Smiltenes novada pašvald�bas informat�vais izdevums

Pasniegtas uz��m�ju balvas

No kreisās: Gints Kukainis (Smiltenes novada dome), Andris Lacbergs (SIA “8CBR”), Lauris Garklāvs (SIA “TROLL Smiltene”),
Dana Reizniece-Ozola (LR Finanšu ministre,) Kaspars Putrālis (ZS “Kalējiņi 1”), Egils Butka (SIA “Firma Madara 89”)

4.novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
jau otro gadu notika pasākums “Smiltenes novada
uzņēmējs”, lai pateiktos vietējiem uzņēmumiem par
ieguldījumu novada attīstībā.
Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem katras pašvaldības ilgtspējīgai izaugsmei,
kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un dzīves līmeņa
paaugstināšanai. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis uzsver: “Smiltenes novads ir viens no
vadošajiem uzņēmējdarbībā Vidzemes reģionā. Mūsu
novadā esošie uzņēmumi aizvien vairāk nostiprina
savas pozīcijas un turpina izaugsmi. Ir svarīgi saglabāt
pagājušajā gadā uzsākto tradīciju – vienkopus aicināt
novada uzņēmējus uz pašvaldības organizēto pasākumu
“Smiltenes novada uzņēmējs” un teikt paldies mūsu uzņēmējiem.”
Pasākuma atklāšanā ar prezentāciju par Smiltenes
novadu, uzņēmējdarbības vides attīstību un plānotajiem
pašvaldības attīstības virzieniem runāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, savukārt ar
pētījumu “Smiltenes novada uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība” uzstājās apgāda “Jāņa sēta” galvenais
redaktors Jānis Turlajs. Pasākumā piedalījās arī vairāku
valsts institūciju pārstāvji, to skaitā LR Finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola, “Attīstības finanšu institūcijas
ALTUM” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārstāvji. Savā uzrunā Dana Reizniece-Ozola
akcentēja, ka Smiltenes novada uzņēmēji gan rada
daudz labu darbavietu, gan cītīgi maksā nodokļus –
vairāk nekā vidēji reģionā un pat valstī. “Daudzi saka, ka
mūsu galvenais spēks un resursi ir cilvēki. Bet ne reti ir
aizmirsuši, ka ir arī citi būtiski resursi – mežs un zeme.
Inovācija nav tikai dzīšanās pēc nanotehnoloģijām, pēc
citām ļoti smalkām lietām, bet arī prasme gudri izmantot
tos resursus, kas mums ir, un Smiltenes uzņēmumi tādi
ir. Starp lielākajiem uzņēmumiem novadā un reģionā,
mēs redzam uzņēmumus, kas prot izaudzēt sātīgus
graudus, prot iegūt treknu pienu un saražot produktus,
kas kairina garšas kārpiņas ne tikai novadā, Rīgā, bet
arī ārpus Latvijas valsts robežām, kas neļauj nevienam
kokam mežā tikt neizlietotam un kas kopumā rada
Latvijas valsti stiprāku.”

Pasākuma laikā tika godināti novada uzņēmumi
vairākās nominācijās.
Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā
“Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2015.gadā” Smiltenes novada domes
apbalvojumus saņēma: SIA “Firma Madara 89”, SIA
“8CBR” un SIA “TROLL Smiltene”.
Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas
2015.gadā” apbalvojumus saņēma ZS “Kalējiņi 1”,
ZS “Rožkalni” un AS “Smiltenes piens”.
Balvu nominācijā “Lielākais ziedojuma veicējs
Smiltenes novada attīstībai 2015.gadā” saņēma SIA
“Firma Madara 89”, kurš 2015. gadā ziedoja savus
līdzekļus Smiltenes novada domei novada infrastruktūras attīstībai, kā arī kultūras pasākumu organizēšanai.
Nominācijā “2015.gada uzņēmējdarbības jaunbūve,
kas vislabāk iekļaujas vidē” apbalvots tika uzņēmums
SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, kurš 2015. gadā
ekspluatācijā nodeva jaunu tirdzniecības un servisa
centru.
Nominācijā “Veiksmīgākie ieguldījumi tūrisma
objekta attīstībā 2015.gadā” pašvaldības balvu saņēma
SIA “Mežrozes IG”. 2014.gadā uzņēmums iegādājās
Latvijā iecienīto atpūtas bāzi “Silmači”, kur ir veikti
ievērojami renovācijas un sakārtošanas darbi, izveidojot
mūsdienīgu atpūtas vietu.
Pateicībā par veiksmīgu sadarbību pasākuma laikā
“Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” Valmieras
reģionālā centra vadītāja Olita Untāla pasniedza dāvanas
SIA “Smiltenes koks” par izaugsmi, neatlaidību, izturību
pēc negadījuma un cerībā uz veiksmīgu turpmāko
sadarbību, ka arī atzīmēja uzņēmuma sasniegtos apgrozījuma un eksporta radītājus, kuri nav pārspēti vidējo
uzņēmumu grupā. Atzinība tika izteikta uzņēmumam
IK “EK Construction”, kurš 2015.gadā strādājis ar 20%
pieaugumu. Uzņēmumam ir liels potenciāls izaugsmei,
un ir nepārspēts uzsācēju kategorijā.
Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējiem par
dalību pasākumā un ieguldījumu Smiltenes novada
attīstībā.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasniegs Smiltenes
novada domes
apbalvojumus
Šogad 18.novembrī plkst.18.00 Smiltenes Kultūras
centrā Latvijas proklamēšanas 98. gadadienai veltītajā
pasākumā tiks pasniegti 15 pašvaldības apbalvojumi
novada iedzīvotājiem, amatiermākslas kolektīvam un
uzņēmumam, kuri ar savu darbu un sasniegumiem
ir devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un
popularizēšanā Latvijā un pasaulē.
Sekojot iepriekšējā gada tradīcijai, lai apzinātu aktīvākos un darbīgākos cilvēkus novadā, novērtētu viņu
sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā un
popularizēšanā, Smiltenes novada dome aicināja līdz
17.oktobrim valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus izvirzīt savus kandidātus nominācijām “Smiltenes novada
Goda cilvēks” un Gada balvas – “Izglītībā”, “Kultūrā”,
“Sportā”, “Tūrismā”, “Tautsaimniecībā”, “Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē”, “Sabiedriskajā darbībā”.
Kopā tika saņemti iesniegumi par 25 kandidātu izvirzīšanu apbalvojumiem. 26.oktobrī Smiltenes novada
domes sēdē deputāti lēma par piecpadsmit Smiltenes
novada domes apbalvojumu piešķiršanu novada iedzīvotāju izvirzītajiem kandidātiem.
Smiltenes novada dome lēma augstāko pašvaldības
apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” pasniegt AS “Latvijas valsts meži” Silvas meža iecirkņa
vadītājam Normundam Vīksnam. “Gada balva
Izglītībā” pasniegt Palsmanes pamatskolas direktorei
Dacei Pērlei, “Gada balva Kultūrā” pasniegt Smiltenes Tautas teātrim, “Gada balva Sportā” – sportistei, Riodežaneiro Paraolimpisko spēļu dalībniecei
Ievai Mellei, “Gada balva Tautsaimniecībā” – Ivetai
Purmalei un šūšanas salonam IK “Iveta Purmale”,
“Gada balva Tūrismā” – dzirkstošo bērzu sulu “Birzī”
ražotnes (SIA ”Kainaiži”) saimniekam Ervinam
Labanovskim, “Gada balva Sabiedriskajā darbībā”
pasniegt biedrības “Abulas lauku partnerība” valdes
priekšsēdētājai Svetlanai Rozītei, savukārt “Gada balva
Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” pasniegt
aptiekas “Inta” vadītājai un farmaceitei Intai Papiņai.
Smiltenes novada dome lēma arī par “Goda raksts”
un “Pateicības raksts” piešķiršanu. Goda rakstu, kuru
piešķir par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā
aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā,
šogad pasniegs Smiltenes novada bāriņtiesas loceklei
Marinai Einbergai, ilggadīgai Grundzāles kultūras kluba
vadītājai un amatierteātra aktrisei Aijai Freimanei, ziedu
veikala “Lotoss” īpašniecei, floristei Inesei Brūvelei,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra Kinozāles kinooperatoram Gunāram Liedagam, Smiltenes tehnikuma
veterināro priekšmetu skolotājai, veterinārstei Rudītei
Bentai, Smiltenes televīzijas žurnālistei un video operatoram Evitai un Jānim Ūdriem, Palsmanes pamatskolas
6.klases skolēnam, talantīgam dambretistam Kristeram
Lapiņam, Smiltenes jauniešu kora “Lido” diriģentei
Valdai Sedolai un koncertmeistarei Ilzei Megnei.
Savukārt Smiltenes novada domes pateicības rakstus
par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos
pasākumos, par ieguldījumu izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā darbā un par sadarbību ar Smiltenes
novada domi pasniegs Smiltenes tehnikuma viesnīcu
servisa skolotājai un viesnīcas “Kalna ligzda” vadītājai
Maijai Jančevskai un ilggadējai Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra vadītājai Sanda Veismane.
Aicinām uz svinīgo pasākumu, lai kopā godinātu
mūsu novada cilvēkus!
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste

2

2016. gada 14. novembris

Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 26.oktobrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika
pieņemti 72 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 14/16 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums” projektu.
2. Precizēt Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2016. gada 28. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 12/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2010.
gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” 41.3punktā svītrojot vārdu
“dzīvesvietā”.
3. Apstiprināt Nolikumu Nr.30/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada
30. septembra nolikumā “Palsmanes pamatskolas nolikums””
4. Apstiprināt Nolikumu Nr.31/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada
30. septembra nolikumā “Smiltenes novada domes Attīstība un plānošanas nodaļas
nolikums””.
5. Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto “Pārskatu par Smiltenes
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu 2015.gadā”.
6. Slēgt sadarbības līgumu ar Cēsu novada pašvaldību un Valmieras pilsētas pašvaldību,
par projekta “Pieredzes apmaiņa vietējās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstīšanai:
Cēsu novada, Valmieras pilsētas un Smiltenes novada pašvaldību vizītes Dānijā un
Somijā” (“Experience exchange for building a better entrepreneurship support system:
Cesis, Valmiera and Smiltene municipalities visits to Denmark and Finland”), īstenošanu.
7. Izsludināt 2016.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2.kārtu, un noteikt projektu pieteikumu iesniegumu termiņu
līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 16.00.
8. Atbalstīt videosistēmas ierīkošanu bērnu rotaļu laukumā un skeitparkā Smiltenē,
Gaujas ielā 1 par kopējo summu 1557,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit
septiņi eiro un 00 centi), un uzdot sagatavot projekta ideju iesniegšanai konkursam
“If Drošības fonds”.
9. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas vietas izbūvei iznomāt zemi Mūrnieku ielā.
10. Par dzīvojamo telpu “Dūjiņas” Nr. 5, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres
līguma pārslēgšanu.
11. Par dzīvojamo telpu Limbažu ielā 10 dzīv.4, Smiltenē, Smiltenes novads, īres
līguma pārslēgšanu..
12. Par dzīvojamo telpu “Dūjiņas” – 10, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres
līguma pārslēgšanu.
13. Par dzīvojamo telpu Limbažu ielā 5/1 dzīv.6, Smiltenē, Smiltenes novads, īres
līguma noslēgšanu.
14. Par M.R. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
15. Par I.D. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
16. Par D.V. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
17. Par J.B. izslēgšanu no dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistra.
18. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 8-5, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
19. Uzsākt nekustamā īpašuma “Dzeņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9444 006 0196, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
9444 006 0086, 9444 006 0196 un 9444 006 0158, atsavināšanas procedūru.
20. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rītausmas”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9480 004 0126), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9480 004 0019 13.8 ha platībā.
21. Par nekustamā īpašuma “Smaidas”-1, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 144”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
23. Uzsākt nekustamā īpašuma “Āpsīši”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9444 006 0032, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9444 006 0076 20.0 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
24. Uzsākt nekustamā īpašuma “Jaunkrieviņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0197 7.0 ha platībā, atsavināšanas
procedūru.
25. Uzsākt nekustamā īpašuma “Rībenes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, ar
kadastra numuru 9444 002 0001, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0095 – 0.9 ha un 9444 002 0096 – 2.2844 ha platībā, atsavināšanas
procedūru.
26. Uzsākt nekustamā īpašuma “Kalējiņi 2”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, ar
kadastra numuru 9444 003 0071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0071 – 2.7911 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
27. Slēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Glance 1”, reģistrācijas Nr.
40003907352, pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Miķelīši”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads, pārdošanu par summu 25500 euro (divdesmit pieci tūkstoši pieci
simti euro).
28. Uzsākt nekustamā īpašuma Smilšu iela 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, ar kadastra numuru 9415 001 1305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 001 1305 – 619 m2 platībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, atsavināšanas
procedūru.
29. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Melderi”, kadastra numurs
9458 002 0115, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 002 0115 17.0 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Melderi” uz “Zemes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads.

30. Sadalīt nekustamā īpašuma “Strautmaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9474 004 0148 divās zemes vienībās:
a. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 11.4 ha platībā saglabāt
nosaukumu un adresi “Strautmaļi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
b. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 2.8 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Straumītes”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
31. Sadalīt nekustamā īpašuma “Pie Gaidām” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0275 divās zemes vienībās:
a. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0.4 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Dzērves”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
b. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0.7 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Dzilnas”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
32. Sadalīt Bilskas pagasta nekustamo īpašumu “Jaunkrieviņi”, kadastra numurs
9444 006 0048, divos īpašumos:
a. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0048 2.5 ha platībā mainīt nosaukumu no “Jaunkrieviņi” uz “Meža Kalniņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads;
b. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0197 7.0 ha platībā saglabāt
nosaukumu “Jaunkrieviņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
33. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.15, 18.§.2.1.
“par nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Blomes pagastā sadalīšanu”. Atļaut no Blomes
pagasta nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, kadastra numurs 9446 006 0095, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0071 5.8 ha platībā un mainīt nosaukumu
no “Vītoliņi” uz “Arāji”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot
esošajam īpašumam “Arāji”.
34. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0502 021, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11B k-21,
Smiltene, Smiltenes novads.
35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 054, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-54, Smiltene,
Smiltenes novads.
36. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.Ā. par zemes vienības “Pie Priedes”, Grundzāles
pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008 0183, daļu 1.0 ha platībā.
37. Pārtraukt zemes nomas tiesības D.G. par zemes vienības “Jaunvederu zeme”,
Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008 0101, daļu 1.1 ha platībā.
38. Iznomāt G.S. zemes “Valsts brīvā zeme (Vārpa Nr.16)”, Smiltenes pagastā, kadastra
apzīmējums 9480 006 0229, 0.0040 ha platībā garāžas ēkas uzturēšanai.
39. Pagarināt 2011.gada 1.jūnija zemes nomas līgumu Nr.113 ar D.N. uz 5 (pieci)
gadiem.
40. Pagarināt zemnieku saimniecībai “Daibes” zemes nomas līgumu par Bilskas
pagasta zemes vienību Parka iela 1, kadastra apzīmējums 9444 004 0174, 0.6 ha
platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2021.gada 31.decembrim.
41. Pārtraukt zemes nomas tiesības E.J. par zemes vienību “Bērziņu ferma”, Palsmanes
pagastā, kadastra apzīmējums 9474 001 0094, 0.6 ha platībā.
42. Iznomāt G.G. zemes vienības “Palsa”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums
9474 004 0329, daļu 0.25 ha platībā teritorijas sakopšanai.
43. Rīkot šādu Smiltenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoli
un noteikt izsoles sākuma cenu:
Izsoles
sākumcena
(euro)
9444 006 0105 30.0
30.0
600.00
9444 007 0108 3.6
3.5
72.00
9444 007 0148 9.3
8.3
186.00
9444 007 0238 1.7
1.5
34.00
9444 008 0090 12.3222 10.3
246.00
9444 009 0068 9.6
9.2
192.00
9444 010 0290 4.5940 4.4940 92.00
9444 011 0092 6.2
5.9
124.00
9444 011 0129 2.3
2.1
46.00
9444 011 0150 15.0
15.0
300.00
9444 011 0154 2.6
2.6
52.00

Nr.
Kadastra
Nosaukums
p.k.
apzīmējums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gaigalas
Kārkliņi
Vītoliņi
Cielavas
Baroni
Dzilnas
Vilciņi
Vārniņas
Odiņi
Mākonīši
Valdziņi

Platība
(ha)

t.sk.
LIZ

Nomas
līguma
termiņš (līdz)
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.
31.12.2021.

44. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Lejasgrīvas”, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9474 007 0048:
a. Zemes vienībai (kadastra apzīmējums 9474 007 0101), kas projektēta 26.7 ha
platībā, saglabāt nosaukumu “Lejasgrīvas”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
Zemes vienībai 26.7 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
b. 3. Zemes vienībai (kadastra apzīmējums 9474 007 0102), kas projektēta 22.8 ha
platībā, piešķirt nosaukumu “Meža Grīvas”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
Zemes vienībai 22.8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

2016. gada 14. novembris
45. Piešķirt jaunbūvei – vasaras mājai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 005 0009, adresi “Klinšozoli”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu mirušām personām.
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu personām – bijušajiem īpašumu
lietotājiem, bijušajiem īpašumu tiesiskajiem valdītājiem un bijušajiem īpašniekiem,
kuru nomā, apsaimniekošanā vai īpašumā bijuši īpašumi, bet tie atsavināti ar tiesas
lēmumu, vai pieņemti pašvaldības lēmumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, vai
veikti nepamatoti aprēķini, par kopējo summu EUR 202,75 (divi simti divi eiro, 75
centi), t.sk. pamatparāds EUR 112,34 apmērā.
48. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 2,43 (divi
eiro, 43 centi), un izslēgt no debitoru saraksta.
49. Par grozījumiem 28.09.2016. lēmumā – izpildrīkojumā Nr.15, 20.§.3. “Par nokavēto
nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”.
50. Piedzīt no Z.O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 299,44 (divi simti
deviņdesmit deviņi euro, 44 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
51. Piedzīt no A.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 164,45 (viens simts
sešdesmit četri euro, 45 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
52. Piedzīt no J.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 80,40 (astoņdesmit euro,
40 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
53. Piedzīt no A.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 50,66 (piecdesmit euro,
66 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
54. Piedzīt no L.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 72,70 (septiņdesmit divi
euro, 70 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
55. Piedzīt no I.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 167,91 (viens simts
sešdesmit septiņi euro, 91 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
56. Piedzīt no D.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 75,05 (septiņdesmit pieci
euro, 05 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
57. Piedzīt no A.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 57,52 (piecdesmit
septiņi euro, 52 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
58. Piedzīt no G.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 8269,80 (astoņi tūkstoši
divi simti sešdesmit deviņi euro, 80 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
59. Noslēgt Patapinājuma līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par
nodošanu bezatlīdzības lietošanā ēkas Rīgas ielā 16c, Smiltenē, jumta 10 m2 daļu un
telpas 2 m2 daļu ar mērķi izmantot to trauksmes sirēnas un tās vadības bloka uzstādīšanai (montāžai), uzturēšanai un apsaimniekošanai, kas nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu katastrofās un to draudu gadījumos, kā arī ārkārtējās situācijās, izņēmuma
stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanās gadījumā.
60. Atļaut atsavināt kravas ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66 (valsts reģistrācijas
Nr.AS-744) virsbūves Nr.XTH006611K0605333, izlaiduma gads 1989., par brīvu
cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi)
ieskaitot PVN.
61. Izsniegt Kristiānai Vincjunai licenci uz 1 (vienu) gadu interešu izglītības programmas “Mūsdienu dejas” realizēšanai 1.-4.klašu un 5.-9.klašu bērniem un “Sporta
dejas” realizēšanai 1.-4.klašu bērniem sekojošās adresēs – Gaujas ielā 1, Smiltenē,
Smiltenes novadā, Cēsu ielā 13, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā un
Bilskas pamatskolā, Bilskā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā.
62. Atbrīvot Zaigu Krūmiņu no Smiltenes novada bibliotēkas direktores amata ar
2016.gada 1.novembri saskaņā ar darbinieka iesniegto uzteikumu.
63. Piešķirt apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” Normunds VĪKSNAM.
63.1. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva KULTŪRĀ” Smiltenes Tautas teātrim.
63.2. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva IZGLĪTĪBĀ” Dacei PĒRLEI.
63.3. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva SPORTĀ” Ievai MELLEI.
63.4. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” I/K “Iveta Purmale”.
63.5. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva SABIEDRISKAJĀ DARBĀ” Svetlanai
ROZĪTEI.
63.6. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN
SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ” Intai PAPIŅAI.
63.7. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva TŪRISMĀ” Ervīnam LABANOVSKIM.
63.8. Piešķirt apbalvojumu “Goda raksts”: Rudītei BENTAI, Evitai un Jānim
ŪDRIEM, Gunāram LIEDAGAM, Marinai EINBERGAI, Aijai FREIMANEI,
Inesei BRŪVELEI, Kristeram LAPIŅAM, Valdai SEDOLAI un Ilzei MEGNEI.
63.9. Piešķirt apbalvojumu “Pateicības raksts”: Sandai VEISMANEI, Maijai
JANČEVSKAI.
64. Par mērķdotāciju sadali pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Smiltenes novadā.
65. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.
66. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem
un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
67. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
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68. Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes vidusskolā – 59,46 euro.
Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes vidusskolas pirmsskolā –
88,91 euro.
69. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.15/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes
2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos “Smiltenes novada pašvaldības 2016.
gada pamatbudžets”” projektu.
70. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.16/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes
2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos “Smiltenes novada pašvaldības 2016.
gada speciālais budžets” projektu.
71. Piekrist sadarboties ar Cēsu novada pašvaldību VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes,
kas notiks no 2017. gada 7. līdz 9. jūlijam, rīkošanā. Ja Latvijas Olimpiskās komitejas
Izpildkomiteja pieņems pozitīvu lēmumu par VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes rīkošanas tiesību nodošanu Cēsu novada pašvaldībai, slēgt sadarbības līgumu ar Cēsu
novada pašvaldību par sadarbību VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes organizēšanā
Smiltenes novadā, nodrošinot basketbola, futbola, BMX riteņbraukšanas un svarcelšanas sacensību norisi un aprīkojumu.
72. Sagatavot un iesniegt Satiksmes ministrijai iesniegumu valsts budžeta programmas
“Valsts autoceļu fonds” par tranzītielas – Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā no
Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūvi, par kopējo summu 450000,00 euro (četri simti
piecdesmit tūkstoši euro 00 centi).
Sagatavoja Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja E.Sirmā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
26.10.2016. lēmumu (protokols Nr. 16, 27.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/16
Grozījumi Smiltenes novada domes 2016.gada 16.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3/16
“Smiltenes novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu un
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos
13 211 803 euro apmērā
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos
14 861 313 euro apmērā
3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 138 930 euro.
4. Aizņēmums no valsts kases 369 252 euro.
5. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 405 754 euro.
6. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 62 820 euro.
7. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 390 098 euro.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs G.Kukainis
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
26.10.2016. lēmumu (protokols Nr.16, 28.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/16
Grozījumi Smiltenes novada domes 2016.gada 16.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/16 “Smiltenes novada
pašvaldības 2016.gada speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu un
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ieņēmumos
388 848 euro apmērā
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam izdevumos
552 081 euro apmērā
3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 279243 euro.
4. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 116 010 euro.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Dzimtsarakstu noda�a inform�

Oktobra mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 11 dzimšanas reģistri un 15
miršanas reģistri.
Nodaļā reģistrēti 11 jaundzimušie – 5 meitenes un 6 zēni. Augusts – Bilskas
pagastā, Lauma – Blomes pagastā, Annija – Brantu pagastā, Madis – Launkalnes
pagastā, Amēlija – Palsmanes pagastā, Marta – Smiltenes pagastā, Renārs – Variņu
pagastā, Eva, Marks Markuss, Pauls un Adrians – Smiltenes pilsētā.
Oktobra mēnesī nodaļā reģistrēti 15 miršanas gadījumi. Miršanas apliecības
izsniegtas 3 vīriešiem un 12 sievietēm. Miruši 6 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,
3 – Blomes pagasta iedzīvotāji, 2 – Palsmanes pagasta iedzīvotāji un pa 1 no –
Bilskas, Grundzāles, Variņu un Žīguru pagasta iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2016. gada 1. novembrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 117
jaundzimušie, 51 laulības reģistrācija un 120 miršanas gadījumi.
Dace Ērģele,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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2016. gada 14. novembris
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra lēmumu (protokols Nr.15, 3.§.)
Precizēti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 26. oktobra lēmumu (protokols Nr.16, 2.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/16
Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta
saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta Saistošajos noteikumos Nr.6/10
“Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtība” šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā;”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.2. Psihologa pakalpojumi;”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.3. Asistenta pakalpojumi;”.
4. Izteikt 9.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“9. No pašvaldības budžeta līdzekļiem sociālā pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā tiek
segtas personām, kurām ir:”.
5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Veicot samaksu par pakalpojumu, ievēro šādas prasības:
11.1.1. pēc pakalpojuma samaksas (izņemot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – ilgstošas aprūpes institūcija) sniegto pakalpojumu) klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu,
noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta
par maznodrošinātu;
11.1.2. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par šo noteikumu
11.1.1. apakšpunktā noteikto līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu,
klients maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un pašvaldībā noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas
daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks;
11.1.3. līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā,
nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu
ar šādu koeficientu:
11.1.3.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;
11.1.3.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5;
11.1.4. ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 11.1.3.
apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu,
apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo
noteikumu 11.1.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā.
Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.”
6. Svītrot 26.punktu.
7. 27.3., 27.4., 27.5., 27.6., 27.7., 27.8., 27.9. apakšpunktus aizstāt ar 27.3 apakšpunktu
šādā redakcijā:
“27.3. Aprūpe mājās pakalpojums netiek apmaksāts no pašvaldības budžeta personām,
kurām ir materiālie resursi, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.”.
8. Svītrot skaitli un vārdus: “23. Aprūpe mājās pakalpojums netiek sniegts personām:”.
9. Papildināt saistošos noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:
“IV1. Asistenta pakalpojumi
271. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās
aktivitātēs.
272. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu
personām:
272.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
272.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
272.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas un citos pasākumos.
273. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr.942.”.
10. Svītrot 34.punktu.
11. Svītrot 39.punktu.
12. Papildināt saistošos noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:
“VIII1. Psihologa pakalpojumi
411. Psihologa pakalpojumi bez maksas tiek sniegti:
411.1. pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un ir psihologa vai sociālā
darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību;
411.2. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu
ārkārtas situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas un ir psihologa vai sociālā darbinieka
atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību;
411.3. gadījumos, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas
plānu, psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas (ģimenes) sociālajai atveseļošanai.
411.4. bērniem, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām, lai no vardarbības cietušais
bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Sociālais pakalpojums
ietver desmit psihologa konsultācijas.
412. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona ar iesniegumu vēršas pie sociālā
darbinieka.
413. Sociālā darbinieka/psihologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību
vai sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas plāns ir pamatojums
psihologa pakalpojuma piešķiršanai.”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Pašvald�b�

Uldis Rudz�tis

(17.11.1957. – 29.10.2016.)
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone)
29.oktobra rīts atnāca kluss un saulains.
Cilvēki modās ar gaišām domām, prieku
par skaisto rudens dienu. Tomēr Smiltenē
tā atnesa sēru vēsti – pašā spēku briedumā
pēc cīņas ar smagu slimību bija pārstājusi
pukstēt īstena smiltenieša, sava novada
patriota vispatiesākā šī vārda nozīmē, Ulda
Rudzīša sirds.
Mūsu Uldiņš, tā viņu uzrunāja darba
kolēģes, Ulža, tā viņu sauca draugi un
paziņas. Mūžīgais optimists, cilvēks, kas
uz visām problēmām skatījās ar pārliecību,
ka viss ir atrisināms, viss ir nokārtojams. Cilvēks, kurš dzīvi uztvēra vieglāk
nekā vairākums no mums, mietpilsoniskām lietām pāri skatoties ar vieglu ironiju.
Šo pārliecību un vieglumu viņš iedvesa arī mums, un mēs viņam ticējām.
Neklausīties dažādās runās, bet darīt no sirds savu darbu, mīlēt to, ko Tu dari,
mīlēt pilsētu, novadu, kur Tu to dari, tāds bija Uldis. Viņa spārnotais teiciens:
“Jādzīvā vien ir”, deva pārliecību arī darba biedros, draugos, ka viss būs kārtībā,
viss būs labi, viss tiks paveikts.
Atjaunotajās skolās, ielās, parkos, kultūras namos un klubos, bērnudārzos,
sporta būvēs novadā ir ielikta un palikusi daļiņa no Ulda sirds. Tas bija viņa
darbs, tā bija viņa rūpe. Cilvēks, kurš vienmēr bija un gribēja būt iekšā visos
šajos procesos, nekad nebaidījās būt līdzatbildīgs par rezultātu. Viņš nebaidījās
no kritikas, jo zināja, ka visu ir darījis pēc labākās sirdsapziņas. Bēdājās, ja kas
neizdevās, priecājās, ja visu izdevās paveikt, kā iecerēts. Tagad mums paliks
tikai atmiņas.
Arī atmiņas par lielisku darba kolēģi, draugu, tēvu savām meitām un vecotēvu
mazmeitai. Ar mums visiem paliks Ulda optimisms, humora dzirksts, spēja
uz problēmām dzīvē paskatīties caur gaišo, labo. Jā, viņš to visu darīja it kā
nemanāmi, neuzkrītoši, jo viņam nepatika publicitāte, nepatika, ka viņu slavē,
tomēr pats vienmēr neviltoti priecājās par savu bērnu panākumiem, par draugu,
kolēģu veiksmēm, bet jo īpaši – par mūsu futbolistu veiksmēm. Sports – gan
vieglatlētika, gan orientēšanās, gan futbols bija Ulda dzīves sastāvdaļa, bija viņa
rūpe gan darba ikdienā, gan arī brīvā laikā.
Paldies, Tev par visu un piedod, ja kādreiz ikdienas steigā šis mazais, tik ļoti
bieži vien nepieciešamais vārdiņš palika nepateikts! Tu vienmēr būsi un paliksi
kopā ar katru no mums. Mēs arī zinām, ka no mākoņu maliņas sekosi līdz visam,
kas notiek Tavā dzimtajā pilsētā, novadā. Dosi mums padomus, enerģiju, labestību
un dzīvesprieku. Tu vienmēr paliksi kopā ar mums visiem!
Smiltenes novada dome

Smiltenes novada b�ri�tiesas
darbinieces sa�em Labkl�j�bas
ministrijas atzin�bas rakstus

14. oktobrī Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā, norisinājās svinīgs
Bāriņtiesu 20 gadu jubilejas pasākums, kura ietvaros Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde
ar Labklājības ministrijas atzinības
rakstiem apbalvoja labākos Latvijas pašvaldību dibināto Bāriņtiesu
darbiniekus – ilggadējus novadu un
pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus,
priekšsēdētāju vietniekus, bāriņtiesu
locekļus, citus speciālistus par ilggadēju
pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, attīstot un pilnveidojot bāriņtiesu un bērnu tiesību aizsardzības
sistēmu Latvijā.
Apbalvojumus saņēma arī divas Smiltenes novada bāriņtiesas darbinieces.
Labklājības ministrs Jānis Reirs ar atzinības rakstu par ilggadēju un pašaizliedzīgu
amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā apbalvoja
Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Auriku Zīveri, savukārt bāriņtiesas
locekle Laima Mize saņēma Labklājības ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstu
par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā, ko pasniedza Labklājības
ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.
Prieks, ka Smiltenes novada bāriņtiesas darbs tiek novērtēts!
Sagatavoja,
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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2016. gada 14. novembris
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 26. oktobra lēmumu (protokols Nr.16, 1.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/16
Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums”

Nosl�dzas divi Zivju
fonda projekti

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 17.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
1. pielikums
“17.1.5. Sporta attīstības padome;”.
Smiltenes
novada
pašvaldības
2. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
2009. gada 20. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09
`

`

Smiltenes novada dome
15 deputāti

Komitejas

SIA
„Smiltenes
NKUP”
SIA „Sarkanā
Krusta
Smiltenes
slimnīca”

Domes
priekšsēdētājs

Jauniešu dome

Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Biedra statuss
nodibinājumos
un biedrībās

SIA
„Līvena aptieka”

Finanšu un attīstības
Sociālo un medicīnas
Kultūras, izglītības un sporta

Būvniecības padome
Sporta attīstības
padome

Izpilddirektors

Pašvaldības administrācija

SIA
„ZAAO”

Pastarpinātās pārvaldes institūcijas,
kas realizē pirmsskolas izglītības
programmas
Pastarpinātās pārvaldes institūcijas,
kas realizē pamatizglītības, vidējās
izglītības programmas, speciālā
internātpamatskola
Pastarpinātās pārvaldes institūcijas,
kas realizē interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmas

Uzņēmējdarbības
konsultatīvā padome

Saimnieciskās
darbības nodaļa

Finanšu nodaļa

Izglītības
pārvalde

Juridiskā nodaļa

Dzimtsarakstu
nodaļa

Nekustamo
īpašumu nodaļa

IT nodaļa

Attīstības un
plānošanas nodaļa

Būvvalde

Lauku attīstības
speciālisti

Kancelejas nodaļa
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs

Smiltenes novada
Pašvaldības policija

Komisijas

Administratīvā, Apstādījumu saglabāšanas,
Licencēšanas, Publisko iepirkumu, Vēlēšanu,
Zemes, Pedagoģiski medicīniskā, Civilās
aizsardzības, Deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanas, Publisku izklaides un svētku
pasākumu iesniegumu izskatīšanas, Ekspertu,
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles,
Dāvinājumu
(ziedojumu)
un
dāvanu
novērtēšanas, Bērnu uzņemšanai Smiltenes PII
un pirmsskolas grupās pie skolām, Smiltenes
novada interešu izglītības jaut. un programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales,
Projektu līdzfinansēšanas konkursa NVO,
Medību koordinācijas, Darījumu tiesiskuma
uzraudzības ar lauksaimniecības zemi.

Pagastu pārvaldes

Bāriņtiesa

Kultūras pārvalde

Bilska
Blome

Pastarpinātās pārvaldes
kultūras institūcijas

Brantu un Smiltenes
Grundzāle
Palsmane
Launkalne
Variņi

Sociālais dienests

Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs
Sporta pārvalde

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Paskaidrojuma raksts

Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu “Grozījums 2009. gada 20. jūlija
Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums”
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības
nolikums” apstiprināti 2009.gada 20.jūlijā (sēdes protokols Nr.3 1.§), turpmāk
tekstā - Noteikumi. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pieņemtajiem
lēmumiem.

Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Noteikumi papildināti ar 17.1.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība ir
izveidojusi Sporta attīstības padomi
2. Grozīts nolikuma 1. pielikums – struktūrshēma, kas papildināta ar Sporta
attīstības padomi.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā –
Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi
sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana
pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt
pēc to saņemšanas.

Šogad pašvaldība turpināja zivju resursu papildināšanu. Īstenojot projektu “Zivju resursu pavairošana
Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā”, kura ietvaros 7.jūlijā Blomes ezerā tika ielaisti 400 vienvasaras
līdaku mazuļi, savukārt 21.oktobrī Bilskas ezerā tika
ielaisti 800 vienvasaras zandartu mazuļi. Zivju mazuļus
piegādāja SIA “Rūjas zivju audzētava” no Rūjienas
novada.
Projekta mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus
Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā, un radīt
pamatu licencētas makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Projekts tika īstenots, piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas
bija 421,77 EUR, kur Zivju fonda līdzfinansējums ir
322,21 un pašvaldības līdzfinansējums ir 99,56 EUR.
Ar Zivju fonda atbalstu tika īstenots projekts
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Smiltenes novada Lizdoles ezeram”. 21. oktobrī tika apstiprināti Lizdoles ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumi, kurus sagatavoja Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.
Projekta mērķis ir veicināt zivsaimniecības attīstību
Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Lizdoles ezeram. Projekta realizācija
arī kļuva iespējama, piesaistot Zivju fonda līdzekļus.
Projekta kopējās izmaksas bija
672,29 EUR, kur Zivju fonda
finansējums ir 602,59 EUR, un
pašvaldības līdzfinansējums ir
69,70 EUR.
Ar Lizdoles ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem var iepazīties pašvaldības
mājas lapā.
Zelma Mičule
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu vadītāja

Smilten� R�gas
iel� izveidots
jauns b�rnu
rota�u laukums

Smiltenē Rīgas ielā 8A izveidots jauns bērnu rotaļu
laukums, līdz ar to ir radīta vēl viena sakārtota vieta
pilsētā, kur bērniem pavadīt brīvo laiku.
Bērnu rotaļu laukumā uzstādītas divas jaunas iekārtas,
kas aprīkotas ar dažādiem rāpšanās un kāpelēšanas
elementiem un paredzētas bērniem no 6 līdz 12 gadu
vecumam.
Jaunās bērnu rotaļu laukuma iekārtas piegādi un
uzstādīšanu atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem
veica SIA “MK Dizains”. Kopējas izmaksas ir 8554,70
euro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
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Projekts
PROTI un DARI!”
Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru (JSPA) īstenos Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu “PROTI un DARI!”, programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē,
Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta mērķa grupa: Jaunieši vecumā no 15 līdz
29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā bezdarbnieki.
Pašvaldības un to stratēģiskie partneri projektā
veiks šādas aktivitātes:
1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas
aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot
pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo
pasākumu programmu izstrādi;
3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un
atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša
individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta,
balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie
amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.
Pašvaldību stratēģiskie partneri var būt – jauniešu
organizācijas, sociālais dienests, profesionālās asociācijas, izglītības iestādes, amatnieki, uzņēmēji u.c.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. veikta jauniešu profilēšana (novērtēšana), apzinot
jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī
nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu
programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri):
personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba
tikums”, mūžizglītības kompetences;
Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot jaunieša prasmes,
intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības
virzienus, tiks izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un
darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti no projekta
līdzekļiem tiks nodrošināts līdz pat 9 mēnešu ilgā laika
periodā, ietverot:
• regulāru individuāls mentora atbalstu (vismaz 20
stundas mēnesī);
• neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
• speciālistu konsultācijas;
• dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
• brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un
projektos;
• ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai,
lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt
arodu pie amata meistara);
• iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 31.oktobris.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus
informāciju, rakstot programmas vadītājai Smiltenes
novadā uz e-pastu: ilze.mize@smiltene.lv vai zvanot pa
tālruni – Ilze Mize t. 286319939

2016. gada 14. novembris

Pašvald�bas policijai jauns
operat�vais transportl�dzeklis
Smiltenes novada Pašvaldības policija saņēmusi
lietošanā jaunu operatīvo transportlīdzekli. Iegādātā
automašīna ir Volkswagen Transporter T6 autobuss.
Pēc automašīnas pārbūves un aprīkošanas atbilstoši
noteikumiem par operatīvajiem transportlīdzekļiem,
ir izveidots izolators 3 aizturētajām personām. Automašīna ir pielāgota policijas ikdienas darba pienākumu veikšanai ar iespēju attālināti pieslēgties un izmantot datu pārraides tīklu un tajā esošās datu bāzes.
“Automašīna ir ar pastāvīgu visu riteņu piedziņu
(4x4), tam ir 2,0 l tilpuma turbo dzinējs. Jaunais auto
sniegs iespēju policijas darbiniekiem nokļūt notikuma
vietās un adresēs, pārvarot ceļa posmus, kuros ir apgrūtināti braukšanas apstākļi (smilšaini, dubļaini, sniegoti
ceļi). Tas nereti ir svarīgi, lai sasniegtu galamērķi, kur,
iespējams, tiek apdraudēta personu dzīvība vai/un
veselība.,” par jaunās automašīnas priekšrocībām informē Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Normunds Liepa.
Līdz šim pašvaldības policijas rīcībā bija 2011. gada
Volkswagen Caddy, kura nobraukums sasniedzis vairāk
kā 300 tūkstošu kilometrus. Jaunā auto iegāde dos iespēju

pašvaldības policijai operatīvāk reaģēt un nokļūt uz
izsaukumiem, ja vienlaicīgi tie notiek gan Smiltenes
novadā, gan Apes novadā, līdz šim šāda iespēja bija apgrūtinoša.
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem jauno mikroautobusu piegādāja SIA “Moller Auto Latvia” par 37 977.69
eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedz�vot�ju sav�kt�s z�les un lapu
izvešana s�ksies 14.novembr�

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības
nodaļa informē, ka sakarā ar to, ka daudziem kokiem
lapkritis kavējas, tāpēc iedzīvotāju un uzņēmumu
sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu izvešana sāksies
ar š.g.14.novembri un ilgs līdz tiks izvesti visi maisi, ko
iedzīvotāji un uzņēmumi būs pieteikuši līdz iepriekš
minētām datumam.
Atgādinām, ka Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju
savāktās zāles un lapu izvešanu organizē un apmaksā
pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:
• No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk
kā 1 reizi;
• Izvešanu piesaka iedzīvotājs, uzņēmums SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz telefona numuru 29161694
darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai rakstot uz
e-pastu: eliina.age@gmail.com. Obligāti norādāmā
informācija: Mājas adrese, vieta, kur atstās maisus,
gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu,
telefona numuru;
• Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
• Maisi jānovieto ārpus sētas;
• Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi
netiek izvesti.
• Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotais izvešanas laiks ir mainīts
– izvešana sāksies no š.g. 14.novembra. (Iepriekš
bija plānots no 1.-8.novembrim).

Jau informējam, ka Smiltenes novada pašvaldība
noteica spodrības mēnesi laikā no 2016. gada 7.
oktobra līdz 6.novembrim, tā laikā atļauts dedzināt
ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava
īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai,
veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē
apkārtējiem iemītniekiem, ir tikai ārpus Smiltenes
pilsētas robežām.
Informējam, ka zaru dedzināšana Smiltenes pilsētas
teritorijā tiks atļauta nākamā gada pavasarī Lielās talkas
un izsludinātā sakoptības mēneša laikā. Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu
SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694
darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO”
tālrunis informācijai 64281250.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par jauno
kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu,
savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji
komunicējot. Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim
savu novadu kopā!
Sagatavoja:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes NKUP zi�as

Pagājušā numurā rakstījām, ka Gaujas ielā 6 un
Dakteru ielā 16 notiek jumta seguma atjaunošanas un
skursteņa remonts. Šobrīd abām mājām remontdarbi jau
ir paveikti, Gaujas ielā 6 tos veica SIA “KRAFTER”, bet
Dakteru ielas 16 mājai – AS “NEJSS”.
SIA “Smiltenes NKUP” atgādina, ka līdz šī gada
beigām var brīvprātīgi pieteikties nelikumīgu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājus un noslēgt līgumus ar mums, lai izvairītos no dažādām nepatīkamām
sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.
Paldies tiem, kas to jau ir veikuši!
Arī rudenī piedāvājam apmēram kubikmetru lielu
maisu zaļajiem atkritumiem
Jūs atnākat pie mums, Pils ielā 3a, samaksājiet
kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat maisu. Piepildiet ar
lapām, zāli un pirmdienas rītā noliekat pie savas sētas.
Piezvaniet, ka maiss pilns un mēs savāksim.
Maksa ir par maisa izmantošanu un atkritumu aizvešanu, bet maiss nepaliek Jums īpašumā!
Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojājumiem un
piepildīts tikai ar zaļajiem atkritumiem.

Tomēr Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības
mēneša laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim,
kad nav atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus savā
īpašumā, pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un
lapu izvešanu apmaksās pašvaldība. Spodrības mēneša
laikā zaļo masu ievietojiet savos maisos un piesakiet
izvešanu līdz 11.novembrim SIA “Smiltenes NKUP”.
Plānotais izvešanas laiks no 14.novembra. Zvaniet Elīnai
pa tel. 29161694 vai rakstiet e-pastā eliina.age@gmail.com,
ja vēl, kas jautājams!

Arī ielu uzkopšanas nozarē esam gatavi ziemas
sezonai, abi ietvju tīrāmie traktoriņi un arī lielais Belarus
traktors, kas tīra laukumus, gaida pirmo sniegu. Ir
sagādātas slotas, lāpstas, kā arī smilts un sāls maisījums
kaisīšanai, kastes ir novietotas sētniekiem ērti pieejamās
vietās.
Informējam, ka sākot no 1.novembra Grundzāles un
Palsmanes pagastu ūdenssaimniecības pārzinis ir Kristaps
Kalniņš, nepieciešamības gadījumā zvaniet 29226159.
Smiltenes NKUP
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P�rskats par Pašvald�bas policijas
re�istr�to inform�ciju oktobr�
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada oktobra mēnesī kopā sastādījusi 42 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 26 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 16 par Smiltenes
novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 421. panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2;
- 421. panta pirmā daļa – smēķēšana neatļautās vietās – 1;
- 14923.panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez
gaismu atstarojošas vestes – 10;
- 171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 8;
- 171.panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā – 1;
- 1711.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2;
- 1711.panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti
gada laikā – 2;
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 20.1.punkts – spļaušana un dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā – 6;
- 21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 6;
- 25.1.punkts – publisko vietu piegružošana (nomests izsmēķis) – 3;
- 27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 1.
! Sakarā ar diennakts tumšā laika ātrāku iestāšanos, Pašvaldības policija aicina gājējus ievērot Ceļu satiksmes
noteikumu prasības un parūpēties par personīgo drošību, nēsājot gaismu atstarojošās vestes!
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību
un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:

28659933 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Kult�ra

Jaun�s sezonas
s�kums un
Smiltenes Tautas
te�tra 50 gadi
nosvin�ti

Informāciju sagatavoja:
Normunds Liepa, SNPP priekšnieks

SNPP sa�emt� inform�cija par
notikumiem 2016.gada oktobr�
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS:

no
no Valsts
patrulējot
KOPĀ
iedzīvotājiem
policijas

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA

53

86

8

147

Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā

1

7

1

8

Nepilngadīgo pārkāpumi

1

6

Ģimenes konflikti

1

Zādzības

2

2

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki

7

7

Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās

2

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana

1

Vides piešārņošana, piegružošana

2

4

6

Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās

2

2

4

3

3

2

5

Spļaušana uz ielas
Huligāniskas darbības/konflikti

3

Ceļu satiksmes pārkāpumi

2

7
1

2

6

4

1

3

5

Gājēju pārkāpumi

7

7

Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī

1

1

Aizturēti autovadītāji reibuma stāvoklī

1

1

Palīdzība NMP dienestam

2

2

Pazudušas personas

4

4

Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

4

4

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos

4

4
8

Mutvārdu aizrādījumi

2

6

Personas nogādātas dzīvesvietā

4

9

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI

1

14

1

1

Sniegta palīdzība Sociālajam dienestam

1

1

Novadīts informatīvs drošības pasākums skolā

4

4

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

4

4

5

9

Gulēšana publiskās vietās

4

Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās

6

Citi notikumi, pārkāpumi

11

6
3

1

15

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās

3

3

Reidi makšķerēšanas vietās

6

6

Informāciju sagatavoja:
SNPP priekšnieks N.Liepa

(..) Un tādēļ mums – svešs naudas kairums,
un tādēļ, lai bagātnieks kļūtu,
katrs no mums grib vairāk
DZIESMU, DEJU UN JŪTU...” /Ā.Elksne/
22.oktobra vakarā Smiltenes pilsētas Kultūras centru
pierībināja dejas, pieskandināja dziesmas un izdaiļoja
teātris – ar daudzkrāsainu koncertprogrammu “Ielūdz
teātris!” tika ieskandināta jaunā darba un kopābūšanas
sezona. Šoreiz pasākums aizritēja teātra zīmē, jo savu
50 gadu jubileju svinēja vietējais lepnums – Smiltenes
Tautas teātris.
Koncertā Smiltenes pilsētas Kultūra centra amatiermākslas kolektīvi ne tikai ieskandināja jauno sezonu –
to priekšnesumi bija īpaši pieskaņoti tēmai “teātris”.
Koncertā piedalījās: jauktie kori “Vidzemīte” (diriģentes
– Dzidra Jēkabsone un Baiba Žēbina) un “Pakalni”
(diriģents – Ēriks Derums); senioru koris “Mežābele”
(diriģente – Velta Ispravņikova); VPDK “Ieviņa” (vadītājs
– Reinis Rešetins); JDK “Dadži” (vadītāja – Dagmāra
Bārbale); folkloras kopa “Rudzupuķe” (vadītāja – Līga
Krūmiņa-Krīgere).
Koncertu vadīja iemīļotie Smiltenes Tautas teātra
izrādes “Pusdūša” tēli Zigmunds (Aigars Veldre) un viņa
mamma Dzidra (Dace Purvlīce). Mundim vajadzētu
iesaistīties kādā pašdarbības kolektīvā, bet kurā? – motīvs
caurvija koncertuzvedumu. Kas Mundim izrādījās vistīkamākais un piemērotākais? Nu, protams, ka teātris,
jo tur var gan dziedāt, gan spēlēt, gan dejot. Paralēli
Munda centieniem atrast savu vaļasprieku, pasākuma
dalībnieki un apmeklētāji atskatījās uz Smiltenes Tautas
teātra vēsturi un sasniegumiem, un pēdējos 10 gados
iestudētajām izrādēm.
Par koncertuzveduma režiju rūpējās Smiltenes Tautas
teātra režisors Agris Māsēns.
Smiltenes pilsētas Kultūras centrs un Smiltenes
Tautas teātris teic milzīgu PALDIES visiem kolektīviem,
kas piedalījās koncertā, kā arī viņu vadītājiem;
bijušajiem un esošajiem Smiltenes Tautas teātra
aktieriem, palīgiem un draugiem, kas kuplā skaitā
bija ieradušies uz pasākumu; Smiltenes novada domei
par ieinteresētību un atbalstu un visiem, kas atcerējās
un piedalījās Smiltenes Tautas teātra 50 gadu jubilejas
svinībās!
Uz tikšanos jaunās izrādes Ladislava Fodora
greizsirdības komēdijas “Pildspalva”pirmizrādē!
Madara Mūrniece,
Smiltenes Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja
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Smiltenes novada pašvald�ba
piedal�s energo komandu sacens�b�s
Kopš 2016.gada marta Smiltenes novada pašvaldība un vēl sešas Latvijas pašvaldības (Ādažu,
Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas un Tukuma)
piedalās energo komandu jeb enerģijas taupīšanas
sacensībās pašvaldību darbiniekiem, kuras notiek
projekta save@work ietvaros, ko līdzﬁnansē ES programma “Horizon 2020”. Sacensības vienlaicīgi tiek
organizētas deviņās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Projekta mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana
biroja tipa ēkās, kas atrodas pašvaldības īpašumā.
Pašvaldības darbinieki sacenšas savā starpā par lielāko
enerģijas patēriņa samazinājumu biroja tipa pašvaldības
ēkās 12 mēnešu garumā no 2016. gada marta līdz 2017.
gada februārim.
Smiltenes novada pašvaldība sacensībās piedalās
ar trijām administrācijas ēkām Smiltenes pilsētā: Pils
iela 2, Dārza iela 3 un Dārza iela 11. Lai aktīvi darbotos
projektā un sasniegtu augstus rezultātus sacensībās, katrā
ēkā tika izveidota energo komanda, kas sacenšas ne
tikai ar citām Latvijas pašvaldību ēku komandām, bet arī
savā starpā. Komandas sacenšas trīs kategorijās. Pirmā
ir vislielākais enerģijas patēriņa samazinājums, mainot
tikai darbinieku ikdienas paradumus. Otrā ir vislabākā un
radošākā enerģijas taupīšanas kampaņa. Un trešā kategorija, kurā vērtē komandas sagatavoto sacensību rīcības
plānu, lai panāktu enerģijas ietaupījumu ilgtermiņā.

Galvenais ir darboties komandā
Smiltenes novada domes projektu vadītāja un šā
projekta koordinatore, Dārza iela 3 energo komandas
vadītāja Lita Kalniņa stāsta, ka sākums projektam nebija viegls, jo bija daudz nezināmu faktoru, savukārt
komandām jāmācās sastrādāties savā starpā. “Pirmos
sacensību mēnešus komandām bija “taustīšanās” un
mēģinājumi saprast projekta jēgu, būtību un vajadzību.
Iekustināt komandas Dārza 3 garu nebija viegli, jo dalība
enerģijas taupīšanas projektā bija papildus darbs pie ikdienas pienākumiem un komandā tika apvienoti kolēģi,
kas līdz šim nebija strādājuši tieši kopā. Darbojoties
projektā nu jau sešus mēnešus, Dārza ielas 3 energo
komanda novērtē iespēju caur šādu projektu iepazīt
kolēģus un atklāt līdzcilvēku talantus. Šobrīd komanda
kūsā enerģijā un acīs ir redzams sacensību gars.”

ka, pateicoties plānam un īstenojot tā aktivitātes, veidojas
vislabākā un radošākā enerģijas taupīšanas kampaņa, kas
velk komandu tuvāk uzvarai. Lita stāsta, ka aktivitātes
noteikti nevar būt tikai formālas un nospiedošas, jo tas
nestrādā, tāpēc komanda cenšas radoši iesaistīt kolēģus
enerģijas taupīšanā. Piemēram, septembrī darbinieki
pildīja aptauju par projektu, zinošākie saņēma pateicības
balvas, tāpat par taupīšanu kolēģiem atgādina dažādi
atraktīvi atgādinājumi.

Energo padomi un aktivitātes kolēģiem
Dārza ielas 3 energo komanda enerģijas patēriņu
samazina par 28 %, ieņemot augsto 4.vietu
Pēc pirmajiem sešiem mēnešiem projekta koordinatori SIA “EKODOMA” izvērtē komandu sasniegums.
Varam būt gandarīti, jo, saņemot pusgada rezultātus,
Dārza ielas 3 ēka ir ierindojusies ceturtajā vietā no 19
projektā iesaistītajām pašvaldību ēkām ar 28 % enerģijas
patēriņa samazinājumu, Pils ielas 2 ēka ir piektajā vietā
(enerģijas patēriņa samazinājums 20,5%) un Dārza
ielas 11 ēka ir devītajā vietā (14,8 % samazinājums). Lita
Kalniņa skaidro, ka šie panākumi ir ļoti labi, tomēr
lielākais darbs vēl ir tikai priekšā – sāksies aukstie un
tumšie mēneši, komandām būs jāspēj panākt, lai arī
siltumenerģijas patēriņš ēkām nepieaugtu, bet samazinātos.

Ieguvums būs arī pēc projekta

Dārza iela 3 energo komandas vadītāja Lita Kalniņa
uzsver, ka enerģijas samazinājumu šajā projektā nepieciešams panākt ar ikdienas paradumu maiņu. Līdz ar
to šis projekts ir tikai ieguvums, jo darbinieki izmainot
līdzšinējos, varbūt ne tik energoefektīvos paradumus,
saglabās šīs izmaiņas arī nākotnē. “Šis projekts noteikti
nav tikai viena gada griezumā, tas ir ieguldījums mūsu
turpmākajā darbā un arī ikdienas dzīvē. Būt energoefektīviem nav nemaz tik grūti, bet grūti ir mainīt sevi
un savus “niķus”, piemēram, izejot no telpas, nodzēst
apgaismojumu vai atcerēties izslēgt monitoru. Ja no
sākuma par to bija jāpiedomā, tad tagad jau tas notiek
automātiski – paradums ir izmainīts uz energoefektīvāku paradumu,” par projekta ieguvumiem stāsta Lita
Kalniņa.
Jāteic, ka mūsu Dārza ielas 3 energo komandas
vadītāja Lita Kalniņa šim projektam ir piegājusi ar ļoti
lielu degsmi un enerģiju, ar savu aktivitāti ir spējusi
pārliecināt ne tikai savus komandas biedrus aktīvi līdzdarboties, bet arī visus citus pašvaldības darbiniekus,
par ko paldies viņai. Projektā iesaistītie darbinieki bieži
secina, ka ir nianses, par kurām varbūt līdz šim pat
nebija aizdomājušies, tāpēc katra īstenotā komandas
aktivitāte liek atkal un atkal atcerēties par enerģijas taupīšanu. Piemēram, vienkārši izslēgta ierīce, bet atstāsta
pieslēgta pie kontaktligzdas arī patērē enerģiju. Varbūt
ne ļoti daudz, bet gada laikā tas noteikti sasummējas
kādā eiro izteiksmē, ko pēc būtības varēja arī ietaupīt.
Taču uz taupīšanu jāskatās racionāli, nevar taupīt uz
komforta un veselības rēķina, vienmēr ir jāizvērtē
situācija!
Aicinām arī mūsu novada iedzīvotājus pārdomāt un
varbūt mainīt savus ikdienas paradumus, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu!

SIA “EKODOMA” kopsavilkums
par pirmajiem sešiem mēnešiem

Radošās energo komandas dalībnieces
Tomēr, kā secina Lita Kalniņa, galvenais nav tikai
izveidotās komandas darbs, bet visu darbinieku iesaistīšanās projekta aktivitātēs. Jau pašā sākumā Dārza
ielas 3 energo komanda esot nonākusi pie secinājuma, ka
būtiskākā problēma, kas traucē iesaistīties aktivitātēs un
taupīt energoresursus, ir informācijas trūkumus – nevis
specifiskas informācijas trūkums par enerģiju, bet gan
elementāra sadzīviska komunikācija kolēģu starpā. “Piedalīšanās enerģijas taupīšanas sacensībās noteikti ir
uzlabojusi darba vides iekšējo klimatu,” secina Dārza
iela 3 energo komandas vadītāja Lita Kalniņa.

Prieks, ka Dārza ielas 3 energo komandas aktivitātes
ir pamanījuši un novērtējuši arī citi. Jau informējām,
ka Smiltenes novada domes komanda (#Dārza3Energokomanda) piedalījās Ekonomikas ministrijas un žurnāla
“Būvinženieris” izsludinātajā fotokonkursā “Energoefektivitāte mums apkārt”. No 43 iesniegtajām fotogrāfijām
konkursa žūrija divus laureātus: SIA “Taupi” un Smiltenes novada pašvaldības iesniegtās fotogrāfijas. Tāpat
Smiltenes novada pašvaldības iesniegtā fotogrāfija bija
vispopulārākā iepriekš veiktajā balsojumā, līdz ar to
komanda saņēma Ekonomikas ministrijas Simpātiju
balvu.

Līdzfinansē Eiropas Savienības pētniecības
un inovāciju programma “Apvārsnis 2020”

Dārza ielas 3 energo komandas panākuma
atslēga rīcības plāns un kolēģu atbalsts
Lita Kalniņa stāsta, ka komanda ir sapratusi, ka jebkura no trijām sacensību kategorijām ir svarīga un viena
otru papildinoša, tādēļ ir jāstrādā plānveidīgi. Tāpēc
komanda ir izstrādājusi un apstiprinājusi sacensību
rīcības plānu, kā arī katru darbinieku iepazīstinājuši ar
to, savukārt darbinieki ar savu parakstu ir apliecinājuši
savu dalību aktivitātēs. Komandas vadītāja Lita uzsver,

Vairāk par enerģijas taupīšanas sacensībām
www.saveatwork.lv

Piedalāmies fotokonkursā “Energoefektivitāte mums apkārt”

Par projekta norisi pastāstīja
#Dārza 3 Energokomandas vadītāja Lita Kalniņa
Informāciju apkopoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izgl�t�ba

Atkalredz�šan�s prieks
Izsmaržojusi vasara. Uz dzērvju kāsi debesīs
noraugās bagātais rudens. Cik ātri skrien laiks!
Liekas, ka pavisam nesen ar smaržīgām meijām,
jāņuzālēm un Jāņu sieru ciemojāmies pie saviem
draugiem Smiltenes pansionātā, bet nu jau rudens
salna agros rītos vēsta par ziemas tuvošanos.
Mīļu, sirsnīgu satikšanos nekad nevar būt par daudz.
Tādēļ Labo darbu nedēļas ietvaros pie sirmgalvjiem
devāmies atkal. Smiltenes PII “Pīlādzītis” “Rūķu” un
“Zaķēnu” grupas vecāki ar saviem bērniņiem, skolotājas,
citi labi, atsaucīgi cilvēki sarūpēja gardus cienastus –
plātsmaizes, vafeles, cepumus, kūkas, konfektes, ābolus,
veselīgu aroniju – cidoniju dzērienu, lai, apciemojot
seniorus, ne tikai aprunātos ar viņiem, bet uzcienātu ar
saldumiņiem, radot svētku sajūtu ikdienas ritmā. Mīļu
pateicību vēlamies pateikt visiem, kuri bija atsaucīgi!
Aizkustinoši un silti bija bērnu pašu zīmētie apsveikumi,
kuri pievienoti pie gardumu paciņām ar laba vēlējumiem.
Apciemojām visus pansionāta iemītniekus, bet pie
Vallijas un Birutas kundzēm uzkavējāmies ilgāk. Kāds
viedums, vienkāršība, dzīves gudrība staro no abām!
Uzzinājām, kā rit ikdienas dzīve pansionātā, par ko
interesējas abas kundzes, kas viņām sagādā prieku, kas
rada raizes. Pensionētā skolotāja Valija Nadziņa velta
labus vārdus iestādes darbiniekiem, pateicību izsaka
kurinātājam, kurš arī rudens pusē iekurināja, lai mājīgāk.
Ļoti priecājas par mūsu novada laikrakstu “Smiltenes
Novada Vēstis”, par “Ziemeļlatviju”, jo “esam informētas
par visu, kas notiek novadā. “Es jau pasūtīju “Ziemeļlatviju” nākamajam gadam ar visiem pielikumiem.
Priecājos par žurnālistes Sarmītes Ozolas publikācijām
– viņa man patīk vislabāk” – saka skolotāja. Birutas
kundze pastāsta, ka skatoties TV viņām ir sava kārtība.
Plkst.17:00 ir interesants vācu seriāls, kurā īpaši patīk
dabas skati un skaistā vācu mūzika, bet dienas ziņās
redzam un dzirdam visu, kas notiek valstī. Abas kundzes
priecājas par J.Streiča jubileju, par M.Jansona un R.Paula
kopējo koncertu. “Mēs raudājām un vēl divas dienas to
pārspriedām”: saka kundzes. Viņas dusmojas, ja cilvēki
meklē slikto – kur koks, tur ēna, tā dzīvē iekārtots, bet
cilvēkam jāprot saskatīt labo un skaisto! Abas kundzes
jūsmo un priecājas par dabu. Skolotāja rokās paņem
dzeltenu kļavas lapu, kuru pacēlusi pastaigas laikā,
aplūko to un brīnās par dabas varenību. Kundzes stāsta
par vāverēm pansionāta dārzā, par pretī logam augošo
lazdu, kura pavasarī koši sarkana, par to, ka šogad

kokiem lapas sakrīt apkārt saknēm, kas liecina, ka būs
gara, barga ziema. Nedaudz saskumst, jo, kaut parkam
apkārt divas skolas, tomēr nevienā kokā nav bērnu
gatavots putnu būrītis.
Abas kundzes ir draugos ar literatūru. Arī tagad
Birutas kundze lasa J.Janševska “Dzimteni”, bet Valijas
kundze norvēģu autores S.Unsetes “Ida Elizabete”,
kuras vēlāk abas pārspriedīs. Vēl kopīgi papriecājamies
par mūsu mazās tautas lielajam bagātībām – cilvēkiem,
kultūru, lietišķo mākslu, dabu, vēsturi. Sarunas beigās
skolotāja saka: “Katrai dzīvei ir gaišā un tumšā puse,
mums gaišas puses ir vairāk!” Un atgādina sava tēva
teikto, ko vajadzētu uzklausīt un izpildīt jebkuru darbu
darot – “darbs jāpadara ne tikai labi, bet arī skaisti!”
Solāmies ciemos nākt atkal. Nākamreiz tas būs
pavisam drīz – 21. decembrī, kad kopā ar bērniem
un sirmgalvjiem dziedāsim Ziemassvētku dziesmas,
iedegsim svētku eglīti, un sēdīsimies pie Ziemassvētku
svētku galda.
Visiem vēlam mazās Elzas Elizabetes teikto: “Acīs –
prieku, lūpās – smaidu, sirdī – vienmēr sauli!”
Inguna Slapjuma, Gunta Mežule – “Pīlādzītī”

Grundz�l� viesojas igau�u deleg�cija
21. oktobrī Grundzāles pamatskolā uzņēmām igauņu
delegāciju no Ilmatsalu pamatskolas – 7.-9. klašu
skolēnus un skolotājus. Vispirms viesiem parādījām
skolu, vairāk par skolas ikdienas dzīvi, tradīcijām un
sasniegumiem viņi uzzināja, noskatoties prezentāciju.
Tikšanās mērķis bija iepazīties tuvāk un stiprināt
draudzību, tāpēc izveidojām 4 jauktās komandas, kurām
tika dots uzdevums piedalīties aktivitātēs.
Pirmo aktivitāti “Šņakt” bija sagatavojusi un vadīja
skolotāja Irita Eimane. Spēles laukums sadalīts kvadrātos
– tie ir džungļi. Caur džungļiem ved “taciņa’’. Laukuma
pretējās pusēs dzīvo 2 ciltis, kurām ir jāapmainās vietām
pa “taciņu’’. “Taciņa’’ ir zināma tikai spēles vadītājam,
kurš tēlo kādu plēsīgu zvēru. Katru reizi, kad dalībnieks
uzkāpj uz nepareizā lauciņa, spēles vadītājs saka “šņakt’’,
un dalībnieks iet atpakaļ pie savas cilts. Gājiens pāriet
pretinieka pusē. Uzvar tā cilts, kura pirmā pāriet pretējā
pusē. Jāpāriet ir visiem dalībniekiem.
Otrā aktivitāte norisinājās sporta zālē, kur skolotāji
Dzintra Bormane un Māris Stabiņš vadīja mini orientēšanos ar Latvijas kartes puzles gabaliņu meklēšanu,
bumbiņas mešanu konusā, saliedēšanās rotaļu ar izpletni
un bumbu.
Nonākot pie skolotājas Baibas Kovalas angļu valodas klasē, katrai grupai bija iespēja kopīgi pasmieties,
rakstot “jautro diktātu’’(Funny dictation). Vispirms katrs
uz atsevišķas lapiņas uzrakstīja konkrētus 15 vārdus
angļu val. piem.: dzīvnieks, krāsa, transports, ēdiens u.c..
Pēc tam ar šiem vārdiem aizpilda iepriekš sagatavota
teksta tukšās vietas.

Ceturtās aktivitātes “Komandas sajūta” mērķis bija
padarīt 10 cilvēkus par komandu, kopā tiekot līdz
rezultātam – visiem reizē padot 2 bumbiņas blakus
stāvošajam partnerim un to izdarīt 3 reizes pēc kārtas.
Skolēniem bija jāizvēlas stratēģija (kurš būs līderis, veids,
kā metīs), lai sasniegtu mērķi. Skolēni mācījās iedvesmot
grupas biedrus, lai izdotos sasniegt rezultātu.
Laiks paskrēja nemanot, mūsu skolēni šķīrās kā draugi,
ar vēlmi tikties un sadarboties atkal.
Pirms mājupceļa igauņu skolēnus atraktīvā veidā
ar Smiltenes skaistākajām un vēsturiskajām vietām
iepazīstināja Smiltenes tehnikuma pasniedzējs Gunārs
Auders.
Grundzāles pamatskolas direktore
Valda Elstiņa

Smiltenes
tehnikums
gatavojas
95 gadu jubilejai

Smiltenes tehnikumā, gatavojoties skolas 95. gadu
jubilejai, izveidota darba grupa, kas izstrādā vērienīgā
pasākuma scenāriju un domā par to, kā labāk atrisināt
organizatoriskos jautājumus.
Skolā jau no tās pirmsākumiem mūsdienīgais gājis
roku rokā ar tradīcijām. Tāpat kā smiltenieši vienmēr
zinājuši, ka šeit var nākt un apgūt zināšanas, kas noderēs
ne vien darbā, bet arī mājas ikdienā. Tehnikuma nākotnes
stratēģijā lielu vietu ieņem iecere celt godā senās amatu
prasmes un tajās dalīties ar citiem. Jubilejas pasākuma
dienā Kalnamuižas bruģētais ceļš piederēs vietējiem
amatniekiem. Skolas ciemiņi un ikviens interesents varēs
aplūkot un iegādāties viņu jaunākos darbus. Iespējams,
būs arī meistardarbnīcas, kur atraktīvākie varēs izmēģināt roku seno arodu prasmēs. Ja viss izdosies, kā iecerēts, tas būs iesākums radošai un daudzveidīgai skolas
sadarbībai ar amatu meistariem daudzu gadu garumā.
Pēc tirgus bruģēto ceļu virzienā uz Kalnamuižu plānots atvērt vieglo automašīnu satiksmei, lai nodrošinātu
pastāvīgu saikni ar pilsētu.
Smiltenes tehnikums atrodas Kalnamuižā, vietā, kur
pirms daudziem gadiem sākās Smiltene. Lai pilsētniekiem simboliski atgādinātu šo faktu, no pilsētas tagadējā
centra plānots svētku gājiens uz tehnikumu.
Dažādu iemeslu dēļ skolas jubilejā vēl nevarēs atklāt iecerēto pieminekli Kalnamuižas progresīvākajam
saimniekam firstam Līvenam, kas sniedzis milzīgu
ieguldījumu visas pilsētas attīstībā. 1922. gadā atklātā
piensaimniecības un lopkopības skola, no kuras sākās
tehnikuma vēsture, atradās muižas galvenajā ēkā. Šobrīd
vairākas tehnikuma pārziņā esošās ēkas ir firsta Līvena
atstātais mantojums. Skolas jubilejas gadā plānots sagatavot vietu, kur, gaidot Latvijas simtgadi, iecerēts novietot pieminekli.
Nozīmīgas pārmaiņas tehnikumā sākās 2011. gadā,
skolu apvienojot ar Smiltenes 29. arodvidusskolu. Viņi
tagad ir mūsējie. Priecājamies, ka šos svētkus varēsim
nosvinēt kopā. Arī ar visiem tiem, kuri Pils ielā 8 strādāja
un mācījās vēl pirms abu skolu apvienošanas.
Tehnikuma jubilejas darba grupa apkopo interesantākos vēstures materiālus, senās un ne tik senās fotogrāfijas, kurās iemūžināti nozīmīgākie brīži skolas dzīvē.
Daudzus tehnikuma darbiniekus un absolventus dzīve
aizvedusi tālu projām no skolas. Aicinām ikvienu dalīties interesantākajās atmiņās par Kalnamuižu, Smiltenes
tehnikumu un tā ļaudīm, zvanot pa tālruni 29230329.
Baiba Vahere
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Kult�ra

Nakts p�rg�jien�
tika iepaz�ta
naksn�g�
Smiltenes apk�rtne

30. un 31.oktobra vakarā lieli un mazi dalībnieki
pulcējās Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā,
lai kopīgi dotos nakts pārgājienā “SPOCĪNS JOCĪNS”.
Interesi par pasākumu izrādīja ļoti liels interesentu
skaits, tādēļ tika rīkota papildus grupa 30. oktobra
vakarā. Kopā abos pārgājienos devās 57 dalībnieki, kuri
nebaidījās ne no lietus, ne no sniega un bija gatavi iepazīt
naksnīgo Smiltenes apkārtni.
Apmēram septiņu kilometru garajā nakts pārgājienā,
zibot lukturīšiem, tika iepazītas jaunas meža takas, Abula
upes līkumi, nogāzes un stāvkrasts, tika stāstīti joki un
biedēti spoki. Pusceļā dalībniekiem bija iespēja atvilkt
elpu un sasildīties pie ugunskura, uzcept līdzi paņemtās
desiņas un iedzert karstu tēju, lai atgūtu spēkus un dotos
atpakaļceļā uz Smilteni.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
saka lielu paldies visiem dalībniekiem un īpašu paldies
pasākuma vadītājai Santai Paeglei par lielisko pasākumu
un kopā pavadīto laiku!
Pasākumu organizēja Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrs sadarbībā ar aktīvās atpūtas pasākumu vadītāju Santu Paegli no “Sports S”.
Foto: A.Melderis
Lelde Sprancmane,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
tūrisma speciāliste

Valsts sv�tkos
sumin�s
blom�niešus

Blomes pagastā ir tradīcija Latvijas Republikas
proklamēšanas svinīgajā pasākumā pateikties tiem
blomēniešiem, kuri ar savu darbu ikdienā, sabiedriskajām aktivitātēm vai savas dzīves piemēru,
ir devuši ieguldījumu pagasta, novada un valsts
attīstībā.
17.novembrī plkst.19.00 Blomes tautas namā notiks
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Sumināsim blomēniešus – labus sava darba
darītājus: Savieļu ģimeni – Intu, Māri un Kasparu
Savieļus (SIA “KM Building’’ īpašnieki), skolotāju Juri
Bērziņu, Gati Palmu (SIA “Agro Blome” īpašnieks), Viju
Mačuli, (zemnieku saimniecība “Akoti” īpašniece).
Skatīsimies Brantu amatierteātra pirmizrādi
“Centrifūga” pēc G.Priedes lugas motīviem, ballēsim
kopā ar “Lauku muzikantiem”. Ieeja uz pasākumu bez
maksas.
Svinēsim svētkus kopā!
Gita Skadiņa,
Blomes tautas nama vadītāja

Ir noskaidroti vok�listu konkursa
“Smiltenes balsis 2016” uzvar�t�ji

15. oktobra vakarā Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā valdīja pozitīvs satraukums un daudz, daudz
mūzikas – izskanēja trešais vokālistu konkurss
“Smiltenes balsis”. Pēc gada pārtraukuma konkurss
atkal pulcēja vokālistus (kopumā – 10) no Smiltenes
un tuvējiem novadiem.
Konkursa dalībnieku uzdevums bija sagatavot un
izpildīt vienu dziesmu latviešu valodā, atbilstoši savam
vecumam un vokālajām spējām. Konkursantus vērtēja
profesionāla žūrija: leģendārais mūziķis un komponists
Uldis Marhilēvičs; mūziķis, dziesmu autors un grupas
“Ceļojums” solists Jānis Krūmiņš; divkārtēja konkursa
“Smiltenes balsis” uzvarētāja, brīnišķīgas balss īpašniece
Iveta Ose un Smiltenes Tautas teātra aktieris, kultūras
profesionālis Aigars Veldre.
Žūrija lēma par šādu konkursa rezultātu:
16-18 gadu grupā:
1.vieta – Kate Alīsija Apse (Smiltene);
2.vieta – Toms Zariņš (Smiltene);
3.vieta – Niks Raivis Deičmanis (Smiltene)
28 gadi un vecāki:
1.vieta – Inga Deigele (Smiltene);
2.vieta – Mārtiņš Rieksts (Grundzāle);
3.vieta – Baiba Feldhūne (Rīga)
Atzinības rakstus saņēma Kristīne Reikmane (Rauna),
Gundega Kondratjeva (Smiltene), Dzintars Strazdiņš
(Bilska), savukārt par izcilo vokālu īpaši tika uzteikts
Gints Ristamecs (Liepa).
Visi konkursa dalībnieki saņēma skaistas un vērtīgas balvas no konkursa draugiem un atbalstītājiem:
tirdzniecības centra “Valleta”; apģērbu veikala “Rianna”;
Valmieras drāmas teātra; Jāņa Rozes grāmatnīcas;
uzņēmumiem “Stora Enso” un “Balteru Attīstības
grupa”; Smiltenes kinoteātra 3D un Smiltenes novada
dome.

Par dalībnieku sapucēšanu konkursam rūpējās kosmētikas firma “Avon”. Konkursa norisi ar priekšnesumiem
bagātināja bērnu un jauniešu vokālistu konkursa “Smiltenes balstiņas 2016” laureātes Krista Dance un Anita
Ance Moruza, kā arī konkursa “Smiltenes balsis 2014”
uzvarētājs 14-17 gadu grupā Klāvs Gulbis kopā ar Alisi
Rubuli. Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās
Pēteris Vilks (basģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Andis
Mincis (bungas) un Džuliāns (klavieres).
Smiltenes pilsētas Kultūras centrs
saka milzīgu paldies visiem, kas piedalījās
šī pasākuma tapšanā! Uz tikšanos nākamajā gadā!
Madara Mūrniece,
Smiltenes Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

Koris “Pakalni” un folkloras
kopa “Rudzupu�e” iepaz�st po�u
kult�ras trad�cijas
Oktobra nogalē Smiltenes
kultūras centra kolektīvi – jauktais koris “Pakalni” un folkloras
kopa “Rudzupuķe” devās uz
Poliju, lai iepazītu jaunus draugus – dziesmu un deju grupu
“Zamojszczyzna”, kā arī poļu
kultūru un tradīcijas.
Dziesmu un deju grupa
“Zamojszczyzna” ir īpaša ar to, ka
tajā dzied un dejo aptuveni simts
dalībnieki trijās paaudzēs. Arī mums
bija iespēja iepazīstināt poļus ar
Smiltenes novadu, latviešu folkloras tradīcijām un koru mūziku.
Mēs sajutām poļu sirsnību un
viesmīlību, kas mums ļāva justies
kā labiem, gaidītiem draugiem.
Polijā izbaudījām skaistu atvasaru. Priecājāmies par iespējuapskatīt ievērojamākās vietas Ļubļinā un Zamoščā.
Abās šajās pilsētās mēs sniedzām koncertus. Ļubļinā atklājām Amatnieku biedrības nama festivālu. Savukārt
Zamoščā piedalījāmies vērienīgā koncertā, kas kā tradīcija tiek rīkots, lai “palaistu” studēt savus jaunos folkloras
kopas dalībniekus. Poļu klausītāji ar lielu interesi uzņēma kora dziedājumu un sirsnīgo sadziedāšanos ar folkloras
kopu “Rudzupuķe”, kas poļiem iemācīja dziedāt latviešu tautas dziesmu “Baltu pupu iestādīju”. Skatītāju atsaucību
izjutām, pilnajā zālē dzirdot vētrainus aplausus. Poļiem interesanti šķita mūsu tautas tērpi un mūzikas instrumenti,
kas krasi atšķīrās no viņu žilbinošiem un krāsainajiem tautas tērpiem. Atmiņā paliks poļu viesmīlība, košie poļu
tērpi, viņu dziedājums, spalgie svilpieni un saucieni, deju soļi un neparastā Zamoščes vēsture. Piemiņas vērti ir arī
sadraudzības vakari, kur mēs kopīgi dejojām latvju dančus un rotaļas, latviešu tautas instrumentu pavadībā, kā arī
dziedājām latviešu un poļu dziesmas. Arī poļi mums iemācīja savus dančus.
Par brīnišķīgo un pieredzes bagāto braucienu esam pateicīgi Smiltenes novada domei, Smiltenes kultūras centram
un personīgi Ivaram Ādamsonam.
Jauniegūtos draugus uzaicinājām mūs apciemot Latvijas simtgadē.
Līga Krūmiņa-Krīgere,
folkloras kopas “Rudzupuķe” vadītāja
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Sports

“Smiltene/ BJSS”
sezonu nosl�dz ar spožu uzvaru

29. oktobrī Tepera stadionā komanda.lv 1. līgas
čempionāta 2016. gada sezonas noslēdzošo spēli
aizvadīja “Smiltene/ BJSS” vienība, kas aizraujošā
cīņā ar rezultātu 1:0 pirmo reizi pārspēja “Valmiera
Glass FK/ BSS” komandu. Raimonda Dūmiņa atvadu
spēlē vienīgos vārtus mājinieku labā guva Dairis Zariņš.
2016. gada noslēdzošajā komanda.lv 1. līgas čempionāta spēlē Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītā
komanda uzņēma turnīra tabulas ceturtajā vietā esošo
“Valmiera Glass FK/ BSS” vienību. Smiltenieši, kuri aizvada savu līdz šim veiksmīgāko sezonu 1. līgā, turnīra
tabulā pirms šīs cīņas ieņēma septīto vietu, par diviem
punktiem atpaliekot no sestajā vietā esošās “Tukums
2000” komandas, bet par trijiem punktiem apsteidzot
astotajā vietā esošo “RTU” vienību. Spēlei pret Valmieras
komandu bija gatavi teju visi vadošie Smiltenes futbolisti.
Iztrūka vien Edgara Jansona, kurš spēlē pret Tukuma
komandu guva elkoņa lūzumu. Spēlēt bija gatavs Dagnis
Sausais, kurš divas nedēļas iepriekš guva smadzeņu
satracinājumu cīņā pret “Staiceles bebriem”.
Abu komandu iepriekšējā tikšanās reizē Valmierā ar
rezultātu 2:1 uzvarēja mājinieku komanda. Smilteniešiem līdz šai spēlei 1. līgā valmieriešus nebija izdevies
pārspēt.
Jau labu laiku pirms spēles sākuma Tepera stadionu
pārņēma šajā sezonā neredzēti daudz līdzjutēju. Smiltenes komandas atbalstam bija sagatavoti arī lielie pilsētas
karogi, kas kopā ar skatītāju aktīvo līdzi jušanu radīja
labu futbola atmosfēru. Arī spēle nelika vilties.
No pirmajām minūtēm laukumā valdīja kārtīga cīņa.
Pirmajās spēles minūtēs bumbu vairāk kontrolēja un
aktīvāk uzbruka smiltenieši. Ilgi nebija jāgaida arī līdz
pirmajam vārtu guvumam. Vairāk vārti netika gūti un
spēle noslēdzās ar rezultātu 1:0.

Puslaika pārtraukumā pirmo reizi Tepera stadionā
notika “Smiltenes piena” līdzjutēju konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 30 jaunie futbolisti. Bija padomāts
arī par gardu bezmaksas maltīti līdzjutējiem. Kopumā šo
spēli klātienē noraudzījās 280 skatītāji, kas ir šīs sezonas
Smiltenes komandas mājas spēļu apmeklētības rekords.
Uzreiz pēc spēles mājinieku spēlētāji pateicās saviem
līdzjutējiem par atbalstu visas sezonas garumā. No līdzjutējiem, kā arī saviem un pretinieku spēlētājiem, futbolista statusā atvadījās Raimonds Dūmiņš, kurš palīdzēja
komandai iekļūt 1. līgā un trīs sezonas arī bija spēlējošais
galvenais treneris.
“Smiltene/ BJSS” ir 2016. gada progresējušākā 1. līgas
komanda. Čempionātu smiltenieši noslēdza garantētajā
septītajā vietā. Sezonas bilance ir 15 uzvaras, 3 neizšķirti
un 10 zaudējumi. Gūto un ielaisto vārtu bilance: +27.
Plašāks apskats par aizvadīto sezonu vēl sekos.
Toms Markss

Smiltenes novada komand�m
pan�kumi rogaininga sacens�b�s
“Veclaicens rudens”

23. oktobrī Kornetos notika starptautiskās sacensības ROGAININGĀ “Veclaicens rudens”, kas pulcēja
188 dalībniekus , kuri startēja 82 komandās.
Apvidus – gleznainā Kornetu – Peļļu grava ar 8
dažāda lieluma ezeriem, Latvijas – Igaunijas pierobežā
(atsevišķās vietās kartogrāfētā teritorija iesniedzās
Igaunijā). Sacensību apvidus daudzveidīgs. Teritorija
lielākā daļa mežiem klāta, reljefs izteikti paugurains.
Daudz arī atklātu teritoriju. Vietējā augstumu starpība
līdz pat 50 metriem. Neattīstīts lauku un Meža ceļu tīkls.
Sacensību rajonā bija sastopami daudzveidīgi dabas
objekti un apskates vietas.
Apvidū bija izvietoti 30 kontrolpunkti ar vērtībām
no 3 līdz 6. Komandu uzdevums bija pēc iespējas ātrāk
savākt lielāku punktu skaitu.
Sacensībās piedalījās arī kupls skaits dalībnieku
no Smiltenes novada. Sacensības notika četru un sešu
stundu formātā. Četru stundu rogainingā absolūti labāko
laiku un uzvaru savā grupā MO4 ieguva komanda “Team
Laucis”, kuras sastāvā kopā ar puisi no Gaujienas startēja
grundzālieši Artūrs Pauliņš un Matīss Slikšjānis. Uzvara
grupā XO4 komandai, kurā startēja OK Azimuts sportists
Rolands Rudītis kopā ar Edgaru un Inesi Kokorevičiem.
Šajā grupā vēl trešā vieta komandai “Būdaskalns”. Tajā
startēja Gunta un Aigars Dudeļi. Nedaudz no viņiem
atpalika komanda “Bez burkām” ar Pēteri un Elizabeti
Kokarēvičiem sastāvā. Ar tādu pašu punktu skaitu, tikai
četras minūtes vēlāk finišēja komanda “Saule pāri
visam” ar Videgu Gaigalu un Kasparu Liepiņu sastāvā.
Prieks arī par to ka Smiltenes novads bija pārstāvēts
ar divām ģimeņu komandām. Komandai Silmalieši, kurā
startēja Kaspars Abuls, Antra Kļaviņa, Kitija Abula un
Renārs Kļaviņš ceturtā vieta un komandai “Trīsstabiņu
ceļš”, kurā startēja Māris Stabiņš ar jaunāko meitu Aneti
Stabiņu septītā vieta. Savukārt viņu kaimiņiene Sintija
Levica startējot komandā “Noķer zaķus” tika pie 5. vietas
grupā WO4.

Smiltenes novads bija pārstāvēts arī sešu stundu
sacensībās. Uzvaru grupā WJ6 izcīnīja Grundzāles piektās
klases meiteņu komanda, kas bija papildināta ar Aneti
Annu Strazdiņu. Komandā vēl startēja Agnija Kalēja,
Karīna Rubņikoviča, Laura Andersone un Katrīna Līva
Lagzdiņa. Grundzāles piektās klases puiši Ģirts Harkins un
Artūrs Duksis grupā MJ6 finišēja ar otro labāko punktu
bagāžu. Otrā vieta arī Vitai Cīrulei un Guntaram Cīrulim
grupā XV6.
Sudrabs arī OK Azimuts sportista no Jaunpiebalgas
Jāņa Biezā komandai “Divi veči” vīriešu superveterānu
grupā MSV6.
Māris Stabiņš

Baltijas junioru
kaus� Ilgvars
Caune izc�na
bronzas meda�u

Baltijas junioru kauss dalībniekus šogad pulcēja
22.-23.oktobrī Igaunijā netālu no Otepes.
Sacensību pirmajā dienā sacensības notika garajā
distancē. Viena no sacensību īpatnībām, ka starts tiek
sākts ļoti agri. Pirmie dalībnieki distancē devās jau 9.30.
Sacensību apvidu raksturo viens vārds – purvains.
Pie tam šie purvi nebija no skrienamajiem. Arī apkārtceļi
nebija tie izdevīgākie un sportistiem nācās vien brist pa
taisno cauri purviem.
Sacensībās piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Somijas un Polijas valstu izlases. Zviedrija startēja ar
divām izlasēm – Småland un South-Sweden.
Ilgvars Caune pēc distances sākuma daļas, kad bija
veikti pirmie 1521m, uzrādīja otro labāko laiku. Kad bija
veikti 7006 metri viņam trešais rezultāts. Līdz finišam
starpību ar līderiem Ilgvaram izdevās samazināt, tomēr
līdz otrajai vietai pietrūka sešas sekundes un līdz pirmajai 14 sekundes. Ilgvars 7690m garo distanci ar 12KP
un kāpumu distancē 110m veica ar rezultātu 54:20.
Junioru grupā meitenēm W-20 grupā veiksmīgs starts
izlases debitantei Laurai Savickai.
Viņa veiksmīgi iesāka distanci pēc pirmā radiopunkta,
uzrādot ceturto rezultātu. Distances beigu daļā Laurai
vienpadsmitais rezultāts. Līdz finišam viņa vēl apsteidz
Polijas sportisti un izcīna 10. vietu 30 meiteņu konkurencē 6,2 km distancē ar 13 KP, kas ir jaunās sportistes
vērā ņemams rezultāts tik pieklājīgā konkurencē. Laura
ir labākā no Latvijas W-20 grupas meitenēm.
Uzslavas pelnījusi arī Elīna Skopāne W-16 grupā,
izcīnot augsto septīto vietu. Tāpat kā Laura arī Elīna
distanci sāk veiksmīgi pirmajā radiopunktā, uzrādot
ceturto rezultātu. Tuvojoties finišam, Elīnai ir devītais
rezultāts. Līdz finišam viņai izdodas apsteigt vēl divas
konkurentes no Zviedrijas. Šajā grupā Elīnas komandas
biedrene Signe Sirmā no Jegavas tiek pie sudraba
medaļas, savukārt Zanda Stabiņa, pārspējot trīs polietes
un vienu igaunieti, finišē 33. vietā. Trešo medaļu Latvijas
komandai izcīna OK Kāpa sportists Uldis Upītis uzvarot
M20 grupā.
Māris Stabiņš

Izc�na godalgas
Stirnu buka
skr�jien�

Arvien lielāku popularitāti Latvijā iekaro Tautas
skrējienu seriāls “Stirnu buks”.
Tā septītajā kārtā, kas notika Beverīnas pilskalnā,
22. oktobrī ar panākumiem startēja grundzālieši Matīss
Slikšjānis un Artūrs Pauliņš. Zaķa skrējienā ne tikai savā
grupā, bet arī absolūtajā vērtējumā labāko laiku uzrādīja
Matīss Slikšjānis. Zaķa skrējienā startēja 527 dalībnieki.
Stirnu buka skrējienā 2. vieta Artūram Pauliņam. Šajā
skrējienā startēja 371 dalībnieks.
Māris Stabiņš
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Pas�kumi Smiltenes pils�tas
Kult�ras centr�
NOVEMBRĪ
15.novembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē
Smiltenes Tautas teātra izrāde “Daži vasaras vakari zem saules”. Autore –
Agneta Pleijele, režisors – Agris Māsēns, režisora asistente – Zinaida Bērza,
Zane Bērza. Lomās: Dana Langenfelda, Inga Sīmane, Dace Purvlīce, Ieva
Stauvere, Zigeta Vīķele, Aigars Veldre, Laimonis Matulis un Gaidis Bogdanovs.
Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 EUR
18.novembrī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
svinīgais Valsts svētku pasākums “Mans zelts ir mana tauta” – Smiltenes
novada domes apbalvojumu pasniegšana, uzstājas “Rīgas Zelta koris”, vada
– Dailes teātra aktieris, “Gada aktieris 2014/2015” Dainis Grūbe

Pas�kumi pagastos novembr�

16.novembris
Launkalnes tautas nams – plkst.19:00 Latvijas Republikas gadadienas pasākums
“Es savai Tēvzemei”. Pasākumā piedalās: Launkalnes vokālais ansamblis “Anemones”
un māsu Legzdiņu muzikālā svētku programma. Ieeja bez maksas.
Bilskas pamatskolas zāle – plkst.19:00 Valsts svētku pasākums “Svētki manai
Latvijai”. Pasākumā piedalās: Bilskas vokālais ansamblis “Sabalsis”, Bilskas
pamatskolas skolēni, JDK “Piesitiens”, pasākumu vadīs un muzikālo prikšnesumu
sniegs Kristaps Rasims (Jezups no “Ugunsgrēka”). Ieeja bez maksas.
17.novembris
Blomes tautas nams – Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākuma
ietvaros sumināsim blomēniešus – labus sava darba darītājus; skatīsimies Brantu
amatierteātra pirmizrādi pēc G.Priedes “Centrifūga” lugas motīviem un ballēsimies
kopā ar “Lauku muzikantiem”. Ieeja bez maksas.
Brantu pagasta klubs “Vidzemīte” – plkst.19:00 Latvijas valsts svētkiem veltīts
koncerts, piedalās: Launkalnes sieviešu vokālais ansamblis “Anemones”, Eiropas
senioru deju kopas “Smiltesele” un “Vējiem līdz” un akardeonists Kevins Penners
no Rīgas. Vakara otrā daļa – dziesmots vakars pie galdiņiem ar Kevinu Penneru.
Vietu pie galdiņiem rezervēt pa tālr.26113566. Ieeja bez maksas.
Grundzāles kultūras nams – plkst.18:00 Grundzāles amatierteātra “Cik jaudas”
izrāde “Harolds un Moda”, plkst.22:00 balle ar grupu “Novadnieki”, Galdiņus
lūgums rezervēt līdz 14.novembrim pa tālr.29128298. Ieeja bez maksas.
Variņu tautas nams – plkst.18:00 Latvijas Valsts dibināšanas 98.gadadienai veltīts
svētku pasākums “Ar Latviju sirdī”. Pasākuma programmā Initas Āboliņas un
Normunda Ķieta (grupa “Lauku muzikanti”) svētku programma, plkst.22:00
svētku balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja uz koncertu un balli bez maksas.

Smiltenes novada bibliot�k�
no 14. novembra:
• Smiltenes Mākslas skolas absolventu noslēguma izstāde “Mana pasaule” (tekstila darbi).
• Aleksandra Luhaera personālizstāde “Noskaņu variācijas 2016”.
• Periodikas lasītavā Adriana Moruza kolekcijas izstāde “Mani dinozauri”.

19.novembrī no plkst. 21.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
Disko nakts Smiltenē ar diskotēku “Ceļinieks”. Īpašie viesi – grupa “Credo”.
Par košāko disko tērpu – balva. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas
KC kasē no 1.novembra: 5,00 EUR, pasākuma dienā – 7,00 EUR
25.novembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
radošās apvienības “Teātris un ES” interaktīva izrāde bērniem “Baltais Lācis
– superzvaigzne”. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” un Smiltenes
pilsētas KC: 3,00 EUR, izrādes dienā – 4,00 EUR. KONKURSS bērniem –
uzzīmē Balto Lāci un Pingvīnu un atnes to uz izrādi! Zīmējumu autorus
gaidīs pats Baltais Lācis un salds, garšīgs pārsteigums.
26.novembrī plkst. 18.00 jauktā kora “Vidzemīte” 35 gadu jubilejas koncerts
“Pāri domām, pāri skaņām…”. Diriģentes – Dzidra Jēkabsone, Baiba Žēbina,
koncertmeistare – Inga Strazdiņa. Koncertā piedalās arī Inga Sīmane (vijole),
Zaiga Petrovska (sintezators), Pēteris Vilks (bass), Daniēls Groza (sitaminstrumenti). Ieeja – bez maksas

DECEMBRĪ
2. un 7. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē
Smiltenes Tautas teātra izrāde “Daži vasaras vakari zem saules”. Biļetes
iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 EUR
4.decembrī (laiks tiks precizēts) Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē labdarības koncerts un Smiltenes galvenās egles iedegšanas pasākums
pilsētas centrā. Vairāk informācijas www.smiltene.lv
21.decembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā ziemas saulgriežu
svinības. Vairāk informācijas www.smiltene.lv. Ieeja – bez maksas.
22.decembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
Ziemassvētku koncertprogramma “Es piederu Tev – tu man”, grupa “Galaktika”,
Ingars Puncuļš, Ingrīda Balode un Ieva Grēvele. Biļetes iepriekšpārdošanā
“Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās: 5,00 un 7,00 EUR
26.decembrī (laiks tiks precizēts) Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē senioru Ziemassvētku balle. Vairāk informācijas www.smiltene.lv
31.decembrī plkst. 23.00 Smiltenē, Baznīcas laukumā Jaunā gada sagaidīšana.
00.30 svētku balle Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē ar grupu
“Ceļojums” un DJ. Vairāk informācijas www.smiltene.lv

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija LAPA”.
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

