegs Smiltenē labi zināmas personības.
23. janvārī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā dāmu saksofonu 
kvarteta “n[ex]tmove” koncerts. Programmā: pārdomu, sirsnības un joku pilna 
kino mūzika. Biļetes “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un Smiltenes 
pilsētas KC kasē: 5 EUR
28. janvārī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā izrāde “Sauc, es 
nākšu…”. Lomās: Aīda Ozoliņa, Gunta Virkava, Jakovs Rafalsons. Mūzika: 
Valdis Zilveris. Biļetes “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un Smiltenes 
KC kasē: 4,00 EUR, 5,50 EUR, 7 EUR
30. janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā folkloras kopas “Rudzupuķe” 
jubilejas pasākums. 

FEBRUĀRĪ
4. februārī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā muzikāli interaktīva 
spēle bērniem “Reiz dzīvoja…”. Režisore: Dita Balčus. Komponists: Valts 
Pūce. Lomās: Kārlis Derums, Ance Muižniece vai Kristiāna Abiļeva, Aīda 
Ozoliņa, Elizabete Balčus, Aldis Kusiņš. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes 
pilsētas KC kasē: 3 EUR. Pasākuma diena: 4 EUR
12. februārī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā kamermūzikas 
koncerts “Satikšanās trijatā”. Baiba Berķe – mecosoprāns; Rūta Īzāka – flauta; 
Ilze-Kundziņa – klavieres. Ieeja bez maksas.
13. februārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā jauktā kora “Pakalni” un 
Gulbenes kultūras centra jauktā kora “Harmonija” sadraudzības koncerts. 
19. februārī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas kultūras centrā Austrumu deju 
koncerts. Ieeja: 2 EUR.
27.februārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā deju kolektīvu sadraudzības 
koncerts.

Smilten� sp�l�s kom�diju 
“Sauc, es n�kšu…”

28. janvārī savu 65. gadu jubileju svinēs 
šarmantā latviešu aktrise Gunta Virkava. Savā 
dzimšanas dienā aktrise viesosies Smiltenē, kur 
kopā ar kolēģiem Aīdu Ozoliņu un Jakovu Ra-
falsonu izspēlēs vīrieša un divu sieviešu attiecību 
līkločus izrādē “Sauc, es nākšu…”. Izrāde sāksies 
plkst.18.00.

Viņas ir divas. Viena – ar angļu gramatiku somā. 
Otra – ar skotu viskiju uz galda. Viņas ļaujas piedzī-
vojumam – satikt svešinieku, kurš solās piepildīt 
visas slēptākās fantāzijas…

Ieeja: 4,00 EUR, 5,50 EUR, 7 EUR. Biļetes var 
iegādāties “Biļešu Paradīze” tirdz-niecības vietās 
un Smiltenes pilsētas KC kasē. 

B�rni var�s piedal�ties 
izr�des iestud�šan�

4. februārī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā gaidāma teatrāli 
muzikāla izrāde bērniem “Reiz dzīvoja…” pēc Hansa Kristina Andersena 
pasakas motīviem.

Reiz dzīvoja kāds princis... Kas notiek tālāk? To izlems skatītāji! Šo stāstu 
veidos visi kopā – aktieri, mūziķi, skatītāji, un teatrāli interaktīvo spēli vadīs kāds 
teātra āksts. Āksts kopā ar Princi un skatītājiem dosies neaizmirstamā ceļojumā, 
kurā iespējams satiks visskaistākās princeses, dažādus pasaku tēlus, un piedzīvos 
traģikomiskas situācijas, jo teātrī viss ir iespējams.

Režisore: Dita Balčus
Mūzika: Valts Pūce
Horeogrāfe: Ieva Ozoliņa
Aktieri: Kārlis Derums, Ance Muižniece vai Kristiāna Abiļeva, Aīda Ozoliņa,  
              Elizabete Balčus, Aldis Kusiņš 
Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 3 EUR
Pasākuma dienā: 4 EUR

Smilten� koncert�s saksofonu 
kvartets “n[ex]t move”

23. janvārī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā gaidāms dāmu 
saksofonu kvartets “n[ex]t move”. Koncerts risināsies Vislatvijas tūres ietvaros.

Koncertprogramma izveidota ļoti daudz-
veidīga, par pamatu ņemot kino mūziku. 
Dāmas caur mūziku veido stāstus, sākot no 
Šerloka Holmsa un Erkila Puaro līdz pat 
Džekijam Čanam un Simpsoniem. 

Saksofonu kvarteta n[ex]t move dalīb-
nieces:

Inga Meijere – soprāna/alta saksofons,  
Baiba Tauriņa – alta saksofons,
Katrīna Kivleniece – tenora saksofons,  
Anete Levica – baritona saksofons.

Ieeja: 5 EUR
Biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīze” 
tirdzniecības vietās un Smiltenes pilsētas KC 
kasē.
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