1

Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 14. jūlijs

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Parakstīts līgums par partnerību

1

14.07.2017. Nr. 7 (66)

Smiltenes novada
sportisti Latvijas
Jaunatnes olimpiādē
izcīna trīs zelta un trīs
bronzas medaļas

Partnera līguma parakstīšana.
Foto: Agnis Melderis
Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību, 22. jūnijā tika parakstīts Līgums par partnerību starp
Smiltenes novada domi un Villihas
pilsētas pašvaldību Vācijā.
Sadarbība ar Vācijas pilsētu
aizsākās ar pašdarbības kolektīvu
apmaiņām jau vairāk kā pirms 20
gadiem, kad toreizējais Smiltenes
ģimnāzijas meiteņu koris „Rudzupuķes” viesojās Villihā pie bērnu
kora „Mārītes”, ko vadīja un joprojām vada diriģents Volfgangs Broks
(Wolfgang Brock).
Tālāk sekoja Villihas bērnu
kora „Mārītes” viesošanās Smiltenē
un smilteniešu „Lido” kora, kora
„Pakalni”, TDA „Ieviņa”, grupas
„Kaimiņi” koncerti un piedalīšanās
mūzikas festivālā Villihā. Veidota
aktīva sadarbība starp Villihas skolām un Smiltenes ģimnāziju, organi-

zēti uzņēmēju delegāciju apmaiņas
braucieni un citas aktivitātes. Lielu
ieguldījumu sadarbības veidošanā ir
devusi Vācu – Latviešu sadraudzības biedrība Villihā, kura arī šobrīd
organizē dažādas aktivitātes.
Pirmā sadraudzības vienošanās
starp Smiltenes pilsētu un Vācijas
pilsētu Villihu tika noslēgta 2002.
gada 15. novembrī ar mērķi attīstīt un
uzturēt informācijas apmaiņu starp
pašvaldību un iestādēm. 2012.gada
novembrī, atzīmējot Villihas pilsētas
un Smiltenes pilsētas sadraudzības
10 gadu jubileju, tika parakstīta jauna sadraudzības vienošanās.
2014. gada jūlijā Smiltenes novada pašvaldība, sadarbībā ar biedrību „Valmieras – Giterslo Reģionu
sadarbībai” un Vācu – Latviešu
sadraudzības biedrību Villihā, organizēja 8. Latvijas – Vācijas sadrau-

dzības forumu, kura mērķis bija aktivizēt un aktualizēt sadarbību starp
Latvijas un Vācijas sadraudzības
pilsētām. Forumā piedalījās ap 70
dalībnieku no piecām Vācijas sadraudzības pilsētām un desmit Latvijas pašvaldībām.
Pateicoties ilggadējai sadraudzībai, abas pašvaldības šo sadarbību
nolēma apliecināt ar partnerlīguma
parakstīšanu, tādēļ pagājušajā nedēļā Smiltenē ieradās Villihas pilsētas
pašvaldības un Vācu – Latviešu sadraudzības biedrības pārstāvji.
Tā kā šī bija pirmā Villihas pilsētas pašvaldības pārstāvju vizīte
Smiltenē, lai labāk izprastu latviešu kultūras un izglītības tradīcijas,
kā arī vērtības, ciemiņi viesojās
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”, kur, caur dažādām rotaļām un
turpinājums 3. lpp.

Iespēja pieteikt bērnu bezmaksas diennakts
nometnei „Vesels Veselā Vidē”
Projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/
I/052 ietvaros tiek organizēta
vasaras nometne „Vesels Veselā
Vidē” divās grupās: bērniem no 7
līdz 12 gadiem un bērniem no 13
līdz 17 gadiem.
Nometnes mērķis: popularizēt
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām,
pievērst bērnu uzmanību veselīga
dzīvesveida nozīmīgumam, veicināt
veselīga uztura paradumu veidošanos un informēt par dažādu atkarību
ietekmi uz turpmāko dzīvi.
Nometnes norises laiks: 3. – 9.
augusts (bērni no 7 līdz 12 gadiem),
12. – 18. augusts (bērni no 13 līdz 17
gadiem).
Nometnes tips: diennakts nometne.
Nometnes veids: atvērta nometne, iespēja pieteikties visiem bēr-

Eiropas Sociālais
fonds

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” norisinās darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

niem vecumā no 7 līdz 17 gadiem,
kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Nometnē plānotās aktivitātes:
 sporta spēles „Mazā sporta
olimpiāde”;
 lauku pirtiņas prieki;
 kustību rotaļas, spēles;
 izglītojošās nodarbības par higiēnu, dažādām atkarībām un
profilaksi, garīgo veselību u.c.;
 radošās darbnīcas „Kas tavā šķīvī? Kas manā šķīvī?”, „Veselīga
uztura piramīda” u.c.;
 piedzīvojumu pārgājiens uz
Niedrāja ezeru;

 peldēšanās;
 darbs komandā.
Nometnes vieta: lauku mājas „Kalbakas”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
Pieteikšanās līdz 24.07.2017
vai līdz grupas nokomplektēšanai
(grupā ir paredzēti 24 bērni), sūtot epastu uz: veseliba@smiltene.lv, informācija pa tālr. 64707571. Pieteikumā norādīt: bērna vārdu, uzvārdu;
bērna deklarēto dzīvesvietas adresi;
vecāka vārdu, uzvārdu; vecāku kontaktinformāciju (telefons, e-pasts).
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Novada komanda olimpiādes atklāšanas pasākumā Cēsīs.
Foto: Raivo Sarelainens
Noslēgusies Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, kas no 7. līdz 9. jūlijam
notika Cēsīs un citviet Latvijā. Smiltenes novada komandas sportisti
Jaunatnes olimpiādē izcīnīja trīs zelta un trīs bronzas medaļas, pašvaldību vērtējumā (pēc izcīnītajām medaļām) ieņem piecpadsmito vietu.
Smiltenes novada komanda Jaunatnes olimpiādē startēja 34 sportistu un 8 treneru sastāvā, pārstāvot 7
sporta veidus. Vislabākie rezultāti
tika sasniegti vieglatlētikas disciplīnās, orientēšanās sportā un riteņbraukšanā. Zelta medaļu Smiltenes
novadam Jaunatnes olimpiādē izcīnīja šķēpmetējs Klāvs Ozoliņš (rezultāts 58,77 metri), bronzas medaļu
Dāvis Krauklis (57,92 m), savukārt
100 metru barjeras skrējienā bronzas medaļa Martai Marksai. MTB
riteņbraukšanas sacensībās bronzas
medaļa Evai Elīzai Leikartei. Izcili
rezultāti arī mūsu orientieristiem –
zelta medaļu 3,5 km vidējā distancē
izcīnīja grundzāliete Agnija Caune,
zelta medaļas trīs etapu stafetē arī
Smiltenes novada orientieristu komandai (Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, Agnija Caune).
Olimpisko sešinieku sasniedza un diplomu saņēma Smiltenes
novada futbola komanda (Kristaps
Bareika, Renārs Eberhards, Ričards
Eglītis, Eduards Emulovs, Matīss
Indričs, Natans Kats, Toms Ķikuts,
Nikolass Kupracevičs, Kristaps
Kuprišs, Dāvis Andris Miezītis,
Olafs Putrālis, Edgars Razumovskis,
Kārlis Rozītis, Valters Valts Siliņš),
izcīnīta 5. vieta, Krists Dundars –
5. vieta BMX riteņbraukšanas sacensībās, Nadīna Kučere – 6. vieta
šosejas riteņbraukšanas sacensībās
10 km individuālajā braucienā, Eva

Elīza Leikarte – 6. vieta šosejas riteņbraukšanas sacensībās grupas
braucienā, Sabīne Marksa – 5. vieta
šķēpmešanas sacensībās.
Smiltenes novada komandas
vadītājs, vieglatlētikas treneris Guntars Markss: „Šī ir viena no veiksmīgākajām Jaunatnes olimpiādēm
Smiltenes novada komandai – trīs
pirmās vietas, trīs trešās vietas – kopumā izcīnītas sešas medaļas – trīs
zelta un trīs bronzas. Vēlos pateikt
lielu paldies sportistiem, treneriem
Gitai Brālēnai, Ģirtam Kātiņam, Agnim Apsei, Mārim Stabiņam, Zandai
Beitikai, Andim Rozītim un Raimondam Dūmiņam, kā arī visiem
atbalstītājiem. Vienlaicīgi jāatzīmē,
ka atšķirībā no citām olimpiādēm,
šajās trūka komandas vienotības
sajūta, jo sporta veidi bija izkaisīti
praktiski par visu Latviju, piemēram, sestdien, kad pats biju sacensībās Ogrē, vienlaicīgi Smiltenē notika pludmales volejbols, kur startēja
mūsu meitenes, futbolisti Valmierā,
riteņbraucēji Cēsīs, orientieristu
starti notika Cēsu apkārtnē, līdz ar to
nebija iespējams sekot līdzi pārējiem
komandas dalībniekiem.”
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir
valsts mēroga sporta sacensības, tās
laikā tika noskaidrota sportiskākā
Latvijas pašvaldība un labākie sportisti 28 vasaras Olimpisko spēļu sporta veidos, kā arī florbolā un orientēšanās. Smiltenes novada pašvaldība kā
sadarbības partneris Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanā piedalījās pirmo reizi, līdz ar to arī šāda
mēroga sacensības Smiltenē notika
pirmo reizi. Atgādinām, ka 7. jūlijā
sporta un atpūtas kompleksā „Silva”
turpinājums 7. lpp.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
Š.g. jūnija mēnesī notika vairākas domes sēdes. 16. jūnijā notika jaunā deputātu sasaukuma pirmā domes sēde, kurā tika
pieņemts lēmums ievēlēt deputātu Gintu KUKAINI par Smiltenes novada domes priekšsēdētāju, apstiprinot paraksta tiesības. 16. jūnijā
notika arī ārkārtas domes sēde Nr. 8, kurā tika
pieņemti lēmumi:
1. Ievēlēt deputātu Ivaru Ādamsonu par
Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 8/17
„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības Nolikums” projektu.
3. Ievēlēt Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā
deputātus: Gintu Kukaini, Jāni Sīklēnu, Vairi
Trallu, Andi Rozīti, Aigaru Veldri, Jāni Pērli,
Ilzi Verginu, Zigetu Vīķeli, Ivaru Ādamsonu,
Edgaru Avotiņu, Tiju Zaļkalni.
4. Ievēlēt Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgajā komitejā deputātus: Aigaru Veldri, Andi Rozīti, Aiju
Cunsku, Ināru Grundāni, Zigetu Vīķeli, Tiju
Zaļkalni, Ivaru Ādamsonu.
5. Ievēlēt Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā deputātus: Ināru Grundāni, Aiju
Cunsku, Jāni Pērli, Aigaru Dudeli, Andi Rozīti,
Ilzi Verginu, Kasparu Marksu.
28. jūnijā notika kārtējā domes sēde,
kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Atlaist Ivaru Ādamsonu no Smiltenes
novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata,
atbrīvojot viņu no pienākumiem. Izbeigt pirms
termiņa Ivara Ādamsona Smiltenes novada domes deputāta pilnvaras.
2. Ievēlēt Finanšu un attīstības jautājumu
pastāvīgās komitejas sastāvā deputāti Biruti
Mežali.
3. Ievēlēt Sociālo un medicīnas jautājumu
pastāvīgās komitejas sastāvā deputāti Biruti
Mežali.
4. Grozīt Smiltenes novada domes 2009.
gada 27. augusta nolikuma „Smiltenes novada
domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums” 1. punktu, izsakot to
šādā redakcijā:
„1. Finanšu un attīstības pastāvīgo komiteju (turpmāk tekstā – Finanšu komiteja) 11 locekļu sastāvā ar savu lēmumu izveido Smiltenes novada dome (turpmāk tekstā – Dome).”.
5. Grozīt Smiltenes novada domes 2009.
gada 31. augusta nolikuma „Smiltenes novada
domes Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums” 1. punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
„1. Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgo komiteju (turpmāk tekstā – Komiteja) 7
locekļu sastāvā ar savu lēmumu izveido Smiltenes novada dome (turpmāk tekstā – Dome).”.
6. Atbrīvot Ļubovu Ņikiforovu no Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra
vadītājas amata ar 2017. gada 1. augustu, pamatojoties uz Darba likuma 100. panta pirmo
daļu.
7. Iecelt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja amatā Viktoru
Ņikiforovu ar š.g. 2. augustu.
8. Par nekustamajiem īpašumiem:
8.1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9480 005 0422 un uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9480 005
0422 001 adresi „Zaļkalni”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
8.2. Likvidēt šādas adreses Variņu pagastā:
8.2.1. Oktobra iela 3A – 24, Variņi, Variņu
pagasts, Smiltenes novads;
8.2.2. Oktobra iela 3A – 25, Variņi, Variņu
pagasts, Smiltenes novads;
8.2.3. Oktobra iela 3A – 26, Variņi, Variņu

pagasts, Smiltenes novads;
8.2.4. Oktobra iela 3A – 27, Variņi, Variņu
pagasts, Smiltenes novads;
8.2.5.. Oktobra iela 3A-12, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, adreses kods
114774966.
8.3. Par zemes nomas līguma Nr. 12/2016
pārtraukšanu.
8.4. Iznomāt M.P. zemes vienības Kapu
iela 3, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
009 0333, daļu 500 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
8.5. Par zemes nomas līguma Nr. 381/2012
pārtraukšanu.
8.6. Par zemes nomas pārtraukšanu zemes
vienības Rīgas iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 007 0614, daļai 200 m2 platībā.
8.7. Iznomāt V.J. zemes vienības Rīgas
iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
007 0614, daļu 454 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
8.8. Iznomāt J.G. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, daļu
280 m2 platībā mazdārziņam līdz 2022. gada
31. decembrim.
8.9. Pārtraukt ar SIA „TESPARS” 2015.
gada 12. janvārī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr. SND-S-N/ZN/1-15.
9.10. Iznomāt L.L. zemes vienības „Pie
Priedes”, Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008 0183, daļu 0,2 ha platībā
mazdārziņam līdz 2022. gada 31. decembrim.
8.11. Grozīt zemes nomas līgumu Nr.
19/2017, Nr. 20/2017 un Nr. 23/2017 punktu
„Nomnieks”.
8.12. Iznomāt E.C. zemes vienību „Krīvi
3”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444
010 0378, 0,06 ha platībā mazdārziņam līdz
2022. gada 31. decembrim.
8.13. Iznomāt G.K. zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 008 1414, daļu 0,41 ha platībā mazdārziņam un teritorijas sakopšanai līdz 2022. gada
31. decembrim.
8.14. Iznomāt A.P. zemes vienību „Valsts
brīvā zeme „Vārpa Nr. 19””, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 006 0232,
0,0030 ha platībā garāžas ēkas uzturēšanai.
8.15. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „BITE Latvija” vietu uz ūdenstorņa
mobilo sakaru antenu izvietošanai un zemes
vienības “„Palsa”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0329, daļu 4 m2 platībā mobilo sakaru aparatūras izvietošanai līdz
2022. gada 31. decembrim.
8.16. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Jaunkraukļi”, kadastra numurs 9490
005 0033, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9490 005 0086 4,5 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Jaunkraukļi” uz
„Krauklīši”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
8.17. Atļaut no Brantu pagasta nekustamā
īpašuma „Kalna Lembis”, kadastra numurs
9448 003 0094, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0093 6,5 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Kalna Lembis” uz
„Bundžu muiža”, Brantu pagasts, Smiltenes
novads.
8.18. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0093 un uz tās esošajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 9448 003 0093 001 piešķirt adresi „Bundžu muiža”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads.
8.19. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0094 un uz tās esošajām ēkām
ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0094 001,
9448 003 0094 002 saglabāt adresi „Kalna
Lembi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
8.20. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Pura Vāles”, kadastra numurs
9480 004 0083, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0064 4,8 ha platībā

un mainīt nosaukumu no „Pura Vāles” uz „Ceļa
Vāles”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
8.21. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Krastiņi”, kadastra numurs
9474 004 0089, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0090 6,9 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Krastiņi” uz „Meža
Krastiņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
8.22. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā
īpašuma „Kalna Steģi”, kadastra numurs 9446
003 0019, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9446 003 0020 5,0 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Kalna Steģi” uz „Vecvindas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, jo
paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Vecvindas”.
8.23. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās ēkas (jaunbūves), kura atrodas uz īpašuma „Pašvaldības
zemes gabals Nr. 2”, Launkalnes pagastā, nomas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0098 8006, piešķirt nosaukumu
un adresi „Bērzi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
8.24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
8.25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA „SIVAL”.
8.26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA „EVUB”.
8.27. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienības
Limbažu iela 2, kadastra apzīmējums 9415
007 0705, daļai 28 m2 platībā – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101). Atlikušai
zemes vienībai 13682 m2 platībā saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
8.28. Labot Smiltenes novada domes
2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 5, 4.§.1.2.
Par nekustamā īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes
pagastā atsavināšanu aprakstošās daļas sesto
rindkopu, aizstājot tajā vārdu „Jaunmacuļi” ar
vārdu „Vecmacuļi”.
8.29. Iznomāt G.N. nedzīvojamās telpas
adresē „Pils”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, ar kopējo platību 10,3 m2 uz vienu gadu
ar tiesībām nomas līgumu pagarināt. Noteikt
nomas maksu 13,29 euro bez PVN par vienu
kalendāro mēnesi.
9. Piešķirt par samaksu apbūves tiesību
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (vienotās reģistrācijas Nr. 40003345734) uz pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu Smiltenes novadā, Smiltenē, Mūrnieku ielā (kadastra
apzīmējums Nr. 94150011716), 41 m² platībā
ar tiesībām būvēt un lietot uz zemes vienības
daļas inženierbūvi – elektromobiļu uzlādes staciju. Noteikt:
9.1. maksu par apbūves tiesību – 28,00
euro (divdesmit astoņi euro) gadā, un šajā
maksā ietilpst maksa par apbūves tiesību un
maksa par uzkopšanu (atkritumu savākšana,
sniega tīrīšana, zāles pļaušana u.tml.);
9.2. apbūves tiesības termiņu līdz 2027.
gada 31. decembrim.
9.3. Slēgt līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes
drošības direkcija” par apbūves tiesības piešķiršanu.
10. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas
konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2017. gada konkursa rezultātus
un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem:
10.1. Projekts „Velo inventārs labākiem
sasniegumiem”, iesniedzējs biedrība sporta
klubs „VeloLifestyle”, piešķirt līdzfinansējumu 443,90 euro apmērā;
10.2. Projekts „Meistars sev un citiem”
biedrība „Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējumu
995,00 euro apmērā;
10.3. Projekts „Smiltenes novada tautas

tērpu komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 409,85 euro
apmērā;
10.4. Projekts „Orientēšanās, kā tautas
sporta veida, popularizēšana”, iesniedzējs
biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 euro
apmērā;
10.5. Projekts „Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim „Sabalsis””, iesniedzējs kultūras biedrība „Vilkmuiža 2011”,
piešķirt līdzfinansējumu 100,00 euro apmērā;
10.6. Piedalīties projektā Nr. 8.4.1.0/16/
I/001 „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”.
11. Atbrīvot no telpu nomas maksas termiņā no 2017. gada jūnija līdz 2019. gada 31.
decembrim Smiltenes novada domes Sociālo
dienestu pasākumu organizēšanai projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitāšu realizēšanai Smiltenes novada
pašvaldības iestāžu telpās.
12. Piekrist finansējuma piešķiršanai
400,00 euro (četri simti euro 00 centi) apmērā
biedrības „Latvijas Bērnu fonds” organizētajai
vasaras nometnei Smiltenes novada bērniem
ar īpašām vajadzībām, transporta izdevumu
apmaksai braucienam uz jūru esošā budžeta
ietvaros.
13. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
14. Reģistrēt R.K. dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
14.1. Izīrēt A.A. dzīvojamās telpas „Dūjiņas”, dz. 17, Palsmanes pagastā, Smiltenes
novadā, (kopējā platība 33,3 m2, vienas istabas
dzīvoklis ar centrālapkuri) uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
14.2. Pagarināt 2017. gada 1. jūnijā noslēgto īres līgumu ar A.L. līdz viņa darba tiesisko attiecību beigšanai.
14.3. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu.
Sagatavoja:
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu
nodaļa informē
2017. gada 1. pusgadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 61
dzimšanas reģistrs, 18 laulību reģistri un
83 miršanas reģistri. Sastādīti 37 dzimšanas reģistru ieraksti ar paternitātes atzīšanu.
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos izdarīti
19 papildinājumi, izsniegtas 10 atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības.
Jūnija mēnesi dzimtsarakstu nodaļa noslēdza ar pozitīvu demogrāfisko bilanci. Jūnija mēnesī sastādīti 11 dzimšanas reģistri,
1 laulības reģistrs un 8 miršanas reģistri.
Jūnija mēnesī reģistrētas 6 meitenes
un 5 zēni. Dainis – Bilskas pagastā, Evija, Viljams – Launkalnes pagastā, Marta
Juliāna – Palsmanes pagastā, Gustavs –
Smiltenes pagastā, Kima – Bēnes pagastā,
Marika, Renāte, Evelīna, Marko un Ralfs –
Smiltenes pilsētā.
No jūnija mēnesī reģistrētajām 8 mirušajām personām 4 ir vīrieši un 4 sievietes.
Miruši četri Grundzāles pagasta iedzīvotāji
un četri Smiltenes pilsētas iedzīvotāji.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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2017. gada 14. jūlijs

Pašvaldībā

turpinājums no 1. lpp.

Pašvaldība rīko zemes nomas tiesību izsoles
Smiltenes novada dome 2017. gada 8. augustā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko
zemes nomas tiesību mutiskas izsoles ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kas sastāv
no neapbūvētiem zemes gabaliem, kuru atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):
Izsoles
laiks

Nosaukums

Plkst.
10:00
Plkst.
10:30

„Vīksnas 1”, Bilskas
pag., Smiltenes nov.
„Skolas iela 3”, Bilskas
pag., Smiltenes nov.

Kadastra
apzīmējums

Platība (ha)

Nomas līguma
termiņš (līdz)

Izsoles
Izsoles
sākumcena minimālais
euro bez PVN solis (euro)

9444 010 0274 1,3, t.sk. LIZ 0,8

31.12.2022.

26,00

5,00

9444 003 0212 1,7894, t.sk. LIZ 1,7477

31.12.2022.

35,00

5,00

Smiltenes novada dome 2017. gada 8. augustā plkst. 11:00 Dārza iela 3, domes sēžu zālē, Smiltenē, Smiltenes
novadā, rīko nomas tiesību izsoli neapbūvēta zemes gabala Atmodas iela 4A, Smiltene, Smiltenes novads, kadastra
numurs 9415 004 0005, daļai:
Nomas tiesību izsoles veids
Nomas objekts
Nomas objektu raksturojošā
informācija, citi iznomāšanas
nosacījumi
Iznomāšanas termiņš
Iznomājamā objekta
sākotnējais nomas maksas
apmērs un izsoles solis
Iznomājamā objekta apskates
vieta un laiks

Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums, neapbūvēta zemes gabala daļa ar adresi: Atmodas iela 4A, Smiltene,
Smiltenes novads, kadastra numurs 9415 004 0109, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9415 004 0005 340 m2 platībā.
1. Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.
2. Mērķis – lietotu automašīnu tirdzniecība.
2 gadi
Izsoles sākotnējais nomas maksas apmērs 170,00 euro gadā neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Izsoles solis – 10,00 euro.
Saskaņojot ar Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistu Andri Sinku pa tālruni 20284499
vai 64707869, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Smiltenes novada domes mājas
lapā
www.smiltene.lv līdz 2017. gada 4. augustam plkst. 16.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz
18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2017. gada
4. augustam (ieskaitot).

Pašvaldība rīko atkārtotas
nekustamo īpašumu izsoles
Smiltenes novada dome 2017. gada 8. augustā
plkst. 13:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lazdiņu pils”, Variņu
pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9490 004
0090), atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0126 0,9 ha
platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9490 004
0090 001 un kūts ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090
002.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 600,00 euro (seši
simti euro un 00 centi).
Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā
pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB
banka”, kods UNLALV2X:
- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit
pieci euro) ar maksājuma mērķi „ Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma „Lazdiņu pils”, Variņu pagastā izsolei”;
- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 60,00 euro (sešdesmit euro un 00 centi) ar
maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma „Lazdiņu pils”, Variņu pagastā izsolei”.
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.
Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju
tālr.64722368 vai mob. tālr. 29132721.
Smiltenes novada dome 2017. gada 8. augustā
plkst. 14:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – Smilšu iela 2, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 001 1305) mutisku
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izsoli ar augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 001 1305 619 m2
platībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 10 400,00 euro
(desmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam
sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc
izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB
banka”, kods UNLALV2X:
- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma Smilšu iela 2, Smiltene izsolei”;
- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 1040,00 euro (viens tūkstotis četrdesmit euro
un 00 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma Smilšu iela 2, Smiltene pagastā izsolei”.
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.
Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu
un laiku sazināties pa tel. nr. 26669217.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no
plkst.8:00 līdz 16:00.
Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz
18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz
17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2017. gada
4. augustam (ieskaitot).”

dziesmām, bija iespēja iepazīt latviešu kultūru, kā arī, apmeklējot bērnudārza telpas, rast priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā.
Dienas laikā delegācijas iepazinās ar jaunākajiem īstenotajiem un plānotajiem projektiem pašvaldībā, tās darbību un struktūru, radot pozitīvu
iespaidu par novadu. Kā vēlāk atzina Villihas mērs Jozefs Haijes (Joseph Heyes): „Smiltenes novads ir realizējis un īstenojis vairākas lietas
labāk nekā mēs Villihā”.
22. jūnija vakarā, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, svinīgā
ceremonijā tika parakstīts Līgums par partnerību starp abām pašvaldībām.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsvēra,
ka sākotnēji šī ir bijusi sadarbība starp skolēniem, ģimenēm, kolektīviem, kura šajā vakarā tiek nostiprināta ar līgumu: „Šovakar Smiltenes
novada pašvaldība nostiprina savu ilggadējo sadarbību ar Villihas
pilsētas pašvaldību, kas sniegs iespēju darboties aktīvāk Vācu – Latviešu biedrībai un meklēt jaunus izaicinājumus abu valstu sadarbības
pilnveidošanai”. G. Kukainis arī izteica pateicību Vācu – Latviešu
sadraudzības biedrībai, īpaši tās vadītājam Volfgangam Brokam, kā
arī norādīja, ka līgums ir kā apliecinājums turpinājumam, kas tikai
sekos.
Villihas pilsētas mērs J. Haijes šo līgumu par partnerību raksturoja kā sen izlolotu: „Tas ir sākums, starts kaut kam jaunam, bet tas
nav starts no augstas pozīcijas, bet tas ir kas ļoti silts un ļoti sen
jau lolots”, kā arī akcentēja, ka šis ir turpinājums: „Nākamais solis
ir skaidrs – mums nevajag neko mainīt, mums vajag tikai turpināt”.
Viņš uzsvēra, ka līgums apliecina ne tikai to, ka tiek veicināta pilsētu
un valstu sadraudzība, bet tiek stiprināta Eiropa. Savu ideju par šo
vienotību Villihas pilsēta iekļāva arī savā dāvanā – stikla gleznā, kurā
atveidota Latvija un Vācija, kas kopā ar sevi vieno citas valstis, veidojot spēcīgu Eiropu.
Liels ieguldījums sadarbības veidošanā un stiprināšanā ir bijis
Saeimas deputātam, Smiltenes novada domes bijušajam priekšsēdētājam Aināram Mežulim. A. Mežulis uzsvēra, ka šo gadu laikā kopīgi ir
izveidota Vācu – Latviešu sadraudzības biedrība, bet tagad ar līgumu
ir jāsāk veidot plašāka sadarbība: „Tagad ir jāsper nākamais solis. Šai
sadarbībai jāpāraug gan politiskajā līmenī, gan ekonomiskajā līmenī.
Un es domāju, ka gan vienā, gan otrā mums ir vienam no otra ko mācīties”. A. Mežulis akcentēja arī sadarbības nozīmi Eiropas kontekstā,
norādot to, ka „ja visa Eiropa sadarbotos tā kā Smiltene un Villiha
visus šos 20 gadus, tad šobrīd mēs dzīvotu stiprā un vienotā Eiropā,
un to es arī jums visiem šodien novēlu. Lai mūsu sadarbība plaukst,
attīstās un veidojas”.
„Šodien, noslēdzot partnerības līgumu starp Smilteni un Villihu,
līgumu, kurš balstās uz daudzām tikšanām starp cilvēkiem no mūsu
pilsētām gandrīz 25 gadu garumā, mēs godinām pilsonisko iesaistīšanos, sadarbojoties cilvēkiem, pāri robežām”, savā runā uzsvēra Volfgangs Broks. Viņš atskatījās uz sadraudzību vēsturiskā nozīmē, minot
to, ka 1992. gadā pirmo reizi izdzirdējis par Smilteni, un, ka „bērni
bija mūsu sadraudzības sākums un dzinējspēks”. V. Broks savā runā
akcentēja to, ka no latviešiem iemācījies brīvības un miera būtību,
izdziedot dažādas patriotiskuma pilnas dziesmas katrā tikšanās reizē.
Un to viņš aicināja uztver arī šajā vakarā, parakstot līgumu: „Tas ir
kā aicinājums veicināt un kopīgi sargāt brīvību un mieru mūsu pilsētās”. V. Broks uzsvēra, ka, ja sākotnēji sadarbība nozīmēja humānās
palīdzības sniegšanu, tad šobrīd šīs līgums ir vērsts uz abpusēju sadarbību, jo katra pašvaldība var mācīties viena no otras, tādēļ šis līgums
nav novēlots, bet „nācis tieši laikā”.
Sevišķi aizkustinošs mirklis bija smilteniešu – sadarbības aizsācēju tikšanās ar Vācu – Latviešu biedrības pārstāvjiem. Skolotājas Māra
Zelmene un Janīna Ķergalve dalījās savās atmiņās par sadraudzības
aizsākumu, par skolēnu pirmajiem draugiem ārzemēs, par nozīmīgo 3
koru kopīgo Pavasara koncertu Johannesskolā (Johannesschule), par
aizkustinošo mirkli izpildot dziesmu „Wir sind unsre zukunft” – „Mēs
esam mūsu nākotne”.
Parakstot līgumu par partnerību, tiek radīta iespēja stiprināt Eiropas vienotību, ciešāku sadraudzību un sadarbību starp Latvijas un Vācijas tautām. Līgums palīdzēs veicināt abu pašvaldību attīstību. Tā ir
iespēja abām pašvaldībām paplašināt un stiprināt sadarbību ekonomikas, sociālās, kultūras, izglītības un sporta jomās, veicināt kontaktus
starp vietējiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, lai tādējādi atbalstītu
Eiropas saliedēšanas procesu.
Kā apliecinājums valstu un pašvaldību vienotībai, ceremonijas
noslēgumā, vakarā viesi devās uz Smiltenes pagasta Līgo kalnu, kur
caur skanīgām dziesmām un dejām abu pašvaldību vadītāji kopīgi
aizdedza svētku ugunskuru, simbolizējot valstu vienotību, kā arī cerību uz vienotu, drošu Eiropu. Sagaidītais saulriets iezīmēja kāda laika
posma noslēgumu un jaunas, spēcīgākas un vienotas sadarbības turpinājumu – Villihas pilsētas un Smiltenes novada attīstību.
Smiltenes novada dome izsaka lielu pateicību Mārai Zelmenei
par sniegtajiem atmiņu stāstiem, rakstiem un fotogrāfijām.
Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Kovala,
Smiltenes novada domes sekretāre
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Pašvaldības
atbalstu saņems
nevalstiskās
organizācijas
piecu projektu
īstenošanai
28. jūnijā Smiltenes novada
domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām
organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas piecu projektu
īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija
līdz šā gada 31. maijam. Norādītajā
termiņā saņemti pieci projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes
novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas
pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu
saņems visi pieci saņemtie projektu
līdzfinansēšanas pieteikumi:
•
projekts „Velo inventārs
labākiem sasniegumiem”, iesniedzējs biedrība sporta klubs „VeloLifestyle”, piešķirt līdzfinansējumu
443,90 euro apmērā;
•
projekts „Meistars sev un
citiem” biedrība „Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējumu 995,00 euro
apmērā;
•
projekts „Smiltenes novada tautas tērpu komplektēšana
atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un
attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu
409,85 euro apmērā;
•
projekts „Orientēšanās, kā
tautas sporta veida, popularizēšana”, iesniedzējs biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 euro
apmērā;
•
projekts „Sieviešu tērpu
iegāde jauktajam vokālajam ansamblim „Sabalsis”, iesniedzējs
kultūras biedrība biedrība „Vilkmuiža 2011”, piešķirt līdzfinansējumu 100,00 euro apmērā.
Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2017. gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā atvēlēti
6000,00 euro. Projektu konkurss
tiek organizēts jau septīto gadu
un tā mērķis ir ar līdzfinansējumu
atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas
izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
jauniešu iniciatīvas un teritorijas
labiekārtošanas jomās.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

2017. gada 14. jūlijs

SIA Smiltenes NKUP ziņas
SIA „Smiltenes NKUP” 2017.
gada 1. februārī noslēdza līgumu
ar SIA „R.K.C.F. Renesanse”, par
tehnikas novietnes būvniecību Pilskalna ielā 2, Smiltenē. 22. jūnijā
tika atklāta labiekārtotā darbnīcu
teritorija. Mums ir patiess lepnums
par paveikto darbu, jo dažādos darbos iesaistījās liela daļa kolektīva.
Pat Lielajā talkā mēs strādājām Pilskalna ielā 2. Kā notika
pārvērtības skaties mūsu mājas lapā http://smiltenesnkup.
lv/?p=1356. Tehnikas novietnes atklāšanas svētkos Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzdāvināja
mums novada karogu, kas nu
plīvo mastā kopā ar Latvijas
karogu.
Kapu svētki Smiltenes pilsētas kapos 16. jūlijā, plkst. 11.00. Meža
kapos plkst. 13.00. Kopš pagājušā
gada 10. jūlija Smiltenes pilsētas un
Meža kapos guldītas 106 personas
(pērn līdzīgā periodā 142). Svecīšu
vakars Smiltenē notiks 23. septembrī.
Esam jau informējuši, ka ar
2017. gada 1. janvāri stājušās spēkā
izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā.

Eiropas Sociālais
fonds

Smiltenes NKUP ir izstrādājis jaunu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu atbilstoši jaunajiem normatīvajiem aktiem. Šobrīd spēkā esošais mājas pārvaldīšanas līgums ar
mūsu apsaimniekojamām mājām ir
parakstīts 2011. gadā.
Esam uzsākuši māju kopsapulču organizēšanu, kurās iepazīstinā-

sim ar izmaiņām likumdošanā
un apspriedīsim jaunā līguma
noteikumus.
Ar māju kopsapulču laiku
un līguma saturu variet iepazīties mūsu mājas lapā www.
smiltenesnkup.lv.
Dzīvokļu
īpašniekiem uz mājas kopsapulci jāierodas ar Zemesgrāmatu
un personu apliecinošu dokumentu.
Tikmēr jau Audēju ielas 1,
Smiltenē, dzīvojamo mājas dzīvokļu
īpašnieki lēmuši par jumta seguma
atjaunošanas un skursteņa remonta nepieciešamību. SIA „Smiltenes
NKUP” veiks iepirkumu par minēto
darbu veikšanu.
Smiltenes NKUP

Biedrības „Abulas lauku partnerība” sludinājums
Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks uzsākta
07.08.2017. – 07.09.2017.
projektu iesnieguma pieņemšana
4. kārtā pieejamais publiskais
EUR 66 331,58
finansējums
Projektu īstenošanas termiņš
No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:
1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi
2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstība” paredzot
projektā attiecināmo izmaksu pozīciju „Ar projektu saistītā personāla
atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz
15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3) pārējiem projektiem – 1 gads.
Iepazīties ar vietējās attīstības
Biedrība „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts,
stratēģiju un projektu
Smiltenes novads, LV 4707, www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv
vērtēšanas metodiku
Iesniegt projektu iesniegumus
PAPĪRA FORMĀ – Biedrība „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu iela 9,
Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 plkst. 07.09.2017. līdz plkst. 17.00
ELEKTRONISKI – Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) vai Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta
adresi lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska
dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
Kontaktinformācija
Administratīvā vadītāja: Svetlana Rozīte, tel.: 28368431, e-pasts: abulas_
lp@inbox.lv
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumos:
M2 - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības un kultūras
kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu

summa EUR 10 000,00, kopējais atbalsta apmērs rīcībai
EUR 30 000,00.
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un
sporta kolektīviem, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa EUR 5000,00, atbalsta apmērs
EUR 32 231,58.
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana, viena projekta
maksimālā attiecināmā izmaksu summa EUR 1000,00,
atbalsta apmērs EUR 4 100,00.

Turpinās autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri pārbūve
Līdz jūlija mēnesim
projekta „Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros veikti 59%
no plānotajiem būvdarbiem. Būvdarbu ietvaros veikti demontāžas darbi,
zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfalta seguma
apakškārtas izbūve, u.c. darbi.
Projekta mērķis ir veicot autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri transpor-

un iedzīvotājiem. Projekta
ietvaros paredzēts pārbūvēt
autoceļu 1,287 km garumā.
Plānots, ka projekta rezultātā piegulošajā teritorijā
tiks radītas vismaz 10 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas
vismaz 2,8 miljonu euro apmērā, tiks
atjaunota ražošanas teritorija vismaz
5 ha platībā.
Projektēšanas darbus veica SIA
„Ceļu komforts”, objekta ģenerāluz-

Eiropas Reģionālais
attīstības fonds

ta infrastruktūras uzlabošanu, radīt
šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu
uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt
konkurētspēju, nodrošinot sociālo
un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem

Pasākumi
jūlijā vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Smiltenes novadā

ņēmējs ir SIA „8.CBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 610 474,23, no kurām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir EUR 495 275,02.
Projektu paredzēts īstenot līdz
2017. gada decembrim.
Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” norisinās darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Smiltenes novada dome īsteno
projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052.
Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Jūlijā projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•
Nūjošanas nodarbības, lai
uzlabotu vispārējo veselību un apgūtu nūjošanas tehniku trenera vadībā. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties nodarbībās ar savām nūjām, kā
arī izmantot piedāvātos nūjošanas
inventāra komplektus. Nodarbības
notiek katru piektdienu, plkst. 10.00
un plkst. 19.00. Pulcēšanās vieta ir
pie Tepera ezera āra trenažieriem.
•
Jogas nodarbības, kurās
tiks apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, kā arī fizisku
vingrinājumu kompleksi (locītavu,
mugurkaula, gremošanas sistēmai),
elpošanas prakses. Nodarbības notiks katru otrdienu, plkst. 18.00
Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā
5, Grundzālē.
2017. gada vasarā Smiltenes
novada bērniem tiek piedāvāta diennakts bezmaksas nometne „Vesels
Veselā Vidē” divās grupās: bērniem
no 7 līdz 12 gadiem un bērniem no
13 līdz 17 gadiem, kas norisināsies
lauku mājās “Kalbakās”, Smiltenes
pagastā. Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt
patstāvību un pārliecību par savām
spējām, pievērst bērnu uzmanību
veselīga dzīvesveida nozīmīgumam,
veicināt veselīga uztura paradumu
veidošanos un informēt par dažādu
atkarību ietekmi uz turpmāko dzīvi.
Nometnes laiki: 3. – 9. augusts (bērni
vecumā no 7 līdz 12 gadi); 12. – 18.
augusts (bērni vecumā no 13 līdz 17
gadi). Pieteikšanās līdz 24.07.2017
vai līdz grupas nokomplektēšanai
(grupā ir paredzēti 24 bērni), sūtot
e-pastu: veseliba@smiltene.lv, informācija pa tālr. 64707571.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus. Projekts
tiek īstenots no 2017. gada maija
līdz 2019. gada decembrim.
Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm
un plānotajiem pasākumiem, kas
tiks publicēti pašvaldības mājaslapā
www.smiltene.lv un informatīvajā
izdevumā „Smiltenes novada domes vēstis”.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Parakstīts līgums par Smiltenes
pilsētas Gaujas ielas posmā no
Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai
pārbūvi
16. jūnijā Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un SIA „8’CBR” valdes
priekšsēdētājs Andris Lacbergs
parakstīja līgumu par Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā
no Krāsotāju ielas līdz Atmodas
ielai pārbūvi. Būvniecības līguma summa ir 904 079,87 euro, tai
skaitā PVN.
Pārbūves darbi tiks veikti projekta „Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve” ietvaros. Projekta
mērķis ir pārbūvēt Gaujas ielas posmu no Krāsotāju ielas līdz Atmodas

ielai, darbos ietverta arī pašvaldības inženierkomunikāciju pārbūve,
ietves pārbūve, ielas konstruktīvo
kārtu un virsmas pārbūve, satiksmes
drošības pasākumu veikšana u.c.
Projekta īstenošanas laiks un
ilgums no 2017. gada jūlija līdz
2018. gada novembrim.
Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 945 000 euro. Latvijas
valsts budžeta līdzfinansējums –
„Valsts autoceļu fonds” līdzekļi 315
000,00 euro. Pašvaldības finansējums – 630 000 euro.
Sagatavoja,
Marita Mūze,

Uzsāk pašvaldības ēkas
rekonstrukciju
3. jūlijā uzsāka Smiltenes novada pašvaldības ēkas, Dārza ielā
3, 5. kārtas rekonstrukcijas darbus, kuru laikā paredzēts veikt
Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu
nodaļas un Bāriņtiesas telpu un
iekšējo elektroapgādes tīklu pārbūvi. Būvniecības laikā šo iestāžu
un nodaļas speciālistiem mainītas
atrašanās vietas.
Pašvaldības speciālisti apmeklētājus pieņems:
 Sociālā dienesta vadītāja
un sociālās darbinieces apmeklētājus pieņems Pils ielā 2, 2. stāvā,
sanāksmju zālē. Kontaktinformācija: tālr. 64707865, e-pasts: soc.
dienests@smiltene.lv; Sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem – Galdnieku ielā 10, Bērnu
un ģimenes atbalsta centrā. Kontaktinformācija: mob.tālr. 25611758,
e-pasts: anita.steinberga@smiltene.
lv, arnita.freiberga@smiltene.lv.
 Bāriņtiesas speciālisti apmeklētājus pieņems Dārza ielā 3,
1. stāvā, 2. kabinetā. Kontaktinformācija: tālr. 64707574, mob. tālr.

26603348, e-pasts: aurika.zivere@
smiltene.lv.
 Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja apmeklētājus pieņems
Dārza ielā 3, 2. stāvā, 30. kabinetā.
Kontaktinformācija: tālr. 64707572,
e-pasts: dace.ergele@smiltene.lv.
Informējam, ka pašvaldības
ēkas, Dārza ielā 3, 5. kārtas rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēts
veikt servera telpām nenesošu starpsienu demontāžu un izbūvi, 1. stāva
durvju aiļu paplašināšanu atbilstoši
vides pieejamības prasībām, iekšējo
elektroapgādes tīklu pārbūvi, kā arī
paredzēta telpu ārsienu siltināšana
abos stāvos, durvju un logu nomaiņa
telpās, kurās veiks pārbūves darbus.
Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir no 03.07.2017 līdz
29.09.2017. Atbilstoši iepirkuma
konkursa rezultātiem būvdarbus
veiks SIA „Nejss” par kopējo līgumcenu 48 650,29 euro bez PVN.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pabeigti būvdarbi projektā
„Kartingu trases atjaunošana”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Jūnija nogalē beigti būvdarbi,
un 29. jūnijā ekspluatācijā pieņemta
atjaunotā kartingu trase. Būvdarbu
ietvaros veikta virsūdeņu noteces
sistēmas atjaunošana un pārbūve,
iekšējās trases apmales izbūve, jauna asfalta seguma izbūve, atvairbarjeru uzstādīšana, apzaļumošana
u.c. darbi. Projekta noslēgumā tiks
uzstādīts informatīvais stends, lai
visiem trases lietotājiem un apmeklētājiem būtu pieejama informācija
par trases izmantošanas kārtību.
Smiltenes novada domes un
tehniskā sporta kluba „Smiltene”
īstenotā projekta mērķis ir attīstīt
un daudzveidot daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas kompleksa „Teperis” piedāvāto pakalpojumu klāstu,
lai piesaistītu vairāk apmeklētājus,

īpaši jauniešus. Atjaunojot kartingu
trasi būs iespēja nodrošināt divus
jaunus un uzlabotus pakalpojumu
veidus – „trases izmantošana kartingu sportam” un „trases izmantošana
skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”. Kartingu trases atjaunošana
dos arī papildus pienesumu citām
pakalpojumu nozarēm – nakšņošana, ēdināšana, izlaide u.c.
Darbus veica SIA „8 CBR”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 172 857,00 euro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 80
000,00 euro un pašvaldības finansējums plānots 95 857,00 euro.
Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs
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Smiltenes novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
1. jūlijā apritēja gads kopš
Smiltenē darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Smiltenes novada iedzīvotāji labprāt
izmanto sniegto priekšrocību,
kad pašvaldības un valsts pakalpojumus var saņemt vienkopus
- ātrāk, ērtāk, izdevīgāk. Par to
liecina arī statistikas dati, kopš
atvēršanas 8 296 apmeklētāji ir
saņēmuši klientu apkalpošanas
centra sniegtos pakalpojumus.
2016. gada 1. jūlijā Smiltenē
tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Vidzemē, kurā iedzīvotāji var
saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu
dienesta, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības
valsts aģentūras,
Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts
darba inspekcijas, Lauku atbalsta
dienesta).
Smiltenes un citu novadu iedzī-

votāji visbiežāk izmantojuši iespēju
elektroniski deklarēt dzīves vietu,
iesniegt iesniegumus gan slimības,
apbedīšanas, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalstiem, kā arī saņemt
konsultācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat
centra speciālisti palīdzējuši pieņemt ar vecuma pensijas pārrēķināšanu iesniedzamos dokumentus,
sniegt informāciju par uzņēmu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem un citos jautājumos.
Laika posmā no 01.07.2016.
līdz 30.06.2017. reģionālās nozīmes
Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
sniedzis 2296 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus,
3263 Valsts ieņēmumu dienesta
pakalpojumus, 2145 Smiltenes novada domes un 472 Valsts zemes
dienesta pakalpojumus (tai skaitā
iesniegumi, pieteikumi un konsultācijas). Klientu apkalpošanas centrā
apmeklētāji griezušies, lai saņemtu
arī e-pakalpojumus – kopumā ir bijuši 120 e-pakalpojumi pie publiskā

interneta punkta.
Klientu apkalpošanas centrs aicina novada iedzīvotājus izmantot
piedāvātās priekšrocības – saņemt
ne tikai konsultācijas, bet arī dažādu
iestāžu pakalpojumus, piemēram,
jaunajiem vecākiem – te vienkopus,
ietaupot laiku, var reģistrēt bērna
dzimšanu, deklarēt dzīvesvietu un
pieteikt bērniņu bērnudārza rindā,
kā arī uzreiz iesniegt pieprasījumu
VSAA pabalstiem. Iedzīvotājiem ir
iespēja izmantot e-pakalpojumus un
palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.
Centra darbinieki palīdzēs orientēties un saprast, kā izmantojamas
šīs iespējas – uzrakstīt iesniegumu
pabalstam, deklarēt dzīves vietu vai
iesniegt elektronisko deklarāciju,
lai saņemtu atpakaļ attaisnotos izdevumus par izglītību un veselības
aprūpi. Klientu apkalpošanas centrā
tagad ir arī iespēja veikt bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem valsts vai pašvaldības maksas
pakalpojumiem.
Jūlija Egle,
VPVKAC vadītāja

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI:
Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC) informē:
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumu
sniegšanu Smiltenes VPVKAC no š.g. 3. jūlija līdz
30. jūlijam trīs darba dienas nedēļā (pirmdien, otrdien
un ceturtdien) nodrošinās VID Nodokļu pārvaldes
Pievienotās vērtības nodokļa daļas Vidzemes otrās apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Antra

Lapiņa, kura aizvietos Smiltenes Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā strādājošo VID darbinieku tā ikgadējā atvaļinājuma laikā.
VID speciālists klātienē pieņem:
Pirmdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Otrdienās un Ceturtdienās 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
(Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene)
 var iesniegt iesniegumus
Smiltenes novada domei
un valsts pakalpojumu
un pabalstu saņemšanai
gan papīra formātā,
gan elektroniski (jābūt
internetbankas piekļuves
kodiem)
 var saņemt savas
pašvaldības pakalpojumus
 var veikt bezskaidras naudas
norēķinus par
sniegtajiem valsts vai
pašvaldības maksas
pakalpojumiem
 var saņemt konsultācijas par
e-pakalpojumu lietošanu
 var saņemt praktisku
palīdzību darbā ar datoru
veicot e-pakalpojumu

Populārākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt
Smiltenes VPVKAC:
1. VSAA pabalstu pieprasīšana saistībā ar bērna piedzimšanu
(klātienē, elektroniski www.latvija.lv)
2. VSAA pabalstu pieprasīšana saistībā ar miršanu (klātienē,
elektroniski www.latvija.lv)
3. VSAA pabalstu pieprasīšana saistībā ar slimības lapas (B lapas)
iesniegšanu (klātienē, elektroniski www.latvija.lv)
4. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (klātienē, www.latvija.lv)
5. Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs
gadiem (papīra formātā vai elektroniski VID EDS sistēmā)
6. Algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana (elektroniski VID EDS
sistēmā)
7. Apgādājamo uzrādīšana, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojumus (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā)

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu:
dome@smiltene.lv
Vai zvaniet uz kontakttālruni 64707588

Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris finansējumu
Bērensa kapličai

25. maijā Valsts kultūrkapitāla
fonds Kultūras mantojuma nozares
projektu konkursa ietvaros ir apstiprinājis Smiltenes novada domes
iesniegto projektu „Restaurācijas
projekta izstrāde Bērensa kapličai”,

piešķirot EUR 4000.
Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās
vērtības. Projekta īstermiņa mērķis ir
izstrādāt restaurācijas projektu, pirms
tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turpmāk varētu plānot
Bērensa kapličas restaurāciju.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 4833,95 Valsts kultūrkapitāla

fonda finansējums EUR 4000,00,
līdzfinansējumu EUR 800,00 apmērā
piešķīrusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, savukārt
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektā ir EUR 33,95.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Izglītība
Erasmus+ projekta „Spēles – tilts starp
trim paaudzēm” iespaidu čemodāna
atvēršanas svētki 7. sērija – Rumānija
Kad pie mums jau noskanējis pēdējais skolas zvans,
tad projekta koordinatore
Grundzāles pamatskolā Dace
Kalniņa un skolotāja Dace
Matule devās īsa laika mācību vizītē uz Tiberiu Morariu
skolu Salvas ciematā Rumānijā. Tā bija septītā un pēdējā
vizīte projekta ietvaros.
Rumānija ir liela valsts,
ar vairāk nekā 22 miljoniem
iedzīvotāju. Rumāņi ir zemnieku tauta, vismaz tā likās,
braucot cauri Transilvānijas reģionam, jo jau piepilsētā katrā mājā, kas
atradās ļoti tuvu cita citai un bija nelielas vienstāva ēkas, manījām vistas un cūkas, un nelielu mazdārziņu
savām vajadzībām. (Kā pie mums
pirms kāda laika.)
Skolas ir ļoti dažādas. Apmeklējot bērnudārzu, redzējām, ka visa uzmanība tiek veltīta bērnu vispārējai
attīstībai, sociālajām prasmēm, sīkās
motorikas pilnveidošanai, lai tikai
6 gadu vecumā sāktu apgūt lasīt un
rakstīt prasmi. Lielākoties ir īsa laika
grupiņas – tikai līdz 12.00 dienā. Ilga
laika bērnudārzs (līdz 17.00) skaitās
ekskluzīvs piedāvājums. Skolu mācību procesa dažādošanā ļoti iesaistās vecāku asociācijas.
Tradīcijas Rumānijā, it sevišķi lauku reģionos, ir dzīvas. Skolas
organizētajā folkloras priekšnesumā
skolēni dziedāja tautasdziesmas un
dejoja tautas dejas paši savos, nevis
skolas pirktos tautu tērpos, kas ir
ļoti grezni, spilgti un krāsaini. Arī
klātesošās vecmāmiņas bija kā senos
laikos: ar lakatiem galvās un priekšautiem. Turpat ārā gatavojām un
āra maizes krāsnī cepām pīrāgus ar
tradicionālo kazas vai aitu siera pildījumu.
Rumāņi ir ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi, darīs visu, lai ciemiņi justos
gaidīti un noteikti paēduši, porcijas
vienmēr bija lielas un treknas, kā
mēs jau teicām, ir pusporcija, porcija
un rumāņu izmēra porcija.

Daba ir ļoti skaista, it sevišķi
šajā gada laikā, kad ziedēja jasmīni, liepas, bija nopļauts jau pirmais
siens, zaļajos pakalnos (mums tie jau
ir kalni) ganījās lieli aitu ganāmpulki un ielejās savus brūnos dakstiņu
jumtus sildīja lauku mājas. Pilsētā
(bijām Bistricā un Transilvānijas
lielākajā pilsētā Klužā-Napokā) pie
katras mājas aug rožu dārzs: dažādu
krāsu, izmēra, veida un visas smaržo. Bildē kaut vai visas! Tomēr zālājus pie mājām gan nepļauj, zāle līdz
ceļiem.
Šajā reizē projekta dalībvalstu
skolotāji stāstīja par savu valstu spēlēm, kurās nepieciešami rīki, un tām,
kas var notikt īpašos laika apstākļos.
Spēlētās „rīku” spēles bija „Kastaņu
cīņa” (Ziemeļīrija), Kubs (Norvēģija), papīra lidmašīnas (Rumānija),
gumijas (Itālija), virves vilkšana
(Francija), gaisa pūķi (Turcija),
koka vilciņš ar pātagu (Bulgārija),
novuss (Latvija). Spēles ārā – Hapuc (Rumānija), krikets (Ziemeļīrija), gokarti no pakalna (Turcija), papīra kuģīši (Francija), koka bumbas
(Itālija), norvēģi un latvieši stāstīja
par dažādām aktivitātēm saistītām
ar sniegu – slēpošana, braukšana
ar ragaviņām, sniega vīru celšana.
Visi bija aicinājuši spēles spēlēt (vai
vismaz pamācīt) vecvecākus un vecākus.
Vizītes laikā notika arī izglītības konference, kurā prezentējām
projekta ietekmi uz skolu, un visi

atzina, ka projekta ietekme
uz skolu noteikti ir pozitīva:
skolotāji ir izveidojuši draudzības saites ar citu valstu
kolēģiem un iepazinuši skolu un skolotāju ikdienu, skolai ir laba publicitāte un tā ir
kļuvusi atvērtāka, projekta
laikā bija daudz jauku brīžu
kopā ar vecvecākiem un vecākiem, bija iespēja smelties
viņu dzīves gudrības un apgūt prasmes un novērtēt pieredzi, arī skolēni ir atraduši
vēstuļu draugus, attīstījuši savas sociālas prasmes un radošumu, piedaloties projekta aktivitātēs un spēlējot
spēles.
Vienā no vizītes dienām prezentējām arī projekta 2 intelektuālos
rezultātus: „Sociālais mācību plāns”
(Societal curriculum) un „Tradicionālo spēļu grāmatu”. Grāmatā atrodamas 7 partnervalstu spēles dzimtajā un angļu valodā, kā arī QR kods
uz video, kurā var noskatīties, kā šī
spēle spēlējama. Katra valsts iesniedza 5 spēļu instrukcijas: lomu spēles,
roku leļļu spēles, galda spēles, kā arī
spēles ārā un iekšā. Grāmatā nav
minētas visās valstīs pašas populārākās spēles, kā paslēpes, ķerenes,
tautasbumba, cirks, riču raču, šahs,
dambrete. Veidojot grāmatas saturu,
konstatējām, ka lielākoties jau spēlē
tās pašas spēles, tikai ar nelielām izmaiņām. „Sociālais mācību plāns" ir
visu partnervalstu veidots praktisku
priekšlikumu kopums, kā skolā izmantot vecvecāku resursus, iesaistot
viņus gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs, lai nezaudētu
saiti ar vecāko paaudzi. Bildes un video http://ej.uz/Erasmus_vizite_Rumanija.
Vairāk informācijas un prezentācijas par visām projekta aktivitātēm mājas lapā www.bridging3generations.com.
Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore
Grundzāles pamatskolā
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Karjeras attīstības
atbalsta pasākumi
Smiltenes
vispārizglītojošajās skolās
Ar š.g. 1. aprīli Smiltenes novadā ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/
I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros darbu uzsāka divi pedagogi – karjeras konsultanti – Rita Rozīte Smiltenes vidusskolā un Maira
Kupriša Palsmanes, Blomes, Bilskas, Grundzāles un Variņu pamatskolās. Projekts notiek sadarbībā ar
Smiltenes novada domes Izglītības
pārvaldi.
Spraigā notikumu un nodarbību
virknē aizritējuši pirmie darba mēneši. Tie bagāti ar daudzveidīgiem
pasākumiem gan jaunāko, gan vidējo un vecāko klašu skolēniem plašās
profesiju pasaules iepazīšanā:
 Zinātkāres dienas – pirmās
mobilo demonstrāciju laboratorijas
TehnoBuss ierašanās. TehnoBuss ir
veidots, lai ikviens interesents ērtā
veidā vienkopus var iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm. Novada skolēni iepazinās ar inženierzinātņu iespējām
un pielietojumu dzīvē, izmēģināja

CNC frēzi, metināmo aparātu.
 Zinātkāres centrs ZINOO
nodrošina dabas zinātņu pasaules
iepazīšanu ar mērķi izraisīt skolēnos interesi par zinātni, jaunākajām
tehnoloģijām – skolēniem noritēja
praktiska darbošanās, būvēšana,
eksperimentēšana nodarbībās „Kosmiskās olas nosēdināšana”, „Gaisa
raķetes”, „Gudrā plastilīna laboratorija”, „Papīra lidmašīnas”, „Skaņa”.

ra mācību procesu interesantāku un
kvalitatīvāku.
 Darba pasaules iepazīšana
vidusskolēniem veidojās kopā ar
mākslinieci Lailu Uisku, mūziķiem
Māru Upmani – Holšteini, Juri Kalnišu, Rihardu Sauli, sportisti Aneti
Jēkabsoni-Žogotu, zobārstiem Lindu Eleksi un Mārtiņu Eleksi, kriminālistikas eksperti Daci Landrāti,
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem Jāni Iesalnieku un Māri Otaņķi,
medicīnas māsu Sanitu Mālkalni.
 Studijas augstskolā – jā?,
nē?, vai?, kur? – uz šiem jautājumiem atbildēja Mikus Dubickis.
 Savu spēju un prasmju apzināšanu veicināja tikšanās ar karjeras konsultantiem Lindu Upmali
no Nodarbinātības valsts aģentūras,
Jolantu Priedi, kura motivēja skolēnus izvēlēties savu sapņu profesiju
un Mārtiņu Geidu, kas stāstīja par
publiskā tēla veidošanu.
 Prāta spēles (Brain games)
attīsta jauniešos prasmes, kuras veicinās nodarbināmību ilgtermiņā,
t.i., sadarbība ar citiem, kompleksa
problēmu risināšana, emocionālā
inteliģence, spriedumi un lēmumu
pieņemšana, kreativitāte. Tās Radošuma dienā izspēlēja sesto klašu
skolēni, bet vidusskolēniem par tām
plašāk stāstīja Mārtiņš Vimba, Ēriks
Dinga un Zane Megne.
 Piedaloties
SkillsLatvia
2017, devītklasnieki varēja izmēģināt prasmes dažādu profesiju meistarklasēs, paraugdemonstrējumos un
karjeras domnīcās, apzināt dažādās
tālākās profesionālās izglītošanās
iespējas un, iespējams, paraudzīties
uz to, kuru nākotnē saukt par savu.
 Nolūkā iepazīt mākslinieku profesijas, novada jaunie talanti
apmeklēja nodarbības Nacionālajā mākslas muzejā un Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzejā.

 Virtuālais
planetārijs
mācību un uzziņu programmā izbraukuma sfēriskajā kinoteātrī par
astronomiju un ar dabaszinātnēm
saistītajām profesijām izzinošās filmiņās, piemēram, „Ceļojums uz
biopasauli”, „Cilvēka kods” sniedza priekšstatus un faktus, kas pada-

Karjeras informācijas sniegšana un karjeras izglītības īstenošana,
izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmumiem un speciālistiem novadā
turpinās.
Rita Rozīte, Maira Kupriša,
novada pedagoģes – karjeras
konsultantes

Palsmanieši ciemojas Nīderlandē
Palsmanes pamatskolai vairāk
kā 15 gadus ir sadraudzibas skola
skaistā Nīderlandes pilsētā Groningenā. Šo gadu laikā daudzas reizes
skolēni, skolotāji un vecāki ir viesojušies Latvijā un mēs esam četras
reizes viesojušies Nīderlandē. Šogad bija palsmaniešu kārta apciemot
savus draugus. No 14. jūnija līdz 19.
jūnijam 21 skolēns un skolotāji ciemojās Svētā Michael skolā un nīderlandiešu ģimenēs. Visiem bija iespēja pielietot angļu valodu saskarsmē
un, skolotājiem par prieku skolēni
saņēma komplimentus par labajām
angļu valodas prasmēm. Mums bija
iespēja viesoties skolā un iepazīt
pilsētas ievērojamākās vietas. Kuģīša braucienā iepazinām burvīgus
pilsētas un kanālu skatus. Viena no
jaukākajām dienām bija brauciens

uz salu Ziemeļjūrā. Uz salas iznomājām velosipēdus un baudījām
daudzus kilometrus dabas rezervāta.
Apmeklējām un pārbaudījām spēkus aktīvās atpūtas kompleksā, kur
trošu šķēršļu joslas bija izvietotas
iekštelpās. Skolotāju vārdā saku lielu paldies visiem ceļotājiem par izturību, sirsnību un jauko gaisotni, ko

radījām šajā piedzīvojumā. Paldies
mūsu vecākiem par uzticēšanos,
Groningenas skolotājiem un viesu
ģimenēm par šo iespēju iepazīt citu
valsti. Ceru, ka šis vasaras ceļojums
skolēniem ļāva uzzināt daudz jauna
un motivēs daudz cītīgāk rudenī ķerties pie mācībām.
Palsmanes pamatskola
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Kultūra
Līksmi un skanīgi izskandināti
zskandināti
Smiltenes novada
svētki 2017
Pašā vasaras karstumā, saulgriežos – 2 dienas tika svinēti mūsu novadam svētki. Ar prieku, ar azartu, ar
atvērtu sirdi, ziedot dvēselē pašiem,
aicinot līdzi draugus un mirklī sastaptos, varēja baudīt svētkus Smiltenes
un Brantu pagastos. Pasākumu šogad
ievizinājām 22. jūnijā ar piesātinātām
ekskursijām pa Brantu un Smiltenes
pagastiem. Brauciena laikā ar katru pagastiņu mūs iepazīstināja gidi
– Laima Klāva, Laima Āboltiņa un
Leontīne Roce. Īpaši mīļš sveiciens
mūsu gidiem! Pēc katras ekskursijas
cilvēku atvērtība, pateicības vārdi un
prieks bija neviltots. Cilvēku interese
par ekskursijām bija negaidīti liela.
Ekskursanti varēja uzzināt daudz ko
jaunu, nezināmu par Smiltenes novadu, par katru pagastu, par vietām,
kur varēja pabūt. Ekskursanti cits
caur citu, braucot autobusos, teica:
„Nezināju, ka šajā pagastā tik daudz
interesanta!” Smiltenes pagastā viesojāmies Z/s „Rožkalni” pie saimnieka Ivara Ādamsona, Z/s „Zilāpi”
pie Laimas un Intara Āboltiņiem, Z/s
„Kamaldas” un „Kalna Tomēnos” pie
Jura un Liesmas Bērziņiem, atpūtas
un viesu namā „Slīpi” pie Antras Ķikutes un lauku mājā „Kalbakas” pie
Līgas un Inta Augām.
Brantu pagastā viesojāmies uz
mednieku putras baudīšanu „Strantes dzirnavās” pie Brantu mednieku
kolektīva, pabijām pie Brantu muižas, viesojāmies mājā „Kroņakrogs”
gleznu izstādē, pabijām Irbīšu svētkalnā un sajūtu takā un noslēgumā
iepazināmies ar pirts noslēpumiem
„Akmeņkalnu” mājās pie Ilonas un
Alda Krūmiņiem. Ikvienam uzņēmējam, saimniecības īpašniekam,
kas neatteica, bet ar sirsnību un plašo
sirdi uzņēma mūsu svētku grupas –
sakām milzīgu paldies!
Dienas izskaņā mērojam ceļu uz
saules kalnu, miera kalnu, izlīgšanas

kalnu... Kā nu katram
m
labpatīk. Svinīgi saulī-ti pavadījām un kurām
m
guni Smiltenes pagastaa
Līgo kalnā, kur nece-rēti jauki, bez lietavām
m
aizvadām pasākumuu
„Noriet saule vakarā”.
Starp zemi, kass
elpo, skumst, nopūšas,
ilgojas, tvīkst, un debesīm, kas izstaro prieku un mieru. Starp zvaigznēm
un lielceļa putekļiem. Starp laiku un
mūžību. Pierimst vējš, apklust putni,
atmiņas un priekšnojautas atmirdz un
izkūst rāmajā rudzu laukā un zāles
stiebros. Mūžība izpleš spārnus un
sastingst uz mirkli. Šis ir mirklis, lai
izteiktu neizsakāmo. Mirklis, lai klusētu svētlaimē. Mirklis, kad laiks un
mūžība saskaras. Brīdis, kad atraisās
varens spēks. Tik liels, ka var kļūt arī
bīstams. Tāpēc saulgriežos nedrīkst
trokšņot un bez jēgas rosīties. MĒS
ESAM KALNA GALĀ! Un kalnam
ir spēks. Zaudēsi modrību – pazudīsi. Saņem kalnā zvaigžņu čukstus,
rasas lāses, izsūc pļavas miglu un
ieberzē acīs, palaid zelta sapņus gaisā, ļauj tiem mirdzēt. Drīz, pavisam
drīz spruks atspere vaļā – mākoņi
atvizēs rītausmas gaidās, noslēpumi
iešalksies ozola lapotnē, kumelītes
un āboliņš trausli lieksies pirmajiem
saules stariem pretim. Un es atkal
aizgūtnēm dzeršu pasauli, lidošu, rokas izpletusi – pretīm brīdim... pretīm
saulgriežiem...
Ar emocionāliem priekšnesumiem Līgo kalnā svētkos muzicēja
folkloras kopa „Egle” no Medņevas
(Latgale), kā arī folkloras un danču
kopa no Muhu salas Igaunijā. Saulei
norietot, svinīgi tika iekurta liesma
lielajam un tradicionālajam šo svētku
ugunskuram. Uguntiņu šķīla Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis ar Villihas pašvaldī-

Foto: Agnis Melde

ris

bas mēru Jozefu Haijesu no Vācijas.
Saulriets šajā vakarā – kā krāšņākais
zieds un pavediens…
Ar jauniem spēkiem un smaidu
23. jūnijā rītā turpinājām griezt svētku karuseli Smiltenes pagasta
„Kalnamuižā”. Tirdziņš,
atrakcijas, zupas ēšana,
foto izstāde, „Pūra lādes” darbnīca, meistarklases „Zāļu vainadziņa uzpīšana” un „Izcep
līgo dienas pīrādziņu”,
svētku uzrunas, neizpalika krāšņais pašdarbnieku koncerts. „Kalnamuižā” bija
svētki, lieli svētki – kā kādreiz 20.
gs. sākumā pie Firsta Līvena un viņa
madammas Taubes kundzes (svētkos
šajos tēlos iejutās Maija Jančevska
un Aigars Veldre). Pat firsts ar savu
madammu bija apmulsuši lielajā kņadā, sarunu virpuļos: „ Tik daudz ļaudis atkal manā sētā!”
Mūsu novads ir bagāts ar kultūras tradīcijām, kultūras mantojumu,
kolektīviem, kolektīvu vadītājiem.
Par svētku kuplināšanu sakām paldies
visa mūsu novada daudzo pagastu un
pilsētas kultūras darbiniekiem, klubu
un tautas namu vadītājiem – jūs esat

tie, kas pirmie mastā paceļ karogu,
un saka: „Jā, mēs to darīsim, svinēsim svētkus un atbalstīsim!” Paldies
sieviešu ansambļiem: „Anemones”,
„Prieks, kur tu rodies”, „Undīnes”,
kultūras darbinieku ansamblim
un korim „Pakalni”. Paldies dejotājiem: „Varis”,
„Riedēni”,
„Cīrulis”,
„Piesitiens”, „Sanācēji”,
„Kantrī ritmi”, „Forever
Live”, „Smiltesele”. Paldies folkloras kopai „Rudzupuķe” un viesmāksliniekiem – Igaunijas folkloras
kopai no Muhu salas. Paldies Blomes lietišķās mākslas kolektīvam un
Brantu teātrim par „Trīnes grēkiem”.
Vakara daļa izskanēja Brantu pagastā, Vidzemē. Ar prieku un sajūsmu neparastā gājienā svētku rīkotāji
tika ievesti Līgo dienas sētiņā. Šie
svētki ir izrakstīti visos mūsu novada
pagastos un pilsētā. Novada domes
priekšsēdētājs G. Kukainis un pagasta pārvaldes vadītāji pateicās par
ieguldīto darbu katrā un pagastā un
vēlēja priecīgi pavadīt svētku dienu!
Ar jautru un nebēdnīgu skatu tika
aplīgoti pagasta pārvaldes vadītāji un
domes priekšsēdētājs, un izpilddirek-

tors. Svētku izskaņā dziedājām „Līgo
māmiņ, līgodama”. Lai lustīgi, mīļi
un visiem labi!
Lustīgo Līgo dienas un novada
svētku balli spēlēja: „Smiltenes pūtēju orķestris”, „Sestā jūdze”, „Raxtu
raxti”, „Pērkons” un „Z-skars”.
Par ieguldīto darbu sakām paldies: SIA „Vidzemīte” kolektīvam
un Aigaram Bāliņam, Smiltenes tehnikuma kolektīvam, direktoram Andrim Miezītim un Aivaram Birkenšteinam, Smiltenes kultūras centram,
direktorei Ilzei Jēkabsonei un Pēterim Griezānam. Paldies kultūras pārvaldes vadītājai Pārslai Jansonei un
administratorei Andai Avotai. Paldies
Ingaram Veismanim, pašvaldības policijas kolektīvam un Normundam
Liepam, Smiltenes un Brantu pagasta
pārvaldniecei Mārītei Treijerei, mūsu
pagastu līdzcilvēkiem, kas palīdzēja
svētku tapšanā un radīšanā. Paldies
par izturību un atbalstu manai ģimenei! Kopā mēs to varējām!
Lai labestība ir visiem jums ģimenēs! Lai uzkrātā saulgriežu enerģija un spēks vairojas!
Ieva Klāva-Bunga,
Kultūras darba organizatore
Smiltenes un Brantu pagastos

Sports
turpinājums no 1. lpp.
norisinājās BMX riteņbraukšanas sacensības, kur uz starta izgāja 28 sportisti. 8. jūlijā Smiltenes vidusskolas
zālē, Rīgas ielā 16, notika svarcelšanas sacensības, kur piedalījās 35 jaunie sportisti, savukārt visas trīs dienas
(7. – 9. jūlijs) sporta un atpūtas kompleksā „Teperis” notika pludmales
volejbols, kur sacentās kopumā 26
komandas, Smiltenes tehnikuma zālē
par olimpiādes medaļām volejbolā
cīnījās piecas meiteņu komandas, bet
Smiltenes sporta hallē piecas zēnu
komandas.
GuntarsMarkss:„Kopumāmums,
manuprāt, izdevās ļoti veiksmīgi noorganizēt sacensības, to novērtēja arī
citu komandu pārstāvji. Atzinīgus
vārdus un labas atsauksmes saņēmām
par sakopto un ainavisko pludmales
volejbola sacensību norisi – sporta
un atpūtas kompleksu „Teperis”.”
Guntars saka paldies Jānim Dudelim,
Kalvim Kurcaltam, Jānim Lapiņam,
Guntaram Ozoliņam, Ģirtam Kātiņam, Kitijai Klempnerei, Smiltenes

tehnikumam un Smiltenes mediķiem par
ieguldīto darbu sacensību organizēšanā.
SMILTENES NOVADA SPORTISTU
REZULTĀTI:
Vieglatlētika:
Klāvs Ozoliņš (šķēpmešana) – 1.v.;
Dāvis Krauklis (šķēpmešana) – 3.v.;
Marta Marksa (100 m/b skrējiens) – 3.v.;
Sabīne Marksa (šķēpmešana) – 5.v.;
Armands Joniņš (augstlēkšana) – 27.v.
Orientēšanas sports (vidējā distance):
Agnija Caune 1.v.;
Elīna Skopāne 11.v.;
Zanda Stabiņa 17.v.;
Annija Slikšjāne 19.v.;
Oto Rainers Strazdiņš 29.v.;
Renārs Akmins 36.v.;
Ronalds Orniks 39.v.
Orientēšanas sports (trīs etapu
stafetē):
Smiltenes novada meiteņu komandai
(Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, Agnija
Caune) – 1.v.;
Smiltenes novada zēnu komandai
(Renārs Akmins, Oto Rainers Strazdiņš,
Ronalds Orniks) – 10.v.

Bronzas medaļa 100 metru barjeras
skrējienā Martai Marksai

Zelta medaļa šķēpmetējam
Klāvam Ozoliņam, bronzas medaļa
Dāvim Krauklim.

Bronzas medaļa
MTB riteņbraukšanas
sacensībās
Evai Elīzai Leikartei.

Zelta medaļas trīs etapu stafetē Smiltenes
novada orientieristu komandai
(Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, Agnija Caune).

BMX riteņbraukšana:
Krists Dundars – 5.v.;
Ronalds Kalniņš – 15.v.;
Jēkabs Kalniņš – 21.v.
Šosejas riteņbraukšana (10 km
individuālais brauciens):
Nadīna Kučere – 6.v.;
Eva Elīza Leikarte – 8.v.;
Egils Melderis – 27.v.
Šosejas riteņbraukšana (MTB):
Eva Elīza Leikarte – 3.v.;
Egils Melderis – 10.v.

Šosejas riteņbraukšanas
sacensības (grupas brauciens):
Eva Elīza Leikarte – 6.v.;
Nadīna Kučere – 7.v.;
Egils Melderis – 28.v.
Futbols – Smiltenes novada
komandai 5.v.
Pludmales volejbolā – Martai
Deņīsovai un Kristīnei Miezītei 9.v.
Sagatavoja: Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: No sportistu personīgā arhīva un http://cesis2017.olimpiade.lv
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2017. gada 14. jūlijs

Pasākumi
Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā

JŪLIJĀ
14. – 16. jūlijā Smiltenes
pilsētas svētki „Prieks
uzdzirkstī Smiltenē!”
30. jūlijā plkst. 18:00 Jāņukalna
estrādē
koncerts „Greizais ratiņš.
Dzīve kā pa gaisu”,
komponists – Valdis Zilveris,
piedalās – Dace Bonāte,
Normunds Laizāns, Uldis Anže,
Juris Hiršs un Ivars Puga
Koncertā skanēs gan zināmas,
gan pilnīgi jaunas dziesmas,
kurām skatītāji varēs dziedāt
līdzi. Tāpat mākslinieki centīsies
būt pēc iespējas tuvāk publikai,
ar pārsteigumiem bagāto
koncertprogrammu priecējot visu
paaudžu klausītājus
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu
Paradīze” tirdzniecības vietās
un www.bilesuparadize.lv: 7,00
eiro, pirms koncerta – 8,00 eiro.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam
ieeja ir bez maksas.
1. un 2. grupas invalīdiem,
uzrādot apliecību, ieeja bez
maksas

AUGUSTĀ
12. augustā no plkst. 21:00
Romantiskais vakars pie
Tepera ezera:
No 21:00 līdz 00:00 romantiski
izbraucieni ar laivu Tepera ezerā
21:30 romantisks koncerts
„Satikšanās” – labi zināmas un
sen aizmirstas Raimonda Paula
Melodijas ar Imanta Ziedoņa
dzeju.
Balss – Juris Jope,
ģitāra – Linards Šveklis
Pasākumā – sveču gaisma,
skanīga strūklakas čalošana un
vasaras nakts burvība
Aicinām ņemt līdzi pledus,
sedziņas vai ko citu, uz kā
apsēsties! Ieeja – bez maksas

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ JŪLIJĀ:

No 12.

jūlija Smiltenes mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

„Prieks uzdzirkstī Smiltenē” un
Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde

Sakarā ar to, ka š.g.
februāri un aprīlī „Smiltenes
novada Domes Vēstis” tika
izdotas 16 lappušu apjomā,
jūlijā informatīvais izdevums ir
8 lappuses.

26. augustā Vasaras sezonas
noslēgums Jāņukalna estrādē:
pkst. 18:00 koncerts
„Tepat, starp Jums” par godu
Viktora Lapčenoka 60,
Žorža Siksnas 60 un
Noras Bumbieres 70 gadu
jubilejai. Koncertā piedalās:
Viktors Lapčenoks, Žoržs
Siksna, Ira Krauja-Dūduma,
Daiga Petkēviča, Normunds
Jakušonoks, Zigfrīds
Muktupāvels, Emīls Balcers,
Rūta Dūduma, Sabīne
Berezina, un Katrīna Bindere,
pavadošais orķestris
Edgara Jasa vadībā
Domās kopā ar māksliniekiem
būs arī maestro Raimonds Pauls,
kurš koncertā Smiltenē gan
NEPIEDALĪSIES!
Biļetes iepriekšpārdošanā
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās un www.bilesuparadize.lv:
7,00, 10,00 un 12,00 eiro
22:00 vasaras sezonas
noslēguma nakts balle
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