1

Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 13. oktobris

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Aicinām pieteikt kandidātus
Smiltenes novada
apbalvojumiem
Aicinām Smiltenes novada
iedzīvotājus, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus
un nevalstiskās organizācijas līdz
20. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu
cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Valsts svētki Smiltenes novadā
tradicionāli ir laiks, kad suminām
un sakām paldies cilvēkiem, kuri
ar savu darba sparu, entuziasmu
un pašaizliedzību ir uzlabojuši un
bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu,
rūpējušies par Smiltenes novada
labklājību, attīstību un atpazīstamību. Aicinām novada iedzīvotājus un
organizācijas izvirzīt pretendentus
nominācijām „Smiltenes novada
Goda cilvēks” un „Gada balva”, lai
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Smiltenes novada dome teiktu

paldies par viņu nesavtīgo darbu,
augstiem sasniegumiem un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un
popularizēšanā Latvijā un pasaulē.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt līdz šā gada 20. oktobrim
Smiltenes novada domes valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā
3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
LV-4729, vai nosūtot pa pastu, vai
elektroniski uz e-pastu: dome@
smiltene.lv.
turpinājums 4. lpp.

Smiltenes novadā sācies
sakoptības mēnesis un
savāktās zāles un lapu
izvešanas akcija
Katru gadu gan pavasarī, gan
rudenī Smiltenēs novadā tiek izsludināts sakoptības mēnesis, tā
ietvaros, laikā no 9. oktobra līdz
17. novembrim, pašvaldība organizēs un apmaksās Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu.
Atgādinām, ka pagājušajā gadā,
lai mazinātu iedzīvotāju sūdzības un
neapmierinātību par zāles, lapu un
zaru dedzināšanu ugunskuros un radīto dūmu piesārņojumu Smiltenes
pilsētas teritorijā, Smiltenes novada dome noteica jaunu kārtību – arī
sakoptības mēneša laikā neatļaut
dedzināt ugunskuros zāli, lapas un
citas augu daļas sava īpašuma teritorijā. Atļauts dedzināt ir tikai ārpus
Smiltenes pilsētas robežām ar noteikumu, ja tas nerada draudus cilvēku
dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem
iemītniekiem.
Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā ir atļauts
sadedzināt tikai koku, krūmu
sausos un kaitēkļu bojātos zarus,
ievērojot ugunsdrošības pasākumus
un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai.
Aicinām iedzīvotājus izmantot
pašvaldības apmaksāto savāktās zā-

les un lapu maisu izvešanu, tādējādi
rūpējoties par apkārtējo vidi un teritorijas sakopšanu novadā. Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas
teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:
 no katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā
1 reizi;
 lapu izvešanu varēs pieteikt
iedzīvotājs, uzņēmums laika periodā
no 9. oktobra līdz 16. novembrim
SIA „Smiltenes NKUP”, zvanot
uz telefona numuru 25302253 darba laikā no plkst. 9.00 līdz 12.00
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;
turpinājums 4. lpp.
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Vai esi izteicis viedokli par to,
kādam būt Smiltenes pilsētas centra
plānojumam nākotnē?
Smiltenes novada pašvaldība
strādā pie Smiltenes novada domes būvprojektu „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā – I un II kārta” izstrādes:
 būvprojekts – „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā – I kārta”. Objekta nosaukums: „Baznīcas laukuma posmā no
Marijas ielas līdz Daugavas ielai un
Daugavas iela posmā no Baznīcas
laukuma līdz Abulas ielai pārbūve,
Smiltenē”.
 būvprojekts – „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā – II kārta”. Objekta nosaukums: „Baznīcas laukuma, Marijas
ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas
laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas
laukumam un teritorijas Baznīcas
laukumā 16A un Baznīcas laukumā
10 pārbūve, Smiltenē”.
Publiskai apspriešanai ir nodoti
būvprojekta otrās kārtas vairāki varianti ar galvenajām plānojuma zonām
pilsētas centram. Lai virzītos tālāk un
izstrādātu būvprojektu, ļoti svarīgi
saprast un apzināt iedzīvotāju kopējo
viedokli par Smiltenes pilsētas centra
attīstību.
Būvprojektu galvenie mērķi:
 Radīt vienlīdzīgu satiksmes
drošības līmeni gājējiem, velosipē-

distiem un autobraucējiem.
 Sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai.
 Radīt iespēju apstāties un
izjust, ka mēs atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā sirdī.
 Palielināt kopējo stāvvietu
skaitu pilsētas centrālajā daļā.
Kāpēc tieši tagad?
Galvenās komunikācijas pilsētas
centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70
gadiem, lietus kanalizācija vēl senāk.
Esošais ielu segums ir nokalpojis,
un jau tuvākajā laikā būs jāveic gan
komunikāciju, gan ielas konstruktīvo
kārtu pārbūve. Svarīgi minēt, ka pie
jebkuriem pārbūves darbiem esošā
satiksmes organizācija nevarēs palikt
tieši tāda, kā ir, jo par to ir saņemti
būtiski aizrādījumi no Ceļu satiksmes drošības direkcijas. Galvenie
aizrādījumi: neatbilstoša platuma
brauktuves, gājēju pārejas, neatbilstoša satiksmes organizācija stāvlaukumā. Autoosta neatbilsts normatīvo
aktu prasībām.
Aptaujas galvenie mērķi ir:
1. Uzzināt cilvēku domas par
izstrādātajiem plānojuma variantiem.
2. Uzzināt, vai iedzīvotāji atbalstītu un pieņemtu autoostas pārcelšanu uz teritoriju ar adresi Baznīcas laukums 16.
3. Uzzināt cilvēku domas par
satiksmes organizāciju Baznīcas lau-

APZĪMĒJUMI

Multifunkcionālā telpa

Autoosta

Autostāvvietas

Rekreācijas telpa

kuma centrālajā daļā:
1) vai satiksme virzītos pa esošo
brauktuves vietu;
2) vai satiksme būtu dalīta, ar
vienvirziena kustību (3. shēma);
3) vai satiksme tiktu virzīta taisnā līnijā gar Baznīcu kā Daugavas
ielas turpinājums (4. shēma);
4) Uzzināt kāda veida labiekārtojumu vēlas redzēt Smiltenes pilsētas centrā.
Pēc iegūtajiem aptaujas rezultātiem ceram, ka izkristalizēsies vienots plānojuma variants, kuru atbalsta lielākā iedzīvotāju daļa un projekta izstrādātāji varēs uzsākt darbu pie
detalizēta būvprojekta izstrādes.
Aicinām
iedzīvotājus
līdz
22.10.2017. iepazīties ar pilsētas plānojuma risinājumiem un izteikt savu
viedokli. Ar pilsētas centra plānojuma variantiem var iepazīties: interneta vietnē www.smiltene.lv sadaļā
„Sabiedriskā apspriešana”; Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 un
Pils ielā 2, kā arī Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā, Gaujas ielā 1. Aptaujas anketa drukātā veidā pieejama
un aizpildāma vietās, kur izvietoti
materiāli, kā arī elektroniski www.
smiltene.lv.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
19. septembrī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti
šādi lēmumi:
1. Sagatavot un iesniegt Centrālajā un finanšu līgumu aģentūrā projektu
„Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” projektu konkursam
pasākumā 5.6.2.2. pasākuma „Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
par kopējo summu EUR 2 946 992,40 (divi
miljoni deviņi simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi eiro un 40
centi). Ja Centrālā un finanšu līgumu aģentūra apstiprina projektu „Smiltenes pilsētas
degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta”
par kopējo attiecināmo izmaksu summu
EUR 1 569 306,00, no kuras Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums
ir 85% jeb EUR 1 333 910,10, Smiltenes
novada dome garantē līdzfinansējumu 15%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 235 395,90 un sedz projekta
neattiecināmās izmaksas, kas sastāda EUR
1 377 686,40.
2. Sagatavot un iesniegt Centrālajā un
finanšu līgumu aģentūrā projektu „Smiltenes
pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II
kārta” projektu konkursam pasākumā 5.6.2.2.
pasākuma „Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības
centru pašvaldībās” par kopējo summu EUR
1 708 786,63 (viens miljons septiņi simti astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši eiro
un 63 centi). Ja Centrālā un finanšu līgumu
aģentūra apstiprina projektu „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”
par kopējo attiecināmo izmaksu summu EUR
720 310,00, no kuras Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb
EUR 612 263,50, Smiltenes novada dome
garantē līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 108
046,50 un sedz projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda EUR 988 476,63.
3. Sagatavot un iesniegt Centrālajā un
finanšu līgumu aģentūrā projektu „Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai,
II kārta” projektu konkursam pasākumā
5.6.2.2. pasākuma „Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībās” par kopējo
summu EUR 1 146 022,93 (viens miljons
simtu četrdesmit seši tūkstoši divdesmit divi
eiro un 93 centi). Ja Centrālā un finanšu līgumu aģentūra apstiprina projektu „Smiltenes
pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta” par kopējo attiecināmo izmaksu summu
EUR 745 480,00, no kuras Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir
85% jeb EUR 633 658,00, Smiltenes novada
dome garantē līdzfinansējumu 15% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR
111 822,00 un sedz projekta neattiecināmās
izmaksas, kas sastāda EUR 400 542,93.
22. septembrī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemts
šāds lēmums:
1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā, izņemot
Smiltenes pilsētu, uz vienu mēnesi.
27. septembrī notika kārtējā Smiltenes
novada domes sēde, kurā tika pieņemti šādi
lēmumi:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
11/17 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums” projektu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.

12/17 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” projektu.
3. Apstiprināt 2017. gada 27. septembra nolikumu Nr. 17/17 „Grozījumi Smiltenes
novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
projektu izstrādes komisijas nolikumā”.
4. Apstiprināt grozījumus domes 2017.
gada 30. augusta lēmumā (sēdes protokols Nr.
13, 3.§.4.) „Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības programmu apguvei Smiltenes
Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā”.
5. Uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada bibliotēka”
struktūrvienības Grundzāles bibliotēka reorganizāciju, kurā līdz 2017. gada 29. decembrim tiek likvidēts ārējās apkalpošanas punkts
Aumeisteros.
6. Apstiprināt grozījumu 2011. gada
31. marta nolikumā „Smiltenes novada domes
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija” .
7. Apstiprināt 2017. gada 27. septembra
nolikumu Nr. 22/17 „Grozījums 2011. gada
27. janvāra Smiltenes novada domes Publisko
iepirkumu komisijas nolikumā”.
8. Iecelt par Smiltenes novada domes
Publisko iepirkumu komisijas locekli Zigetu
Vīķeli.
9. Apstiprināt par Smiltenes novada Civilās aizsardzības komisijas locekļiem Valsts
policijas pārstāvi Ilzi Smirnovu un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi
Renāru Žeļezkinu.
10. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Gobas”-2,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kas
sastāv no dzīvokļa, 702/1446 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
mājai piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.
11. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Līviņi”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0237, kas sastāv no
zemes starpgabala ar kopējo platību 0,294 ha,
uzaicinot zemes īpašniekus, kuru zemei pieguļ
šis zemes starpgabals, mēneša laikā iesniegt
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
12. Atsavināt nekustamo īpašumu Kaikas iela 1, Smiltenē, kadastra numurs 9415
006 0805, 0,9802 ha platībā to mainot pret
līdzvērtīgu nekustamo īpašumu Kaikas iela
6, Smiltenē, kadastra numurs 9415 007 0057,
1,1002 ha platībā.
13. Mainīt nekustamajam īpašumam
„Maģistrālā gāzes vada pārvaldes zeme”,
Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480 005
0157, nosaukumu no „Maģistrālā gāzes vada
pārvaldes zeme” uz „Priedulāji” Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā.
14. Iznomāt T. D. zemes vienību „Ilgas
63”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums
9480 005 0313, 0,12 ha platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
15. Pārtraukt 2011. gada 25. maija Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 126/2011.
Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar
K.E. par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 2,
Mēros, Bilskas pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0133 0,7270 ha
un 9444 010 0134 0,4041 ha platībā. Nomas
līguma termiņu noteikt līdz 2027. gada 31. decembrim.
16. Pārtraukt 2013. gada 25. novembra
zemes nomas līgumu Nr. 52/2013. Iznomāt
J.D. zemes vienības Raiņa iela 73A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 006 0218, daļu
1430 m2 platībā, lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas.
17. Iznomāt N. K. zemes vienības
Vidzemes iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1414, daļu 1320 m2 platībā

mazdārziņam līdz 2022. gada 31. decembrim.
18. No Palsmanes pagasta nekustamā
īpašuma „Bērzi”, kadastra numurs 9474 004
0105, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0108 3,0 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Bērzi” uz „Mazbērzi”.
19. No Launkalnes pagasta nekustamā
īpašuma „Menskas”, kadastra numurs 9470
004 0045, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9470 004 0045 35,1 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Menskas” uz „Vindas”. No Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Menskas”, kadastra numurs 9470 004
0045, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0046 24,3 ha un 9470 005
0045 9,1 ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Menskas” uz „Damakšņi”.
20. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Vīboksnes”, kadastra numurs 9444
006 0009, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9444 006 0011 2,0 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Vīboksnes” uz „Kalna
Vīboksnes”.
21. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Vecruikas”, kadastra numurs 9444 002
0002, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0003 10,9 ha platībā un mainīt
nosaukumu no „Vecruikas” uz „Ruikas”.
22. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, kadastra numurs 9446 006
0035, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0036 3,19 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Krūmiņi” uz „Vanadzēni”, jo paredzēts pievienot īpašumam „Vanadzēni”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
23. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 001 0941 017, kura atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 001 0941, piešķirt nosaukumu Daugavas
iela 12A k-22, Smiltene, Smiltenes novads.
24. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu 94700140146001, 94700140146002
un 94700140146003, kuras atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 014
0146, piešķirt nosaukumu „Prāmnieki”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
25. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Meža Kraukļi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 005 0026.
26. Noteikt, ka zemes vienības „Lejas
Ļuļas” ar kadastra apzīmējumu 9480 002 0109
platība ir 7,77 ha.
27. Noteikt, ka zemes vienības „Loses”
ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0099 platība ir 2,09 ha.
28. Atcelt Smiltenes novada domes 2011.
gada 30. jūnija lēmumu Nr. 10, 15.§. daļā par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību pārtraukšanu E.L. uz zemes vienībām „Zilaiskalns” ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0105 un 9470 010
0077. Atcelt Smiltenes novada domes 2012.
gada 29. novembra lēmumu Nr.10, 15.§.7 daļā
par zemes vienību „Zilaiskalns” ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0105 un 9470 010 0077
piekritību Smiltenes novada pašvaldībai. Pārtraukt 2016. gada 17. marta Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 35/2016 ar G.S.
29. Piedzīt no A.P.: nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi parādu EUR 18,59, nokavējuma naudu EUR 12,05, kopā EUR 30,64,
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu
EUR 48,32, nokavējuma naudu EUR 28,30,
kopā EUR 76,62, pavisam kopā EUR 107,26
(viens simts septiņi euro 26 centi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
30. Piedzīt no E.L.: nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi parādu EUR 272,23, nokavējuma naudu EUR 79,68, kopā EUR 351,91,
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu
EUR 97,58, nokavējuma naudu EUR 28,55,

kopā EUR 126,13, pavisam kopā EUR 478,04
(četri simti septiņdesmit astoņi euro 04 centi)
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
31. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
32. Neizmantot 2009. gada 27. oktobra
noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts
nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10. punktā norādītās pašvaldības tiesības noteikt citu, augstāku pienākumu vērtību valsts nodevas par
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
uztura līguma gadījumā.
33. Izsludināt 2017. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2. kārtu un noteikt
projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz
2017. gada 13. oktobrim, plkst. 16.00.
34. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs”
nolikumu Nr. 23/17.
35. Grozīt Palsmanes internātpamatskolas amatu vienību sarakstu, no tā izslēdzot
amata vienību „Ārsts” ar 2017. gada 1. oktobri. Grozīt Palsmanes internātpamatskolas
amatu vienību sarakstu, izveidojot amata vienību „Skolotāja palīgs” (profesijas klasifikatora kods 5312 01) ar amata vienību skaitu „1”
un mēnešalgas likmi EUR 380 ar 2017. gada
1. oktobri.
36. Grozīt Smiltenes novada Kultūras pārvaldes amatu vienību saraksta sadaļas
„2.08.230.00 – Kultūras pārvalde” amata vienību „Tūrisma informācijas centra vadītāja
vietnieks” (profesiju klasifikatora kods 4221
03), mainot amata nosaukumu uz „Tūrisma
informācijas centra speciālists” profesiju klasifikatora kods 4221 03, amata katalogā: saime – 57, līmenis – II , mēnešalgu grupa – 9.
37. Izveidot Smiltenes novada domes administrācijas amatu vienību sadaļā
„2.01.110.00 – Finanšu nodaļa” amata vienību
„Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks” (profesijas klasifikatora kods 1211 03, amata katalogā:
saime – 12.1, līmenis – III A, mēnešalgu grupa
– 11) ar amata vienību skaitu „1” un mēnešalgas likmi EUR 1239 ar 2017. gada 1. oktobri.
38. Izveidot Smiltenes novada domes administrācijas amatu vienību sadaļā
„2.01.110.00 – Vadība” amata vienību „Izpilddirektora vietnieks” (profesijas klasifikatora
kods 1112 39, amata katalogā: saime – 1, līmenis – IV A2, mēnešalgu grupa – 14) ar amata
vienību skaitu „1” un mēnešalgas likmi EUR
1704 ar 2017. gada 2. oktobri.
39. Iznomāt uz 2 (diviem) gadiem Smiltenes pilsētas kultūras centra ēkas Gaujas ielā
1, Smiltenē, 1. stāva vestibila daļu 2 m2 platībā
karsto dzērienu automāta iekārtas izvietošanai,
rīkojot nomas tiesību izsoli.
40. Atzīt par nenotikušu ar 2017. gada
26. jūlija lēmumu (protokola Nr. 11, 11.§.1)
apstiprināto transportlīdzekļa VW Transporter
(valsts reģistrācijas Nr. FF-6241) atsavināšanas procedūru – pārdošanu par brīvu cenu.
Atļaut atkārtoti atsavināt transportlīdzekli VW
Transporter (valsts reģistrācijas Nr. FF-6241)
virsbūves Nr. WV2ZZZ70ZSH109323, izlaiduma gads 1995., par brīvu cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 640,00 euro (seši simti
četrdesmit euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
41. Atzīt par nenotikušu ar 2017. gada
26. jūlija lēmumu (protokola Nr.11, 11.§.2) apstiprināto transportlīdzekļa Ford Focus (valsts
reģistrācijas Nr. HL-6245) atsavināšanas procedūru – pārdošanu par brīvu cenu. Atļaut atkārtoti atsavināt transportlīdzekli Ford Focus
(valsts reģistrācijas Nr. HL-6245, virsbūves
Nr.WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads
2003.,) par brīvu cenu, nosakot automašīnas
brīvu cenu 900,00 euro (deviņi simti euro un
00 centi) ieskaitot PVN.
42. Vispārizglītojošo, speciālās internāt-
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2017. gada 13. oktobris
skolas, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, sporta, mūzikas, mākslas
skolu un bērnu un jauniešu interešu izglītības centra vadītājiem un vietniekiem noteikt sekojošas mēneša amatalgas:
1) Vispārizglītojošās skolās:
Izglītojamo skaits
Vietnieka
Direktora
likme % no
Izglītības iestāde
likme
direktora
skolā PI grupās
(EUR)
likmes
Bilskas pamatskola
56
41
900,00
80%
Blomes pamatskola
79
35
900,00
80%
Grundzāles pamatskola 81
34
900,00
80%
Palsmanes pamatskola
135
–
1425,00
80%
Variņu pamatskola
54
22
–
80%
Launkalnes sākumskola 9
47
900,00
80%
Smiltenes vidusskola
866
129
1725,00
2)

Palsmanes internātpamatskolā:
Izglītojamo skaits
Izglītības iestāde
skolā PI grupās
Palsmanes
internātpamatskola

64

18

Direktora
likme (EUR)

Vietnieka likme
% no direktora
likmes

1080,00

80%

3) Pirmsskolas izglītības iestādēs:
Pirmsskolas izglītības iestāde
Bērnu skaits
Palsmanes PII
78
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”
293

Vadītāja likme (EUR)
900,00
1000,00

4) Smiltenes sporta skolā, Smiltenes mūzikas skolā, Smiltenes mākslas skolā un Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā:
Iestāde
Izglītojamo
Direktora
Vietnieka
skaits
likme (EUR)
likme % no
direktora likmes
Smiltenes sporta skola
414
1050,00
80%
Smiltenes mūzikas skola
209
1000,00
80%
Smiltenes mākslas skola
118
950,00
80%
Smiltenes BJIIC
800
1050,00
–
43. Atbalstīt Smiltenes vidusskolas dalību Erasmus+ pamatdarbības
Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektā „Dažāda pieredze, vienota nākotne”, kura kopējās uz Smiltenes vidusskolas īstenotajām
aktivitātēm attiecināmās izmaksas ir EUR 21 100,00:
Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai
nepieciešamo priekšfinansējumu EUR 5275,00 apmērā, kas sastāda 25% no
kopējām attiecināmām izmaksām un kas plānojams 2019. gada budžetā;
Pēc projekta gala atskaites apstiprināšanas projektā paredzētais
priekšfinansējums EUR 5275,00 apmērā tiek ieskaitīts Smiltenes novada
domes kontā;
Valsts izglītības attīstības aģentūra līgumā noteiktā kārtībā veic
priekšfinansējumu EUR 15825,00 apmērā jeb 75% no kopējām attiecināmām izmaksām.
44. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 1600,00 euro
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(viens tūkstotis seši simti euro) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Limbažu ielā 10, Smiltenē iesniegtā pieteikumu par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai:
Kopējais
Pašvaldības
Nr.
Līdzfinasējuma aktivitāte
plānotais
līdzfinansējums no
Piezīmes
p.k.
finansējums, EUR kopējā apjoma, EUR
Bērnu rotaļu laukumu
Atbilst Saistošo noteikumu 9.3.
1600,00 (maksimālais
1.
ierīkošanai vai esošo
3363,80
punktā noteiktam finansējuma
līdzfinansējums)
laukumu atjaunošana
apjomam
KOPĀ
3363,80
1600,00
45. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 494,63 euro (četri simti deviņdesmit četri euro 63 centi)
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 23, Smiltenē iesniegtā pieteikumu par projekta „Dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai:
Kopējais
Pašvaldības
Nr.
plānotais
Līdzfinasējuma aktivitāte
līdzfinansējums no
Piezīmes
p.k.
finansējums,
kopējā apjoma, EUR
EUR
Mājas piebraucamo ceļu,
Atbilst Saistošo noteikumu 9.2.
stāvlaukumu, iekšpagalmu un
1.
659,51
494,63 (75%)
punktā noteiktam finansējuma
gājēju celiņu seguma atjaunošana
apjomam
un/vai būvniecība
KOPĀ
659,51
494,63
46. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 1600,00 euro (viens tūkstotis seši simti euro) apmērā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3/2, Smiltenē iesniegtā pieteikumu par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai:
Kopējais
Pašvaldības
Nr.
plānotais
Līdzfinasējuma aktivitāte
līdzfinansējums no
Piezīmes
p.k.
finansējums,
kopējā apjoma, EUR
EUR
Paredzētie darbi neatbilst
Mājas piebraucamo ceļu,
saistošo noteikumu 9.2.
stāvlaukumu, iekšpagalmu un
1.
1251,68
0,00
punktā noteiktajai finansējuma
gājēju celiņu seguma atjaunošana
aktivitātei
un/vai būvniecība
Atbilst Saistošo noteikumu 9.3.
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai
1600,00 (maksimālais
2.
3363,80
punktā noteiktam finansējuma
vai esošo laukumu atjaunošana
līdzfinansējums)
apjomam
KOPĀ
4615,48
1600,00
47. Atzīt par nenotikušu ar 2017. gada 26. jūlija lēmumu (protokola Nr. 11, 11.§.3) apstiprināto transportlīdzekļa PEUGEOT 307 (valsts reģistrācijas Nr. EJ-7075) atsavināšanas procedūru – pārdošanu par brīvu cenu. Atļaut
atkārtoti atsavināt transportlīdzekli PEUGEOT 307 (valsts reģistrācijas Nr. EJ-7075, virsbūves Nr. WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 2001.) par brīvu cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 900,00 euro (deviņi simti euro
un 00 centi) ieskaitot PVN.
48. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Rītausmas”, Smiltenes pagastā,
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 004 0126), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9444 004 0019 13,8 ha platībā 2017. gada 24. augusta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu par
15650,00 euro (piecpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi) nosolīja P.B.
49. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini Latvijas Pašvaldību savienības delegācijas sastāvā darba
vizītē uz Moldovu no 2017. gada 29. oktobra līdz 31. oktobrim un izmaksāt komandējuma dienas naudu.
Sagatavoja: Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Saistošie noteikumi Nr. 11/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra lēmumu (protokols Nr. 12, 1.§.)

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09
1. pielikums Smiltenes novada pašvaldības
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
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. Aizstāt 6.1. apakšpunktā skaitli „12” ar skaitli „11”.
2. Aizstāt 6.2. apakšpunktā skaitli „5” ar skaitli „7”.
3. Papildināt noteikumus ar 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:.
„16.6. Nodibinājums „Smiltenes evanģēliski luteriskās baznīcas atbalsta
fonds.”
4. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„II Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un
izpilddirektora vietnieka pilnvaras”.
5. Papildināt noteikumus ar 23.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.17. nosaka izpilddirektora vietnieka pienākumus.”.
6. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
„24. Izpilddirektoram ir viens vietnieks, kas pilda izpilddirektora pienākumus
viņa prombūtnes laikā. Izpilddirektora vietnieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors. Veicot izpilddirektora pienākumus uz viņa prombūtnes laiku, izpilddirektora vietniekam ir
pirmā paraksta tiesības.”.
7. Izteikt 24.1. punktu šādā redakcijā:
„24.1. Priekšsēdētājs un citas vēlētas Domes amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un Administrācijas darbinieki saņem atlīdzību
par savu pienākumu pildīšanu atbilstoši domes apstiprinātiem Noteikumiem
par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs
un apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.”.
1. Svītrot 26. punktu.
2. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09

G. Kukainis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
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Smiltenē 2017. gada 19. septembrī

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu „Grozījumi 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
Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pieņemtajiem
nepieciešamības raksturojums,
lēmumiem.
dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu projekta
1. Atbilstoši domes 2017. gada 28. jūnija lēmumiem tiek grozīts Noteisatura izklāsts
kumu 6. punkts, grozot domes izveidoto komiteju skaitlisko sastāvu – Finanšu
un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja līdzšinējo 12 komitejas locekļu vietā
darbojas 11 locekļu sastāvā; Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja
līdzšinējo 5 komitejas locekļu vietā darbojas 7 komitejas locekļi.
1. Atbilstoši domes 2016. gada 27. janvāra lēmumam (sēdes protokols Nr.
2, 28.§.), Noteikumi tiek papildināti ar 16.6. punktu, kas nosaka, ka dome ir dibinātājs nodibinājumā „Smiltenes evanģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds”.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 68. panta pirmo daļu pašvaldības
izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu darbu. Tas nozīmē, ka padoto skaits ir aptuveni 27 (domes izveidoto iestāžu skaits). Saskaņā ar Noteikumu
23.1. apakšpunktu pašvaldības izpilddirektors īsteno arī administrācijas vadītāja kompetenci. Tas nozīmē, ka padoto skaits ir vēl aptuveni 70 (administrācijas darbinieku skaits). Šāds padoto skaits nav uzskatāms par optimālu, tāpēc
nepieciešams padotības īstenošanu sadalīt. Kā atbilstošākais risinājums ir izveidot pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka kompetenci, kā arī tieši pakļautās institūcijas noteiks pašvaldības
izpilddirektors – šāds risinājums atzīts par lietderīgāko, jo tādējādi iespējams
operatīvi sadalīt darba resursus.
Ievērojot iepriekšminēto, tiek grozīts Noteikumu II nodaļas nosaukums, Noteikumi papildināti ar 23.17. apakšpunktu un grozīti Noteikumu 24., 24.1., 26.
punkti un Noteikumu 1. pielikums.
3. Tiek svītrots Noteikumu 26. punkts, kas dublējas ar Noteikumu 24.1.
punktu.
Saistošo noteikumu projekta
Izpilddirektora vietnieka plānotā mēnešalga ir 1700 euro mēnesī, kā arī atbilstoiespējamā ietekme uz pašvaldības šu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai - 401 euro mēnesī
budžetu
(gadā attiecīgi 20400 euro un 4812 euro, kopā 25212 euro).
Saistošo noteikumu projekta
Nav attiecināms
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu projekta
Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā –
iespējamā ietekme uz
Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

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

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.
G. Kukainis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Atkārtoti par brīvu cenu pārdod pašvaldības
kustamo mantu – vieglos pasažieru
transportlīdzekļus
Smiltenes novada dome atkārtoti pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu:
vieglo pasažieru transportlīdzekli VW Transporter, valsts
reģistrācijas Nr. FF-6241, 1995.
izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas
cena ir noteikta – 640,00 euro (seši
simti četrdesmit euro un 00 centi)
ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
vieglo pasažieru transportlīdzekli Ford Focus, valsts reģistrācijas Nr. HL-6245, 2003. izlaiduma
gads. Atsavināmā transportlīdzekļa
nosacītā pārdošanas cena ir noteik-

ta – 900,00 euro (deviņi simti euro
un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100%
euro.
vieglo pasažieru transportlīdzekli PEUGEOT 307, valsts
reģistrācijas Nr. EJ-7075, 2001.
izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas
cena ir noteikta – 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi) ieskaitot
PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates
vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās

darbības nodaļas darbiniekiem (mob.
tel. 29194723, tel. 64707867, e-pasts:
ingars.veismanis@smiltene.lv).
Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās 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 27. oktobrim (ieskaitot). Ja
sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm
personām tiks rīkota izsole.

2017. gada 13. oktobris
turpinājums no 1. lpp.
Informācija par nominācijām
Augstākais apbalvojums „Smiltenes novada Goda cilvēks” tiek
pasniegts fiziskām personām par
sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība.
Apbalvojumi „Gada balva”
tiek pasniegtas sekojošās nominācijās:
 Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem
sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, par novada
vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
 Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada
popularizēšanā valstī un pasaulē;
 Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
 Tautsaimniecībā – par
ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
 Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē – par ieguldīto
darbu novada iedzīvotāju sociālās
labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

 Sabiedriskajā
darbībā
– par aktīvu sabiedrisko darbību un
ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
 Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada
popularizēšanā valstī un pasaulē.
Ierosinājumus par personas
apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā
formā, pieteikumā norādot:
 nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu
(piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);
 apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo
amatu vai nodarbošanos;
 iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās
personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo
amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā
5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta
atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas
adresi un kontakttālruni).
 klāt jāpievieno kandidāta
dzīves apraksts vai rekomendācijas
raksts, kurā jāsniedz pamatojums un
izvirzītās personas sasniegumu un
nopelnu apraksts.
Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiks pieņemts oktobra Smiltenes novada domes sēdē.

turpinājums no 1. lpp.
 savākto zāli un lapas liek savos maisos un 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”. Plānotās lapu izvešanas dienas – 13.
oktobris, 20. oktobris, 27. oktobris,
3. novembris, 10. novembris un 17.
novembris.
Vēlams (ja vien tas ir iespējams, izpildot visas iepriekš minētās prasībās, neradot nevajadzīgas
nesaskaņas un pārpratumus starp
kaimiņiem) kaimiņiem apvienoties
un veidot vienu maisu novietošanas
vietu un veikt vienotu pieteikšanos.
Vadoties pēc laikapstākļiem,

pieteikšanās un lapu izvešanas laiks
var tikt pagarināts.
Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt par
maksu SIA „Smiltenes NKUP”,
zvanot uz mob. tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai
SIA „ZAAO” tālrunis informācijai
64281250.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem par ieviesto 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,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemes nomas mutiska izsole
Smiltenes novada dome 2017. gada 8. novembrī Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku
izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas
mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):
Izsoles Platība t.sk. Nomas līguma
Kadastra
Nosaukums
laiks
apzīmējums
(ha)
LIZ
termiņš (līdz)
„Skolas iela 3”
Bilskas pag.,
9444 003 0212 10:00 1,7894 1,7477 31.12.2022.
Smiltenes nov.
Zemes gabala izsoles sākumcena un izsoles minimālais solis ir
noteikti sekojoši:
Izsoles
Izsoles
Kadastra
Nosaukums
sākumcena minimālais solis
apzīmējums
euro bez PVN
(euro)
„Skolas iela 3”, Bilskas
9444 003 0212
35,00
5,00
pag., Smiltenes nov.
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 6. novembrim (ieskaitot).
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Pašvaldībā
Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs
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. 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 notiek katru otrdienu, plkst. 18.00
Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā
5, Grundzālē.
 Izglītojoša lekcija topošajiem un jaunajiem vecākiem. Nodarbības mērķis ir veidot izpratni
par seksualitāti, iekļaujot tēmas par
atbildīgām un drošām seksuālajām
attiecībām, kontracepcijas metodēm,
kā arī sniegt zināšanas par zīdaiņa
ienākšanu ģimenē – uzturs ģimenē,
krūts barošana, zīdīšanas pozas u.c.
Nodarbība būs 7. novembrī, plkst.
15.00 Smiltenes poliklīnikas zālē,
Dakteru iela 14, Smiltenē.
 Vingrošana bērniem fizioterapeitu vadībā. Nodarbību mērķis
ir sekmēt bērnu lokanību, veiklību,
koordināciju un uzlabot fizisko iz-

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.

turību, apgūt vingrojumus, kas izmantojami ikdienā savas veselības
uzlabošanai. Informācija un pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta
pie fizioterapeita Didža Lūkina, tālr.
26390486.
 Aktivitātes personām ar
īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem. Nodarbību mērķis ir
veicināt invalīdu un viņu ģimenes
locekļu integrāciju sabiedrībā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, veicināt
iespējas dzīvot pilnvērtīgāk. Pasākums notiek katru otrdienu, plkst.
11.00 Smiltenes novada bērnu un
ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku
iela 10b, Smiltenē.
 Veselīga uztura meistardarbnīca vecākiem cilvēkiem un veselīga uztura meistardarbnīcas riska
grupas ģimenēm ar bērniem. Nodarbību mērķis ir iemācīties pagatavot
pilnvērtīgu un veselīgu ēdienu. Nodarbības notiks 20. un 27. oktobrī
plkst. 13.00 Smiltenes Tehnikumā,
Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā.
Pieteikšanās, sūtot e-pastu uz soc.
dienests@smiltene.lv vai pa tālr.
26362282.
 31. oktobra vakarā aicinām doties spociņu medībās jeb
nakts pārgājienā „Spocīns Jocīns”
Smiltenes apkārtnē. Nakts aizsegā

iepazīsim Mācītājmuižu, tās sienas,
stāstus, meklēsim spokus un plēsīsim jokus. Izturībai ceļā aicinām sagādāt karstu dzērienu un spēcinošas
uzkodas, ģērbties siltās, ūdens izturīgās drēbēs un apavos, bet spoku
medībām bruņoties ar lukturīšiem.
Pārgājiena laikā būs arī atpūtas pauze pie ugunskura. Pasākuma sākums
18.30 pie Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: Smiltenes novada TIC Dārza ielā 3, Smiltenē, +371
29395200 vai tic@smiltene.lv.
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 laikrakstā
„Smiltenes novada domes vēstis”.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Turpinās pārrobežu projekta
„COOP Local” aktivitātes
Kontaktu veidošanas pasākums
amatniekiem un Lindoras
gadatirgus 28. – 29. oktobris,
Igaunijā, Lindorā.
Smiltenes novada amatnieki,
rokdarbnieki un mazie uzņēmēji
tiek aicināti 28. oktobrī doties uz
Lindoras gadatirgu Igaunijā. Projekta ietvaros ar saviem darinājumiem varēs piedalīties amatnieki
un rokdarbnieki. Pēc gadatirgus
plānots kontaktu veidošanas pasākums kopā ar Igaunijas amatniekiem, apmeklējot amatnieku studiju Obinitsā. Pieteikšanās līdz 19.
oktobrim, vietu skaits ierobežots.
Mācību seminārs gaļas un
piena pārstrādes uzņēmējiem
un mājražotājiem 7. – 8.
novembris, Igaunijā, Veros.
Smiltenes novada mazie un
vidējie gaļas un piena pārstrādes
uzņēmēji tiek aicināti piedalīties

seminārā no 7. līdz 8. novembrim
Veru apgabala pārtikas centrā
(Food Center of Võrumaa), Igaunijā. Seminārā igauņu uzņēmēji
dalīsies ar pieredzi mārketingā,
pārdošanā un pārtikas ražošanas
uzņēmējdarbībā. Pieteikšanās līdz
24. oktobrim, vietu skaits ierobežots.
Plašāku informāciju par abu
pasākumu programmām un iespējām piedalīties var noskaidrot
pa tālruni 64707575 vai rakstot
e-pastu projekta aktivitāšu vadītājam Modrim Apsītim – modris.
apsitis@smiltene.lv.
Pasākumi tiek organizēti projekta „Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu
ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) ietvaros.
Projekta mērķis ir atdzīvināt
un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasā-

kumu, kas veicinās sadarbības un
biznesa attiecību veidošanu starp
Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.
Projektā paredzētie pasākumi ietver gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas un seminārus, gan
kopīgas izstādes, gadatirgus, u.c.
Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017. gada marta līdz 2019. gada augustam.
Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma. Smiltenes
novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir EUR 61 104,00, t.sk.
programmas finansējums ir 85%
jeb EUR 51 938,40 un pašvaldības
līdzfinansējums ir 15% jeb EUR
9 165,60.
Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule,
Projektu vadītāja

Turpinās autoceļa Jaunpriedaines –
Spicieri pārbūve
Eiropas Reģionālais
attīstības fonds

Līdz oktobra mēnesim projekta
Nr. 5.6.2.0/16/I/022 „Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros
veikti 95% no plānotajiem būvdarbiem. Būvdarbu ietvaros veikti demontāžas darbi, zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve,
ūdens atvades sistēmas izbūve, asfalta seguma apakškārtas un virskārtas ieklāšana, nomaļu uzpildīšana,
aprīkojuma uzstādīšana u.c. darbi.
Projekta mērķis ir veicot autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri transporta infrastruktūras uzlabošanu,
radīt šim autoceļam piegulošajās
teritorijās vietējiem uzņēmējiem
pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot
sociālo un ekonomisko aktivitāšu
pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem 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 EUR apmērā, tiks atjaunota
ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.
Projektēšanas darbus veica SIA
„Ceļu komforts”, objekta ģenerāluzņēmējs 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

Kopēja metodika ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plānu
attīstībai Eiropas pašvaldībās
Smiltenes
novada
dome ir uzsākusi Eiropas
Komisijas LIFE programmas projekta „Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE
ADAPTATE), Nr. LIFE16 CCA/
ES/000049 īstenošanu.
Projekta mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot
un demonstrējot klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijas un rīcības
plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai
atrastu, izstrādātu labākos tehniskos
risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Projekta ietvaros paredzēta
arī dažādu infrastruktūras objektu sakārtošana vai pilnveidošana,
kas veicinās pielāgošanos klimata
pārmaiņām. Smiltenē paredzēta Vidusezera gultnes tīrīšana, kas ļaus
labāk savākt lietus un palu ūdeņus,
samazinās plūdu draudus un novērsīs vides piesārņojumu, palīdzēs
absorbēt karstuma viļņus un uzlabos mikroklimatu, tiks nodrošināta

dzīves vieta bioloģiskajai
daudzveidībai.
Projektā piedalās 11
partneri: Vadošais partneris – Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Eiropas
pašvaldības – Aguilas pašvaldība
(Spānija), Cartagenas pašvaldība
(Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība
(Portugāle), Smiltenes pašvaldība
(Latvija) un konsultatīvās institūcijas – Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L.
(Spānija), IrRADIARE, Science for
evolution, Lda (Portugāle).
Projektu „Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” plānots īstenot līdz 30.09.2021.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
EUR 3 214 997,00, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir
EUR 291 461,00.
Ieva Dille,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2017. gada septembra mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie, noslēgtas 3 laulības un registrēti 11 miršanas reģistri.
No 7 jaundzimušajiem 3 ir zēni un 4 meitenes. Kristers – Bilskas pagastā, Melānija Aleksa, Elza Letīcija, Markus – Blomes pagastā,
Eduards – Grundzāles pagastā, Matilde – Palsmanes pagastā, Kate –
Smiltenes pilsētā.
Septembra mēnesī reģistrēti 11 miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši
pieci vīrieši un sešas sievietes. Miruši 4 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,
pa 2 – Launkalnes un Smiltenes pagasta iedzīvotāji un pa 1 – Blomes un
Brantu pagasta un Rīgas pilsētas iedzīvotājs. Kopumā līdz 2017. gada
1. oktobrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 94 jaundzimušie un 119 miršanas gadījumi, noslēgtas 43 laulības.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Rīko atkārtotu pašvaldības
nekustamā īpašuma –
„Brantu skola” izsoli
Smiltenes novada dome 2017.
gada 23. novembrī plkst. 10:00
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, Smiltenes novada domes
sēžu zālē rīko atkārtotu pašvaldības
nekustamā īpašuma – „Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9448 004 0133,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448
004 0133 2,94 ha platībā, skolas
ēkas un trīs palīgēkām.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 40240,00 euro (četrdesmit
tūkstoši divi simti četrdesmit euro
un 00 centi).
Maksājumi par objektu veicami
100% euro. Nekustamais īpašums
tiek pārdots uz nomaksu, samaksu
veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Nekustamā īpašuma turpmākās
izmantošanas mērķis – kultūrvēsturiskās vides saglabāšana.
Nekustamā īpašuma pircējam ir
sekojoši īpašuma turpmākas izmantošanas nosacījumi:
 nodrošināt sabiedrības pieeju īpašuma objektam,
 5 (piecu) gadu laikā veikt
vismaz 50000,00 euro (piecdesmit
tūkstoši euro un 00 centi) ieguldījumu īpašuma objekta sakārtošanā un
uzturēšanā;
 5 (piecu) gadu laikā radīt
vismaz 3 (trīs) jaunas darbavietas;
 īpašuma izmantošanā nodarboties ar sociālo uzņēmējdarbību.
Nekustamajā īpašumā „Brantu
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes
novadā, atrodas vietējās nozīmes
arhitektūras piemineklis „Brantu
muižas Kungu māja” (valsts aizsardzības Nr. 9155) (ēka ar kadastra
apzīmējumu 9448 004 0133 001),
līdz ar to nākamajam nekustamā

īpašuma īpašniekam būs saistoši tiesību akti, kas regulē minētā kultūras
pieminekļa aizsardzību.
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 īpašuma „Brantu skola”,
Brantu pagastā, izsolei”;
- nodrošinājums 10% apmērā
no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 4024,00 euro (četri tūkstoši
divdesmit četri euro) ar maksājuma
mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma „Brantu skola”, Brantu pagastā, izsolei”.
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no plkst.
8:00 līdz 17:00, piektdienās no
plkst.8:00 līdz 16:00.
Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku
sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju mob. tālr. 26164671.
Izsoles dalībnieki pieteikumu
par dalību izsolē iesniedz saskaņā ar
izsoles noteikumiem 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 6. novembrim (ieskaitot).

Smiltenes NKUP ziņas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 3. oktobrī ir apstiprinājusi Smiltenes NKUP projekta iesniegumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. kārta”, ka lēmumā ietvertie
nosacījumi ir izpildīti un tādējādi projekta iesniegums atbilst likumā noteiktajam, un CFLA sniedz atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu
izpildi.
Ko tas nozīmē? To, ka Smiltenes NKUP pēc līguma noslēgšanas ar
CFLA par ES naudas apguvi varēs slēgt līgumu par būvniecību. Plānots,
ka Smiltenes ielās reāli darbi sāksies jau novembrī. Projekta realizēšanas
laiks ir 1,5 gadi.
Arī šomēnes daudzu klientu pastkastēs (arī elektroniskajās) būs
vēstules par to, ka pienācis laiks mainīt ūdensskaitītāju, tāpēc jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāji, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Jāsāk ar iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanai. To var izdarīt mūsu mājas
lapā www.smiltenesnkup.lv vai personīgi Smiltenē, Pils ielā 3a. Arī tiem
klientiem, kuriem skaitītāja verifikācijas termiņš beidzas nākamgad, iespējams, ir labākais laiks, lai sāktu rīkoties un apzināt ,kas un kā jādara,
lai izpildītu likuma prasības.
Esam jau vairākkārt informējuši, ka 2016. gadā stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.
174. Juridiskajām un privātpersonām par saviem līdzekļiem ir jāizbūvē
komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāju uzstādīšanai un jāpārslēdz
līgums atbilstoši jaunajam likumam un MK noteikumiem.
SIA Smiltenes NKUP joprojām aicina, izmantojot mājas lapu www.
smiltenesnkup.lv, (sūtot sms pa tālruni 27843971 vai atsūtot e-pastu: smiltenesnkup@gmail.com) reģistrēt savu e-pastu un nodot savus
ūdensskaitītāju rādījumus, kā arī saņemt informāciju par saviem maksājumiem elektroniski.

2017. gada 13. oktobris

Pašvaldība izsludinājusi konkursu uz
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
valdes locekļa amatu
3. oktobrī Smiltenes novada
pašvaldība izsludināja konkursu uz
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes locekļa amatu, jo beidzās
pašreizējās valdes locekles Sarmītes
Zvirgzdiņas pilnvaru termiņš.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs un SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” kapitāla daļu
turētāja pārstāvis Gints Kukainis ir
pieņēmis lēmumu nevirzīt Sarmītes
Zvirgzdiņas kandidatūru uz nākamo
valdes pilnvaru termiņu un atbrīvot viņu no SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” valdes locekles
amata, pamatojoties uz termiņa izbeigšanos 2017. gada 22. septembrī.
Gints Kukainis šādu lēmumu
pieņēmis, ņemot vērā valdes iesniegto atskaiti par periodu no 2014.
gada 23. septembra līdz 2017. gada
septembrim, kurā secināts, ka pēdē-

jos trīs gadus pašvaldības kapitālsabiedrība ir strādājusi ar zaudējumiem. Tāpat valde savā atskaitē nav
norādījusi, kādi pasākumi ir veikti,
lai mazinātu zaudējumus un kā tiek
pildīta kapitālsabiedrības stratēģija.
Gints Kukainis norāda, ka tuvākos gados pašvaldība vēlas piesaistīt
investīciju projektus, lai uzlabotu un
attīstītu uzņēmuma darbu un veselības pakalpojuma pieejamību novada
iedzīvotājiem, līdz ar to uzņēmuma
vadībai ir jābūt ar redzējumu nākotnē, spēju izvirzītos mērķus sasniegt
un nodrošināt stabilu uzņēmuma izaugsmi.
Uz SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes locekļa
amatu pretendenti pieteikumus var
iesniegt līdz 13. oktobrīm. Līdz brīdim, kamēr kapitāla daļu turētāja
pārstāvis ievēlēs jauno kandidātu,
valdes locekļa amatā uz laiku ir ie-

celta Sandra Nātra.
Skaidrojam un informējam, ka
Sarmīte Zvirgzdiņa nezaudē darbu
kā ārste un turpina darbu savā profesijā!
Tāpat vēlamies teikt lielu paldies Sarmītei par līdzšinējo ieguldījumu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” attīstībā. Šo gadu laikā ir sperts liels solis uz priekšu, lai,
līdz ar valsts finansējuma nepiešķiršanu, pārorientētu tās darbību. Šo
gadu laikā ir paplašinājies sociālo
un medicīnas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība Smiltenes novada iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju
saņemt tās vajadzībām atbilstošu
pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju tuvāk savai dzīves vietai, saviem
radiem un draugiem.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Konkursā „Smiltenes novada uzņēmējs”
noteiktas jaunas nominācijas
27. septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika apstiprināts konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs” nolikums, kurā ir
noteiktas jaunas nominācijas un
vienoti kritēriji, lai izvērtētu ikgadējā svinīgā pasākuma „Smiltenes novada uzņēmējs” balvas
saņēmējus.
Jau trešo gadu novembra sākumā Smiltenes novada pašvaldība
rīkos pasākumu „Smiltenes novada
uzņēmējs”, lai pateiktos vietējiem
uzņēmumiem par ieguldījumu novada attīstībā. Šogad konkursa
papildus galvenajām nominācijām
„Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā”
un „Lielākās ražošanā piesaistītās
investīcijas” ir noteiktas jaunas
nominācijas:
„Sociāli atbildīgs
uzņēmums”, „Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā”,
„Smiltenes novada jaunais uzņēmējs”, „Smiltenes novada labākais
darba devējs”, „Inovācija”, „Uzņēmējdarbības būve”.
Konkursa mērķis ir apzināt un
godināt Smiltenes novada uzņēmē-

jus, kuri veiksmīgi un godprātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
Pretendenti dalībai konkursā
ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi
(to struktūrvienības) un uzņēmumi,
kuru saimnieciskā darbība noris
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā, atbilstoši nolikumā noteiktiem kritērijiem.
Konkursa pretendentus konkursa komisija noteiks pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta,
Uzņēmumu reģistra, LURSOFT,
Lauku atbalsta dienesta, attīstības
finanšu institūcijas „ALTUM”,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Smiltenes novada
domes u.c. datiem.
Pretendentus izvērtēs vērtēšanas komisija septiņu locekļu sastāvā, kurā iekļauti trīs domes deputāti, domes izpilddirektors, Vidzemes
plānošanas reģiona pārstāvis, Attīstības finanšu institūcijas „ALTUM”
pārstāvis,
Valmieras
Biznesa

un inovāciju inkubatora pārstāvis.
Izvērtējot pretendentu, tiks ņemti
vērā nolikumā noteiktie kritēriji.
Konkursa nominanti un uzvarētāji tiek godināti svinīgi pasākumā „Smiltenes novada uzņēmējs”,
kurš šogad notiks 3. novembrī
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
Uz šo pasākumu Smiltenes novada
pašvaldība aicinās novada uzņēmējus, kuri atbilst vismaz vienam no
kritērijiem, kā piem., ir nomināciju
saņēmēji; apgrozījums par pēdējo
noslēgto gadu ir lielāks par EUR
70 000, ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa par pēdējo
noslēgto gadu ir lielāka par EUR
2500; ir pašvaldības sadarbības
partneri uzņēmējdarbības veicināšanas projektu īstenošanā un citi
kritēriji. Sīkāk ar konkursa kritērijiem var iepazīties konkursa nolikumā pašvaldības interneta vietnē
www.smiltene.lv, sadaļā „Noteikumi/nolikumi”.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

17 Smiltenes ielās tiks veikta kanalizācijas
un ūdensapgādes tīklu izbūve
Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
„Smiltenes NKUP” saņēmusi
Centrālās līgumu un finanšu
aģentūras apstiprinājumu par
līdzfinansējuma
piešķiršanu
projekta „Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana
Smiltenē, 3. kārta” īstenošanu,
līdz ar to 23. oktobrī ir plānots
slēgt līgumu ar būvdarbu veicēju.
Informējam, ka ir noslēdzies iepirkuma konkursa pārsūdzības periods par projekta „Ūdens apgādes
un kanalizācijas tīklu paplašināšana
Smiltenē, 3. kārta” būvniecību. 23.
oktobrī ir plānots slēgt līgumu ar

konkursa uzvarētāju SIA „Monum”
par līguma cenu 1 734 222,09 euro
bez PVN un vienoties par darbu izpildes procesu.
Projekta „Ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšana
Smiltenē, 3. kārta” ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi 17 ielās, t.sk.
Raiņa ielā (posmā no Ābeļu ielas
līdz Rīgas ielai), Kalēju ielā, Ceriņu ielā, Līvu ielā, Drandu ielā,
Līkā ielā, Cēsu ielā, Priežu ielā,
Lazdu ielā, Zaķu ielā, Mazā Jaunā
ielā, Augstā ielā, Cērtenes ielā, Valmieras ielā (posmā no Gaujas ielas
līdz Vidzemes ielai), Ābeļu ielā,
Krasta un Līgo ielā (Kalnamuiža).

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt
maģistrālos pašteces un spiedvada kanalizācijas tīklus ar kopējo
garumu 8350 m, tajā skaitā māju
pievadi un 6 kanalizācijas sūkņu
stacijas – Raiņa ielā, Ceriņu/Līvu
ielā, Krasta ielā, Lazdu ielā, Zaķu
ielā, Smiltenes tehnikuma teritorijā. Ūdens maģistrālie tīkli ar pievadiem 5440 m.
Projekts tiek finansēts no Eiropas savienības, SIA „Smiltenes
NKUP” un Smiltenes novada domes finanšu līdzekļiem.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izglītība
Smiltenes novada pašvaldība
pasniedz stipendijas

Smiltenes novada pašvaldība
turpina iesākto tradīciju un 14. septembrī pasniedza stipendijas piešķiršanas apliecinājumus 71 Smiltenes
novada vidusskolēnam par iepriekšējā gada sasniegumiem mācībās un
sabiedriskajās aktivitātēs.
Pašvaldības vadība savās uzrunās atzinīgi novērtēja jauniešu sasniegumus un pauda gandarījumu, ka
stipendiātu skaits aug un ka jaunieši
ir motivēti sasniegt arvien augstākus
sasniegumus gan mācību darbā, gan
būt aktīvi ārpusskolas aktivitātēs!
No 135 vidusskolēniem, kuri mācās
Smiltenes vidusskolā, vairāk kā pusei (71 jaunietim) Smiltenes novada
dome pasniedza apliecinājumus, ka
viņi ik mēnesi saņems stipendijas.
Izvērtējot 2016./2017. mācību gada
noslēguma vidējo vērtējumu, vis-

augstākās vidējās atzīmes bija 10.
klases skolniekam Kasparam Pakulim (9,25 balles), 11. klases skolniecēm Elīzai Kaupei (9,19 balles) un
Beātei Velpei (9,13 balles) un 12.
klases skolniecei Janai Martai Ivanovskai (9,00 balles).
Stipendijas tiek piešķirtas 2
reizes gadā (septembrī un janvārī),
ņemot vērā 1. semestra un mācību
gada noslēguma vidējo vērtējumu
un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie
augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 euro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7 balles, līdz 40
euro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk.
Pašvaldības stipendiju piešķir-

šanas mērķis ir motivēt Smiltenes
novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos
rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi
apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties
padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību
priekšmetu un ārpus izglītības programmās.
Apsveicam visus stipendiātus!
Lai ikvienam izdodas sasniegt arvien lielākus izvirzītos mērķus arī
turpmāk!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

... Mans darbiņš mani teica,
Mans labais tikumiņš.
Šīs latviešu tautasdziesmas rindas bija kā
vadmotīvs Miķeļdienas
svinēšanai PII „Pīlādzītis”, kura notika
29. septembrī. Šogad
Miķeļdiena atšķīrās no
iepriekšējām ar to, ka
bija izteikti izzinoša, jo
bērni uzzināja daudz
jauna, ieraudzīja lietas, ko iepriekš daudzi
nekad nebija redzējuši.
Svētkos bija atvērtas vairākas
darbnīcas – pavisam trīs. Pirmajā
darbnīcā mūs sagaidīja uzņēmēja,
skaistu tērpu darinātāja Iveta Purmale. Viņa bērniem parādīja seno
laiku darbarīkus, kas nepieciešami
šuvējam. Izrādās, ka tāda šuvēja
senāk nebija, proti, bikses, uzvalkus un mēteļus šuva skroderis,
bet smalkos šuvumus – šneiderienes. Kas gan tur nebija – lieli un
ļoti smagi gludekļi, kurus sasildīja
ar ogļu palīdzību, jo elektrības tad
vēl nebija. Bērnus ieinteresēja arī
pavisam mazi gludeklīši, ar kuriem
arī varēja pamēģināt pagludināt. Izrādās, ka tādus kādreiz izmantoja,

lai piemēram izgludinātu krādziņas
un citas sīkas apģērba detaļas, Arī
senās šujmašīnas varēja padarbināt,
tas tik bija jautri! Šķēres jeb grieznes bija tik lielas un smagas, ka pati
Iveta atzina, ka ar tādām arī viņai
grūti pagriezt. Bērni arī iepazina
darbarīku, ko sauc par olekti. Iveta
sāka skaitīt dzejolīti no savas bērnības: „... olekti gari vīriņi, sprīdi
gari uzači”. Tad redz, cik tie rūķīši
gari – olekti!
Otrā darbnīcā mūs sagaidīja
sporta skolotāja Ieva Klāva- Bunga
kopā ar savu mammu Laimu Klāvu, starp citu, viņa kādreiz strādājusi par ģeogrāfijas skolotāju. Lai-

ma sev līdzi bija atnesusi
smalkas lietiņas – visu, kas
senāk saistījās ar rakstīšanu
– spalvas kātus, tintnīcu ar
tinti, dzēšpapīru. Viņa bērniem parādīja kā var skaisti
rakstīt ar tinti, izmantojot
spalvas kātu, bet tas jāprot
pareizi noturēt. Protams, to
visu varēja arī pamēģināt un
bērni patiesi aizrāvās!
Pie sienas bija izlikta arī
ļoti liela, sena karte, kurā bērniem
vajadzēja atrast Latviju – tā bija tik
maziņa, bet, protams, tik mīļa!
Gan meita Ieva, gan mamma
Laima sakrājušas un sataupījušas
daudz citas senas lietas, Par veco
telefonu, kuram cipari jāuzgriež ar
pirkstu, bērni ļoti ieinteresējās. No
tītavām dziju notīt bija gatavi pat
puiši, un tur nu sastājās liela rinda.
Lielu jautrību radīja ceļojums vecajās, lielajās koka tupelēs, nesot
seno, mazo koferīti!
Trešajā darbnīcā mūs sagaidīja
Lapsēnu grupas skolotāja Dita Brūzīte ar savu mammu – daiļamata
meistari Raitu Leiti. Dita bērniem
uzdeva dažādus jautājumus, kas
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Pašvaldības policija informē
Smiltenes novada Pašvaldības
policija (SNPP) 2017. gada septembra mēnesī sastādījusi 47 administratīvo pārkāpumu protokolus, no
kuriem 29 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 18 par
Smiltenes novada domes saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem
pārkāpumiem:
- 421. panta pirmā daļa - smēķēšanu neatļautās vietās – 1;
- 421. panta ceturtā daļa - smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais
– 4;
- 75. panta pirmā daļa - atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšanu – 1;
- 14910. panta otrā daļas 8.
punkts - apstāšanās un stāvēšana
326. ceļa zīmes darbības zonā – 1;
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts tumšajā
laikā bez gaismu atstarojošas vestes – 1;
- 171. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 1;
- 1711. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to
izdarījis nepilngadīgais – 18;
- 1711. panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada
laikā – 1;
- 186. panta otrā daļa – dzīvesvietas nedeklarēšana – 1;

Par Smiltenes novada domes
saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:
- 20.1. punkts – dabisko vajadzību nokārtošana tam neparedzētā
vietā – 2;
- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 7;
- 22.1. punkts – pašvaldības
organizāciju, iestāžu un teritoriju
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana - 3;
- 25.1. punkts – publisko vietu
piegružošana ar atkritumiem (izsmēķiem, pudelēm u.tml.) – 5;
- 27.2. punkts – gulēšana uz
publiskiem atpūtas soliņiem atkārtoti gada laikā – 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:
28 65 99 33 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks
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saistās ar auduma radīšanu, līdz
nonācām pie atbildes, ka audumu
auž stellēs un nevis šuj vai ada. Iepazinām darba piederumus, kas nepieciešami aušanai un uzzinājām,
kā katru sauc – sistava, atspole,
saiviņa. Izrādās, ka stelles ir pavisam lielas un arī mazas, ka audējai
darbam nepieciešama gan bize (no
dzijas), gan ķemme (ar to matus neķemmē). Savukārt Raita parādīja,
kā darbojas stelles un, kāds prieks,
bērni paši varēja arī pamēģināt aust
mazajās stellēs!
Un kur nu Miķeļdiena bez rudens darbiņu izstādes, kurās vienmēr var ieraudzīt ko jaunu un interesantu! Šeit savu izdomu parādīju-
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ši bērni kopā ar savām ģimenēm!
Protams, par rudeni var priecāties ne tikai ar acīm, bet to var arī
izgaršot! Tāda iespēja bija, proti,
ēdamtelpā tika izveidota rudens
garšu laboratorija, kurā varēja baudīt svaigu ābolu sulu, salīdzināt
sarkano pīlādžu un melno aroniju
garšu, kā arī izgaršot citus Latvijā
augošus augļus un dārzeņus!
Nu re, arī es tur biju un caur
Miķeļdienu izceļoju vecajās, lielajās koka tupelēs, ar seno, mazo koferīti rokās!
Inguna Slapjuma,
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”
„Rūķu” grupas skolotāja
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Tēva diena Launkalnes sākumskolā

Ir pienācis bērnu ilgi gaidītais
15. septembris un skolā uz Tēva
dienas pasākumu ierodas audzēkņu
tēvi, vectēvi un krusttēvi ar dažādām cepurēm galvā, kā Tēva dienas
izceļošo aksesuāru. Pasākumā piedalās visas trīs pirmsskolas grupas
un sākumskolas skolēni. Draudzīgā
gaisotnē, nostājoties lielā aplī skolas laukumā, katrs viesis sanākušos
iepazīstina ar sevi. Jautra mūzikas
skolotājas un grupas „Mārītes” bērnu kopīgi veidotā dziesma atklāj
pasākuma atraktīvo daļu. Dziesma
ir veltīta tieši tētiem – ļoti jauka, ar
humora pieskaņu un attiecīgām kustībām.
Turpinājumā visiem tiek piedāvāta atrakcija aplī, kur jāpadod uz
priekšu vingrošanas riņķis – katram jāizlien tam cauri, neatlaižot
vaļā rokas. Kad uzdevums, kopīgā jautrībā un draudzībā, godam
veikts, tēvi ar bērniem piedalās
nākamajā atrakcijā – viņiem jāveic
pārvietošanās noteiktā posmā ar
platām un garām koka slēpēm, uz
kurām novietoties var 4 cilvēki –
divi tēti, katrs ar savu bērnu. Tikai
kopīgā komandas darbā ar slēpēm
pārvietošanās veicās saskanīgi.
Atbalstot vienam otru, pasākuma
turpinājumā distance atpakaļ jāveic
pārvietojoties uz koka ripām – padodot tās pa vienai uz priekšu. Val-

da jautrība un sacensību gars.
Mierīgā gaisotnē, pēc kustību
aktivitātēm, bērni, kopā ar tētiem,
akrilkrāsu tehnikā apglezno akmentiņus – viens paliek pirmsskolas
grupiņā, bet otru var ņemt līdzi uz
mājām.
Noslēguma daļā tēti, kuriem
galvā ir „īpašās” cepures, tiek pie
pārsteiguma balvām. Pasākums noslēdzas ar kopīgu fotografēšanos,
draudzīgu maizīšu gatavošanu un
cienāšanos.
Bērni bija sagatavojuši tēviem
apsveikumus, ar kuriem viņus pārsteigt Tēva dienas svētkos.
Bērni, atceroties pasākumu,
stāstīja, ka ļoti paticis krāsot akmentiņus un pārvietoties uz slēpēm
(Marta B.), Martai K. paticis lēkt pa
koka ripiņām un krāsot akmentiņus.
Miķeļdiena Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupās
Visas nedēļas garumā, pirms
Miķeļdienas, bērni nesa uz grupiņām kopā ar vecākiem gatavotas
dārzeņu un augļu kompozīcijas, bet
grupas „Mārītes” bērni veidoja arī
paši savu Miķelīti.
Miķeļdienas pasākums notika
laukumā visām pirmsskolas grupām
kopā. Pasākumā pie bērniem ciemos
ieradās Rudens (sk. Liene) un pats
Miķelis (sk. Ligita). Rudens pārru-

nāja ar bērniem, kādi darbi jāpadara līdz Miķeļiem. Miķelis uzdeva
bērniem mīklas par dārzeņiem un
atminējumu bērni sameklēja Miķeļa
maisā. Kopā ar mūzikas skolotāju
bērni gāja rotaļās, skaitīja latviešu
tautasdziesmu. Miķelis iepazīstināja
bērnus ar dažādiem labības veidiem
un piedāvāja apskatīt produktus no
katra labības veida. Bērni palīdzēja
Miķelim jautrā stafetē izšķirot kopā
sajauktos ābolus un mazos kartupeļus. Pēc tam visi baudīja Miķeļa cienastu – burkānus un gurķus.
Vēlāk grupiņās bērni ar kastaņiem balsoja par sev tīkamāko kompozīciju. Grupā „Mārītes” visvairāk
kastaņu ieguva Līvas G. kompozīcija, grupā „Bitītes” visvairāk balsojumu bija par Laumas S. veidoto
darbiņu.

2017. gada 13. oktobris

„Mobilās vides izziņas
klases” nodarbības
Grundzāles pamatskolā
Grundzāles pamatskola jau 15.
gadu iesaistās SIA „ZAAO” rīkotajos konkursos un aktivitātēs.
Ar lielu azartu katru gadu skola piedalās šķiroto atkritumu akcijā
„Dabai labu darīt”. Skolēni vāc arī
izlietotās baterijas un nolietoto sadzīves elektrotehniku.
Šajā mācību gadā biedrība
„Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA „ZAAO” piedāvāja skolām piedalīties projektā „Mobilās
vides izziņas klase”. Septembrī un
oktobrī skolās tiek piedāvātas interaktīvas vides mācību stundas.
22. septembrī biedrības pārstāvji
vadīja stundas Grundzāles pamatskolas 5. – 8. klašu skolēniem.
Darbošanās notika divās dažādās
grupās.
Viena stunda – eksperimenti
mini laboratorijā. Tās tēma bija par
gaisu, kā mēs varam gaisu lietot.
Skolēni kopā ar stundas vadītāju
Jāni pārbaudīja gaisa esamību kolbās. Pierādīja, ka gaiss var traucēt
vai arī pretēji – veicināt izdarīt kādu
darbību. Katrs izmēģināja nodzēst
sveces liesmu ar ogļskābo gāzi un
citas interesantas lietas. Eksperimentu rezultātā skolēni konstatēja
gaisa piesārņojumu un izdarīja secinājumus par klimata pārmaiņu
cēloņiem.
Otra stunda – radošās darbnīcas. Pirms praktiskajām nodarbībām skolēnus interaktīvā lekcijā

iepazīstināja ar aprites ekonomikas principiem, nulles atkritumu
konceptu. Visi kopīgi pārrunāja
atkritumu samazināšanas, šķirošanas un otrreizējās izmantošanas
iespējas un nepieciešamību. Kā
aprites ekonomikā iekļaut izlietoto
iepakojumu? Iepakojums ir ne tikai
produkta ārējā, aizsargājošā kārta –
tas ir arī vērtīgs materiāls, kura saražošanai tērēts daudz enerģijas un
citu resursu. Tikai retais iepakojuma veids dabā sadalās, lielākā daļa
dabu piesārņo.
Skolēni varēja aplūkot interesantus sadzīvei izmantojamus
priekšmetus, kas gatavoti no dažādiem iepakojumiem. Piemēram, no
maisiņiem pīts izturīgs paklājiņš,
pat naudas maciņi no sulas pakām
un citas interesantas lietas. Ikviens
varēja piedalīties radošajās darbnīcās, kuru laikā no šķietami nederīgām lietām un izlietotā iepakojuma
izveidoja jaunu, ikdienā noderīgu
priekšmetu. Skolēni no līdzpaņemtās tukšās PET pudeles gala izgatavoja spēles elementu.
Ar šā projekta starpniecību
biedrība „Daibes ilgtspējas centrs”
vēlas sniegt ne tikai zināšanas un
praktisku pieredzi skolēniem, bet
arī atbalstu dabas zinību skolotājiem, kā labāk integrēt vides izglītību obligātajā mācību saturā.
Dzintra Bormane,
Vides projektu koordinatore

Lāsma Broze,
Launkalnes sākumskolas
pirmsskolas grupas „Bitītes”
skolotāja

Sporta pēcpusdiena Grundzāles
pirmsskolā
21. septembrī Grundzāles
pirmsskolas audzēkņi aicināja ciemos savus vecākus, lai rudenīgās
noskaņās kopīgi pasportotu. Par
spīti nelielajam lietum, visi apņēmības pilni pulcējās zālājā pie kultūras
nama – ap laukakmeņu veidojumu
ar uzrakstu „Satiec sevi Grundzālē”. Pirms kopīgā foto katra ģimene
saņēma apkārtnes plānu, kurā bija
atzīmēti visi lielākie tuvumā esošie
laukakmeņi – punkti, pie kuriem būs
jāveic kāds no sportiskiem uzdevumiem. Katrā no punktiem bija izvietots viens meža dzīvnieka attēls, un
par izpildītu uzdevumu ģimenes komanda saņems žetoniņu ar šī dzīvnieka attēlu.
Tā kā sporta pēcpusdienas pamatideja bija saistīta ar bērnu nodarbību tēmu „Akmeņi ir dažādi”, tad
arī uzdevumi pārsvarā bija saistīti ar
akmeņiem – lieliem un maziem. Nelieli akmentiņi bija gan jāmet mērķī, gan jācenšas no tiem salikt pēc
iespējas augstāka piramīda, gan arī
jāmēģina akmentiņi ar nūju ieripināt
bedrītē, līdzīgi, kā spēlējot golfu. Izmantoti tika arī lielie akmeņi – viens

Mācības pieaugušajiem

no tiem kļuva par mērķi, uz kura jācenšas uzmest fizkultūras riņķis, uz
cita bija jānostājas visai ģimenei, lai
pozētu fotosesijai, bet starp diviem
lieliem laukakmeņiem, uz asfaltētā
laukuma, katra ģimene zīmēja savu
portetu.
Visi sportisti ar lielu aizrautību steidzās no punkta uz punktu,
netraucēja pat rudenīgais lietutiņš.
Nebija laika nosalt, jo dalībnieki pēc
iespējas ātrāk gribēja izmēģināt spēkus un veiklību, lai saņemtu kārtējo
žetonu.
Kad visi uzdevumi bija veikti,
sportisti pulcējās bērnudārzā, kur

mazie dalībnieki saņēma medaļas
no mūsu īpašā viesa – Suņuka (skolotāja Kristīne). Pēc tam visi varēja
sasildīties pie tējas vai kafijas tases
un atgūt spēkus, cienājoties ar saldumiem.
Vērojot dalībnieku priecīgās sejas, nostiprinājās pārliecība, ka šādi
pasākumi ir vajadzīgi – gan lai kopīgi izkustētos, gan arī lai ģimenes
savstarpēji satuvinātos un labāk iepazītu viena otru.
Paldies visiem dalībniekiem!
Pirmsskolas kolektīva vārdā –
skolotāja Līga Korica

Smiltenes tehnikums ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu piedāvā strādājošām personām no 25 gadu vecuma apgūt:
• automehāniķa profesiju;
• riepu balansēšanu un diagnostiku;
• neformālas izglītības kursus E, A un G kategorijas traktortehnikas tiesību iegūšanai.
Uzņemšana – no 5. oktobra līdz 6. novembrim. Tālruņi uzziņām:
64707564, 26160229. Dokumentu iesniegšana: Smiltenes pagastā,
Kalnamuižā – 10, 206. kabinetā. Vairāk www.smiltenestehnikums.lv.
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Par sasniegumiem izglītībā apbalvo
novada pedagogus
4. oktobrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes novada dome
un Izglītības pārvalde vienkopus aicināja Smiltenes novada pedagogus,
lai svinīgā pasākumā atzīmētu Skolotāju dienu un godinātu Smiltenes
novada domes rīkotā konkursa „Par
sasniegumiem izglītībā” laureātus.
Šogad pateicības rakstus un naudas
balvas saņēma 29 pedagogi.
Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš un Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Grigore
svinīgajā pasākumā Smiltenes novada pašvaldības vārdā sveica pedagogus profesionālajos svētkos, novēlot
labus un zinātkārus audzēkņus. Pedagogiem labus, iejūtīgus un saprotošus izglītības iestāžu vadītājus un
labu veselību!
Konkursu „Par sasniegumiem
izglītībā” katru gadu organizē Smiltenes novada dome sadarbībā ar
novada izglītības iestādēm ar mērķi
stiprināt pedagoga profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā un motivēt pedagogus radošam darbam.
Konkursa laureātus apbalvo nominācijās par sasniegumiem mācību
un audzināšanas darbā, radošumā un
inovācijās, par atbalstu izglītojamo
augstiem sasniegumiem un izglītības iestādes vadīšanā. Konkurss tiek
rīkots ceturto gadu, un tā laureātiem
skolotājiem svinīgajā pasākumā tiek
pasniegti Smiltenes novada domes
pateicības raksti un naudas balvas.
Nominācijā „Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņēma
vienpadsmit skolotāji: Mārīte Liezere (Blomes pamatskola. Mārīte ir
sirsnīga, uzticama, katram skolēnam
meklē vajadzīgo pieeju. Nosvērta,
atbildīga un profesionāla kā ikdienas
stundās, tā ar panākumiem sagatavojot skolēnus olimpiādēm vai dodoties ekskursijās, lai parādītu novada
skaisto dabu un čaklos cilvēkus.),
Anita Moruza (Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”. Anita – skolotāja ar prasmi
panākt pakāpenisku un secīgu bērna
zināšanu un prasmju apguvi mūzikas
rotaļnodarbībās. Prasme sadarboties
kopīgu svētku pasākumu organizēšanā, paredzot katra bērna varēšanu
un izceļot ikviena spēcīgās puses.),
Dace Zeihmane-Medejse (Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”. Daces pedagoģiskā darba stūrakmens ir radošums
un aizrautība, prasme veidot emocionāli drošu vidi grupā. Radot katru
rotaļnodarbību metodiski precīzu,
jēgpilnu, vecumposmam atbilstošu,
skolotājas lielais talants ir katrā lietā
saskatīt neparasto un brīnumaino.),
Lāsma Broze (Launkalnes sākumskola. Lāsma ikdienā seko, lai izglītības saturs ir vērsts uz bērna izaugsmes sekmēšanu, ievērojot attīstības
likumsakarības un katra vajadzības.
Izvēlas metodes pilnvērtīgai fiziskajai, psihiskajai un sociālajai augšanai.), Inese Stača (Palsmanes internātpamatskola. Inese – skolotāja
ar augstu pienākuma apziņu, lielām
darba spējām, precizitāti un radošumu. Daudz strādā, veidojot jaunus
un interesantus mācību materiālus.),
Jana Melbārde (Grundzāles pamatskola. Jana talantīgi sasaista mācību
vielu ar reālo dzīvi, spēj radīt patiesu

skolēnu interesi par valodu un ievē- nezaudē gribasspēku, mērķtiecību.), gasta pieaugušo dejotāju nodarbībās.
rojami paaugstināt mācību motivāci- Jeļena Dombrovska (Smiltenes vi- Neatdarinot kaut kur redzēto, talanju, kas pierādās skolēnu rezultātos.), dusskola. Jeļena kopā ar skolēniem tīgi ar savu pieeju darbojas, veidojot
Aiga Eimane (Palsmanes pagasta rūpējas par kultūras darbinieku un noformējumu skolas tematiskajiem
pirmsskolas izglītības iestāde. Aiga Latvijas patriotu atdusas vietām pasākumiem. Nepārspējama eksnodarbībās veiksmīgi izmanto in- Smiltenē. Skolotājas pārdomātā dar- kursiju rīkotāja un vadītāja.), Inga
tegrētas mācību formas, pielietojot ba rezultātā skolēni pilnveidojuši Rācene (Smiltenes Mūzikas skola.
dažādus rotaļelementus, kas palīdz nacionālo pašapziņu, izpratuši valsts Latvijas mēroga Jaunrades dziesmu
ieinteresēt bērnus un motivēt dar- un varas jēdzienus.), Diāna Kokarē- konkursam skolas audzēkņus gatavo
bam), Sarmīte Miezīte (Bilskas viča (Smiltenes vidusskola. Diāna kopš 2005. gada. 2015. gadā viņas
pamatskola. Sarmītes stiprā puse ir darbu dara aizrautīgi, ar iedvesmu, audzēkne ieguva konkursa fināla galideju paušana, vēloties
veno balvu. Latvijas
dažādot un pilnveidot
audzēkņu jaunradīto
mācību procesu, viņa
dziesmu krājumā iespēj būt stipra un prasītvertas četru skolotājas
ga, ikdienas darbā veido
Ingas audzēkņu kominteresantus mācību uzpozīcijas, un vairāki no
devumus.), Aija Krūze
viņiem mūzikā atradu(Smiltenes Mūzikas skoši savu karjeru.), Aiva
la. Aija, būdama prasīga
Ciemiņa (Palsmanes
pret sevi un skolēniem,
internātpamatskola.
regulāri mērķtiecīgi un
Aivai ir daudz iniciarūpīgi gatavo audzēkņus
tīvu un ierosinājumu
dažāda mēroga konkurjebkura iestādes darba
siem, kuros skolēni gūst
veikšanai. Bērnu daatzīstamus rezultātus.),
rinājumi aplūkojami
Pēteris Vilks (Smiltenes
gan skolas izstādēs,
Mūzikas skola. Pēteris Nominācijas „Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” gan akcijā „Balta, balizvirzījis augstus mērun „Izglītības iestāžu vadīšanā” laureātes ta mana sirds”. Jaunajā
ķus un kopā ar saviem
I. Strazdiņa un I. Paegle. mācību satura projekaudzēkņiem tos arī satā viņa strādā darba
sniedzis. Viņa gudrība – ieinteresēt eksperimentē, izmēģinot jaunas grupā mācību līdzekļu sagatavošanā
ikvienu, kopīgi muzicēt koncertos, idejas. Katru situāciju izrisina līdz bērniem ar speciālām vajadzībām.),
gūt prieku par padarīto, meklēt iz- galam, katru uzsākto darbu paveic Augusts Būce (Smiltenes tehnikums.
aicinājumus un lepoties ar sasniegto pilnībā. Klases audzināšanai veltītais Atbildīgs savā darbā, prasīgs un stinLatvijas mērogā un starptautiskos laiks un enerģija nes rezultātus sko- grs pret audzēkņiem, kurus arī labi
konkursos.), Raisa Krieviņa (Smil- lēniem dažādās izpausmēs.), Anita sagatavo valsts un starptautiskiem
tenes tehnikums. Raisa ir ieguldījusi Pogule (Launkalnes sākumskola. konkursiem. Mācību nodarbībām
lielu darbu, lai palīdzētu audzēkņiem Anita nodrošina katra bērna pras- veido materiālus „Moodle” (Mūdl)
sagatavoties valsts eksāmeniem mju un zināšanu līmenim piemērotu tehnoloģiju vidē. Skolotājs iesaistīsvešvalodā un olimpiādēm, kurās ie- darbības vidi, daudz laika veltot in- jies modulāro izglītības programmu
gūtas arī godalgas. Sekojot jaunāka- dividuālajam darbam. Viņa iesaistās aprobācijā un pilnveidē.).
jām atziņām savā specialitātē, darbu un mudina bērnus kopā ar vecākiem
Pirmo reizi tika pasniegts pavienmēr veikusi profesionāli, ar lielu darboties vides saudzēšanas aktivi- teicības raksts nominācijā „Atatbildības sajūtu.).
tātēs.), Santa Indrēvica (Palsmanes balsts izglītojamo augstiem sasnieNominācijā
„Audzināšanas pamatskola. Santa neatlaidīgi strādā gumiem”, kuru saņēma Smiltenes
darbs” pateicības rakstus saņēma ar audzināmās klases bērniem kā Mūzika skolas skolotāja Inga Strazdesmit pedagogi: Elita Stieģele mācībās, tā vērtībizglītībā, karjeras diņa, kuras audzēkņi gadu no gada
(Smiltenes vidusskola. Elita ir dzī- plānošanā, saskarsmes kultūras ap- sagatavoti valsts konkursam un dalīvespriecīga autoritāte saviem au- guvē, pasākumu sagatavošanā. Prot bai dažādos festivālos un koncertos.
dzēkņiem. Organizē jaukas ekskur- iesaistīt arī vecākus klases pasāku- Ilgās darba stundās veidojas izpratne
sijas klases kolektīva saliedēšanai. mos, izbraukumos, karjeras pasā- par skaņdarbu, slīpējas muzikālās
Veido labu sadarbību ar vecākiem, kumos, konkursos.), Vita Audere nianses un priekšnesuma koptēls.
panākot iniciatīvu arī no viņu pu- (Smiltenes tehnikums. Vita spēj ie- Ar skolotājas kā koncertmeistares
ses.), Sanita Ceriņa (Smiltenes vi- audzināt jauniešos augstu atbildību atbalstu un korektu saspēli kaldināti
dusskola. Jaunajās pirmsskolas tel- par pienākumu izpildi, precizitāti kopējie panākumi.
pās „Mārīšu” grupiņa šogad iekārto- un rūpību un citas vispārcilvēcisŠogad nominācijā „Izglītības
ta pilnīgi no jauna ar Sanitas idejām kās vērtības. Prasmīgi sadarbojas ar iestāžu vadīšanā” pateicības rakstu
un praktisku darbošanos. Arī bērnus audzēkņu vecākiem un kolēģiem, saņēma Smiltenes tehnikuma vēsrosina darboties radoši, izprast līdz- lai maksimāli motivētu audzēkņus tures skolotāja un direktora vietatbildību, attīstīt uzņēmību.), Ārija profesijas apguvei un gūtu augstus niece audzināšanas jomā Ingrīda
Veitmane (Smiltenes vidusskola. rezultātus republikas profesionālajos Paegle, kura darba pamatpienākuĀrijas darba biogrāfijā nav bijis ne- konkursos.).
mus veic, atbildīgi un rūpīgi strādāviena gada bez audzināmās klases,
Nominācijā „Radošums un ino- jot komandā, vadot Smiltenes tehniun viņa vienmēr ir klātesoša, atbals- vācijas” pateicības rakstus saņēma kuma ārpusstundu darba kvalitatīvu
toša, saprotoša: iepazīst katra spējas seši pedagogi: Elita Tilčika (Smil- norisi, izglītības iestādes pozitīvā
un vajadzības, meklē individuālu tenes vidusskola. Elita ir pieredzē- tēla veidošanu un popularizēšanu.
pieeju, sniedz atbalstu ģimenēm.), jusi skolotāja un sociālā pedagoģe, Veicinot inovāciju ieviešanu, stiprina
Līga Osma (Smiltenes vidusskola. nozīmīgs viņas ieguldījums novada audzēkņu patriotismu un pilsonisko
Līga skolas darbā vienmēr ir ar visu kultūrizglītībā; kompetenta gan mā- līdzdalību ar radošu atvērtību jausavu būtību, līdzās kvalitatīvam mā- cību priekšmeta saturā, gan prasmēs nām idejām.
cību darbam un klases audzināšanai metodiski daudzveidīgi pasniegt
Smiltenes novada dome sveic
uzņēmusies ārpusstundu pasākumu svešvalodu, lai skolēnus motivētu visus novada pedagogus, tehniskos
koordinēšanu. Līgas stiprā puse ir mācīties jēgpilni.), Dina Būce (Lau- darbiniekus Skolotāju dienā, vēlot
darbs komandā – viņa iedvesmo, ie- nkalnes sākumskola. Dina organizē veselību, spēku un ticību saviem
saista, aizrauj skolēnus, kolēģus un bērnu interesi rosinošas, iemaņas un spēkiem, jaunu mērķu sasniegšanā,
vecākus.), Iveta Šmulāne (Smilte- prasmes veidojošas rotaļnodarbības. novada skolēnu izaugsmes, attīstības
nes vidusskola. Ivetai ir liela piere- Ar savas ģimenes atbalstu ir inicia- veicināšanā!
dze vidusskolas klašu audzināšanā tore smilšu galda un smilšu lampas
Sagatavoja:
un teicamas spējas izprast jauniešus, ierīkošanai grupas telpās.), Laila
Marita Mūze,
māka parādīt pareizo virzienu, sagla- Legzdiņa (Variņu pamatskola. Laila
Sabiedrisko attiecību speciāliste
bājot cilvēkmīlestības virsotni – vēr- radoši realizē deju un ritmikas skoInga Kovala,
tību izpratni. Rūpējusies, lai jaunieši lotājas prasmes gan skolas, gan paSekretāre
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Smiltenes
vidusskolā
noritējusi
tradicionālā
Zinātnieku
nakts

Tā kā septembra beigās Eiropā
tiek pievērsta īpaša uzmanība zinātnei, arī Smiltenes vidusskolā 28.
septembra vakarā noritēja Zinātnieku nakts, kas tradicionāli ir dabaszinātņu mācību priekšmetu metodiskās komisijas pārziņā.
Šogad tematiskais ietvars bija
ūdens – gan caur fizikas, ķīmijas,
bioloģijas, gan arī mūzikas, mākslas
un sporta prizmu raugoties. Skolēni
pārvarēja šķēršļus, pārvietojoties
pa salām, pētīja ūdens iemītniekus,
iedziļinājās okeānu dzīlēs u.c. Pasākumā iesaistījās astotās līdz desmitās klases, savukārt nodarbības
palīdzēja organizēt vienpadsmito
un divpadsmito klašu skolēni. Īpaša
komanda bija skolēni un skolotāji,
kas Erasmus+ projekta ietvaros šonedēļ ieradušies Smiltenē no citām
Eiropas valstīm. Paldies visiem, kuri
palīdzēja pasākuma tapšanā!
Inga Deigele,
Smiltenes vidusskola

Dzejas dienas
Smiltenes
vidusskolā
Dzejas dienu mēnesī – septembrī – mūsu skolā tika uzsākta vērienīga kopā darbošanās aktivitātē, kuras galvenais mērķis ir ar katru īpašo
Latvijas mēnesi un gadalaiku arvien
pietuvoties Latvijas simtgadei.
Pirmie 100 soļi ir sperti, šoreiz
apģērbjot tos dzejas rotā. Uzdevums
visiem 5. – 12. klašu skolēniem bija
izvēlēties kāda latviešu dzejnieka
dzejoli un radoši to sasaistīt ar piemērotu soļa ietērpu – apavu. Skolas
ēku gaiteņus izstaigā visdažādākie
apavi: ir gan
pastalas, gan
zābaki, gan
balles kurpes,
gan pavisam
maza bērna pirmie apaviņi, kas vēl nav domāti
soļu speršanai. Un stāsti ir visdažādākie – gan bērnības atmiņas, gan
pirmās skolas gaitas, gan skumjš
mīlestības stāsts, kam piemērojas kāda kurpe ar aizlauztu papēdi.
Atsevišķi darbi ietver īpašu ideju
un ir īsti mākslas darbi. Tā Dzejas
dienas, ne tikai dzeju skandējot, bet
arī aizrautīgā un neparastā ritmā ir
pavisam tiešā nozīmē izstaigājušas
mūsu skolas septembri.
Iveta Krūmiņa,
Smiltenes vidusskola
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Kultūra
Noslēdzies biedrības
„Sabiedrība un attīstība” LEADER
projekts par tautu tērpu iegādi
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Sabiedrība un attīstība” īstenojusi projektu „Smiltenes
novada tautas tērpu komplektēšana
atbilstoši novada tradīcijām (projekta Nr. 16-09-AL10-A019.2204000009)”, Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
pasākuma „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Projekta ietvaros tika iegādāti 5 brunči, 5plecu lakati, 5 galvas
lakati, 6sieviešu kurpes, 2 vīriešu
zābaki, 2 vīriešu kurpes, 2 vīriešu
bikses, 2 vīriešu cepures, 2 pusgarie svārki, 7 linu krekli, 5 jakas, 5
ņieburi, 5 sieviešu ziemas cepures,
2 vīriešu ziemas

Bibliotēkas apmeklētāji
iekļūst „ceļojumu
virpulī”
Rakstnieks Hanss Kristians Andersens ir teicis, ka ceļot – tas nozīmē dzīvot!
Ceļošana patiesi ir burvīgs vaļasprieks, kas sniedz iespēju izrauties no ikdienas, saskatīt ko jaunu un
paplašināt redzesloku.
Tiesa gan, ne visiem mums ir
bijusi iespēja apskatīt klātienē citas
pasaules valstis. Ja nevaram aizbraukt paši, tad informācija par valstīm „atnāk” pie mums.
Tāpēc 29. septembrī Smiltenes
novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika pasākums
„Ceļojumu virpulī”, kurā uzstājās
ceļošanas entuziaste Dina Bērziņa,
lai dalītos iespaidos un pastāstītu par
valstīm, kurās viņa ir bijusi. Dinai
ceļošana ir sirdslieta. Viņa ir 30 gadus jauna un jau bijusi 30 valstīs.
Klausīties stāstus par valstīm
bija ieradušies Smiltenes vidusskolas 5.b klases skolēni, kā arī citi
interesenti. Klātesošie uzzināja interesantus faktus par Apvienotajiem
Arābu Emirātiem, ASV, Beļģiju,
Franciju, Spāniju, Portugāli, Indiju,
Šrilanku u.c. valstīm. Bērni ar interesi klausījās aizraujošos pieredzes
stāstus un uzdeva Dinai daudz jautājumus. Arī pasākuma apmeklētāji
stāstīja par saviem ceļošanas iespaidiem. Dina ar savu aizraujošo stāstījumu radīja klausītājos sajūtu, ka
esam bijuši valstīs, par kurām Dina
stāsta, viņa uzbūra īstu „ceļojumu
virpuļa” sajūtu!
Pasākuma laikā apmeklētājiem
bija iespēja arī iepazīties ar dažādiem no citām valstīm atvestiem
suvenīriem.

Pēc bakalaura grāda iegūšanas
Ventspils augstskolā Dinas dzīve jau
saistīta ar ārzemēm – Francijā pavadīts apmaiņas studiju gads, Beļģijā
iegūti divi maģistra grādi, strādājusi
Eiropas Komisijā Beļģijā un Eiropas
Savienības Delegācijā Apvienotajos
Arābu Emirātos. Šobrīd Dina strādā
Latvijas Ārlietu ministrijā.
Jautāta, kāds būs Dinas nākamais ceļamērķis, viņa atbild, ka vēlētos apceļot Nepālu, Īslandi. Būs
atkal jauni ceļojumi un jauni pieredzes stāsti!
Smiltenes Bērnu bibliotēkā atrodamas daudz un dažādas grāmatas
par pasaules valstīm. Ja klausoties
Dinas stāstījumā, radās interese par
kādu valsti uzzināt vairāk, nāciet uz
bibliotēku un izlasiet!
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas
Vecākā bibliotekāre

cepures, 2 vestes, 1 sieviešu vasaras cepure, 1 aube. Projekta laikā
iegūtie tērpi glabāsies Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene”
izstāžu zālēs, Atmodas ielā 2 un tos
apskatīt aicināts ikviens interesents
no 2017. gada 30. oktobra.
Projekts tika izgatavots Smiltenes novada tradīciju popularizēšanai ar folkloras kopas un Tautas lietišķās mākslas studijas līdzdalību,
izglītojot un vairojot zināšanas par
latviešu tradīcijām dažādās sociālās
grupās – bērnudārzos, skolās, pansionātos, interešu klubos, u.c., lai
veicinātu sabiedrības
sabied
iesaistīšanos
vietējā sociālā
so
un cilvēkresursu kapitāla
k
stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas
stratē
un ilgtspējīgas izmantošanas un
attīstības
attīstī
iniciatīvās, tā
palielinot
palie
lauku iedzīvotāju
votā
drošumspēju,
kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas
var
va kļūt par priekšnosacījumu
n
jaunu
integrētu
i
tūrisma,
kultūras,
k
un citu
saistītu
s
pakalpojumu
ju
un produktu
piedāvājumam.
pie
Lai
iesaistītos
iesa
pasākumos
Latvijas
Latv
teritorijā, kā arī
ārpus Latvijas robežām,
izmantojot
izmant
pētniecības
procesā atklātos Smiltenes
novadam raksturīgos tautas
tērpus 19.
1 gs.v. – 19. gs.b.
Saglabātu
Saglabāt Smiltenes novada kultūrvēsturisko
mankul
tojumu un turpināt
pētniecības
tu

darbu par novada tradīcijām, vairojot sabiedrības interesi, veicinot
cittautību integrāciju sabiedrībā,
tādā veidā nostiprinot izpratni par
kultūru un tradīcijām. Vietējā tūrisma atbalstīšanai – inovatīva folkloras kopas iesaistīšanās sabiedriskos
pasākumos, kas balstās uz tradīciju
izziņu un pielietojumu.
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.
Projekta kopējais finansējums
EUR 4098,50, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums EUR
3688,65 un Smiltenes novada domes līdzfinansējums EUR 409,85.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
https://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020_lv.
Vairāk informācijas par atbalsta
saņemšanas nosacījumiem Abulas
Lauku Partnerība (www.abulas.lv)
un LAD (www.lad.gov.lv) mājas
lapā.

Blomes pagasta deju kolektīvam projekta
ietvaros iegādāti jauni tautu tērpi
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Blomes pagasta deju kolektīvs „Atspēriens” 19. septembrī
devās uz Itāliju jaunos tautas
tērpos, kuri iegādāti projekta
ietvaros. Projekts „Tautas tērps
Atspērienam” projekta Nr. 1609-AL10-A019.2204-000004 īstenots ar mērķi Blomes pagasta
deju kolektīvam izgatavot jaunus
tērpus. Projektu īsteno biedrība
„Kultūrizglītība un Sports”.
Projektā tika iegādāti deviņi
Tautas tērpu komplekti kolektīva
kvalitatīvas koncertdarbības nodrošināšanai, dodot lielāku iespēju
piedalīties Dziesmu un Deju svētkos.

Projekta kopējais finansējums
EUR 3942,18, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums EUR
3547,96, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 394,22.
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. https://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_lv.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
Abulas Lauku Partnerība (www.
abulas.lv) un LAD (www.lad.gov.
lv) mājas lapā.
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Pasākumi bibliotēkā
Trešdien, 18. oktobrī, plkst.
17.30 Smiltenes novada bibliotēkā tiks atvērta Smaidas Maskinas dzejas grāmata „Kad vārdi
uzplaukst ziedos”. Pasākumā kopā
ar autori piedalīsies Smiltenes bērnu
mūzikas skolas audzēknes Annija
Veidmane un Samanta Rauza.
Mīļi gaidīts ikviens apmeklētājs!
Smaida Maskina par sevi stāsta,
ka dzimusi Trikātā daudzbērnu ģimenē. Pašlaik dzīvo Smiltenē. Pēc
profesijas – kultūras darbinieks, šobrīd – pensionāre. Viņa saka: „Ļoti
mīlu mežu, saules rietus, dārzu, puķes un sirsnību cilvēkos. Mans vaļasprieks ir floristika.
Daudz esmu veidojusi floristikas izstādes atbilstoši gadalaikiem
vairākās bibliotēkās Smiltenē, Valkā, Valmierā un Cēsīs. Dzeja man
rakstās par dabu, cilvēku attiecībām,
mīlestību. Tā rodas pēkšņi, it kā kāds
man to pavēsta, to pat nosapņoju.
Pirmos dzejas darbus sāku publicēt avīzē „Ziemeļlatvija”. Tā mani
darbi pirmoreiz tika pie lasītāja.

Dzeju rakstu jau kādus septiņus gadus. Pirmā grāmatiņa iznāca 2012.
gada decembrī izdevniecībā „Mana
grāmata.” Esmu piedalījusies astoņos kopkrājumos. Un tā – gadu pēc
gada iznāca jauni kopkrājumi, dažus
gadus pat divi. Kopkrājumi tapuši
kopā ar vairākiem dzejniekiem –
Daci Solovjevu no Latgales, Agnesi
Ezerrozi no Rīgas u.c.

Dzeja tika daudz sarakstīta, nevarēju tai atļaut kladē noslēpties...
Mans sapnis bija izdot savu grāmatu. Tas īstenojās! Par to esmu ļoti
pateicīga Agnesei Ezerrozei, kura ir
arī manas dzejas krājuma korektore,
redaktore un grāmatas salicēja. Grāmata iespiesta tipogrāfijā SIA „Drukātava” Rīgā.

Sports
Atklāta Smiltenes kartinga trase
23. septembrī ar sporta kompleksa „333” komandas šobrīd
jaunākajiem un jaudīgākajiem
īres kartingiem Latvijā tika atklāta Smiltenes kartinga trase.
Patiecoties veiksmīgai sadarbībai ar biedrībām „Abulas lauku
partnerība” un „Tehniskais sporta
klubs „Smiltene””, īstenojot kopīgu
projektu, pašvaldībai ir izdevies attīstīt un daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa
„Teperis” piedāvāto pakalpojumu
klāstu. Tagad atjaunotā kartingu
trase dod iespēju nodrošināt trases
izmantošanu kartingu sportam, kā
arī skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem, tādējādi piesaistot vairāk
apmeklētājus, īpaši jauniešus, kā
arī dod iespēju uzņemt nacionāla
vai pat starptautiska mēroga sacensību organizatorus.
Projekta „Kartingu trases atjaunošana” ietvaros tika veikta virs-

Šā gada 27. septembra Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Smiltenes
novada bibliotēkas Grundzāles bibliotēkas reorganizāciju. Līdz 2017.
gada 29. decembrim tiks likvidēts
bibliotēkas ārējās apkalpošanas
punkts Aumeisteros.
Grundzāles bibliotēkas ārējais
apkalpošanas punkts Aumeisteros
šobrīd atrodas nomātās telpās, kuru
nomas līgums tiek pārtraukts 2018.
gada 1. janvārī. Aumeisteru ciemā
nav Smiltenes novada domei piederoša īpašuma. Pēc sarunām ar ciemā
esošo ēku īpašniekiem par iespēju
iznomāt Smiltenes novada domei
savu īpašumu ir skaidrs, ka piemērotas telpas bibliotēkas krājuma un
tehnikas izvietošanai nav, un privātie īpašnieki nav ieinteresēti veikt
telpu remontu bibliotēkas vajadzību
nodrošināšanai. Ņemot vērā radušos situāciju, tika pieņemts lēmums
slēgt Grundzāles bibliotēkas ārējo

apkalpošanas punktu Aumeisteros.
Salīdzinot pēdējo trīs gadu rādītājus,
samazinājies ne vien Aumeisteru
ciema iedzīvotāju skaits, bet arī pieprasījums pēc bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem.
Līdz 15. decembrim bibliotēkas
ārējā apkalpošanas punktā Aumeisteru ciema iedzīvotājiem ir iespējams
saņemt un nodot grāmatas un periodiskos izdevumus, kā arī izmantot
trīs datorus ar interneta pieslēgumu.
Arī turpmāk iedzīvotāji Aumeisteros bez bibliotekārā pakalpojuma nepaliks. Sākot no janvāra,
savlaicīgi informējot ciema iedzīvotājus, Grundzāles bibliotēkas
vadītāja divas reizes mēnesī uz Aumeisteriem nogādās gan grāmatas,
gan periodikas izdevumus. Sekojiet
informācijai.
Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
direktore

Ar velobraucienu
„Ieriteņo rudenī!”
noslēgta aktīvā tūrisma
sezona
Eiropas Sociālais
fonds

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

ūdeņu noteces sistēmas atjaunošana
un pārbūve, iekšējās trases apmales
izbūve, jauna asfalta seguma izbūve,
atvairbarjeru uzstādīšana, apzaļumošana u.c. darbi. Darbus veica SIA
„8 CBR”. Projekta kopējās izmaksas bija 172 857,00 euro, no kurām
Lauku atbalsta dienests līdzfinansēja
80 000,00 euroun pašvaldības finan-

sējums 95 857,00 euro.
Tuvākā laikā plānots uzstādīt
informatīvo stendu, lai visiem trases
lietotājiem un apmeklētājiem būtu
pieejama informācija par trases izmantošanas kārtību.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadīta kārtējā skriešanas seriāla
„Tepera takas” sezona
Ar tradicionālo ugunskuru un omulīgo atmosfēru, kurā balviņas saņēma
ātrākie un cītīgākie skrējēji, aizvadītajā nedēļā noslēdzās kārtējā skriešanas
seriāla „Tepera takas” sezona. Kopumā tika aizvadītas desmit kārtas. Kaut
vienu reizi šajā seriālā šogad piedalījās 221 dalībnieks. Savukārt visās desmit
kārtās startēja 33 dalībnieki. Seriāla kopvērtējumā tika vērtēti skrējēji, kas
bija piedalījušies vismaz septiņās kārtās.
Godalgoto vietu ieguvēji:
S-7 grupā:
1.v. Una Pērkone
2.v. Kristīne Bleikša
3.v. Alise Ķikāne
S-10 grupā:
1.v. Sanija Kaņipova
2.v. Kitija Abula
3.v. Elīza Ķikāne
S-12 grupā:
1.v. Annija Alksne
2.v. Samanta Zariņa
3.v. Liene Ķikāne
S-15 grupā:
1.v. Agnese Jaunmuktāne

Slēgs Grundzāles bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punktu
Aumeisteros

2.v. Anda Jaunmuktāne
3.v. Kaiva Sileniece
S-40 grupā:
1.v. Laura Savicka
2.v. Ieva Dille
3.v. Linda Briede
S-55 grupā:
1.v. Žanete Leimane
2.v. Elita Zālīte
3.v. Aiga Ozola
V-55+ grupā:
1.v. Vairis Krauklis
2.v. Vilis Mednis
V-7 grupā:
1.v. Adrians Leikarts

2.v. Gustavs Goba
3.v. Eduards Vilkasts
V-10 grupā:
1.v. Mārcis Āboliņš
2.v. Renārs Skorenko
3.v. Gustavs Šūtelis
V-12 grupā:
1.v. Daniels Zariņš
2.v. Kristians Markss
3.v. Jānis Ošiņš
V-15 grupā:
1.v. Aleksis Buņko
2.v. Renārs Kļaviņš
V-18 grupā:
1.v. Jānis Gailītis

2.v. Roberts Kvelde
V-35 grupā:
1.v. Kaspars Abuls
2.v. Lauris Veidemanis
3.v. Juris Krūmiņš
V-45 grupā:
1.v. Dainis Sakalausks
2v. Vadims Markss
V-55 grupā:
1.v. Aigars Savickis
Paldies visiem aktīvā dzīvesveida cienītājiem!

30. septembrī ar rudenīgu
velobraucienu Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
(TIC) atpūtas kompleksā „Trīssaliņas” atzīmēja aktīvā tūrisma
sezonas noslēgumu Smiltenes
novadā. Tā laikā 101 brauciena
dalībnieks „ieriteņoja rudenī” jeb
devās kādā no 3 dažādiem sagatavotajiem maršrutiem 15, 30 vai 41
km garumā, lai baudītu rudenīgās
ainavas, pļavu un lapu aromātu.
Šoreiz velobraucienā varēja iepazīt ainavisko Aumeisteru un Lobērģu apkārtni, šīs puses skatus un
kultūrvēsturisko mantojumu. Pasākuma dalībniekiem bija sagatavots
arī neliels uzdevums un jautājumi,
lai brauciena laikā to uzmanību vēl
vairāk pievērstu apkārtnei.
Atšķirībā no iepriekšējiem pasākumiem, šoreiz Aumeisteru kal-

nainā apkārtne lika par sevi manīt
un braucējiem nācās pārvarēt dažu
labu izaicinošu pakalnu vai kādu
grūtāk veicamu posmu. Pasākuma
noslēgumā visiem dalībniekiem tika
silta maltīte un TIC sagādāts suvenīrs – rudenīga lietus mētelis/pončo.
Pēc pusdienām un nelielas atpūtas
pauzes, daudzi izmantoja izdevību un devās iepazīt skaisto atpūtas
kompleksa „Trīssaliņas” apkārtni.
Smiltenes novada TIC saka
lielu paldies atpūtas kompleksa
„Trīssaliņas” saimniekiem Dailai un
Aigaram Šmulāniem, SIA „Sports
S” un personīgi Santai Paeglei par
sadarbību un atbalstu pasākuma organizēšanā!
Modris Apsītis,
Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra
vadītājs

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Pasākumi Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā

OKTOBRĪ
19. oktobrī 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē KONCERTS
„TU UN ES”, Harijam Zariņam – 60, Atim Ieviņam –
30, Alexam – 55. Koncertā
leģendāras un aizkustinošas
rokbalādes izpildīs: Dināra
Rudāne, Antra Stafecka,
Aija Andrejeva, Harijs
Zariņš, Alex, Jānis Buķelis (Buks), Atis Ieviņš
un grupa „Colt”. Biļetes
iepriekšpārdošanā „Biļešu
Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.
lv: 10,00 €, 12,00 € un 15,00 €
28. oktobrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē. Smiltenes pilsētas Kultūras centra kolektīvu sezonas ieskaņas
KONCERTS „VISA DZĪVE – VIENS CEĻOJUMS!”, piedalās – jauktie kori „Vidzemīte” un „Pakalni”, senioru koris „Mežābele”, VPDK „Ieviņa”, Smiltenes Pūtēju orķestris, Smiltenes Tautas
teātris, folkloras kopa „Rudzupuķe”. Ieeja – bez maksas

NOVEMBRĪ
5. novembrī plkst. 15:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē KONCERTS „SATIKŠANĀS”, balss – Juris Jope, ģitāra – Linards Šveklis. Koncertā skanēs labi zināmas un sen aizmirstas Raimonda Paula dziesmas un Imanta Ziedoņa dzeja. Ieeja
bez maksas
8. novembrī 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē izrāžu apvienības „Panna” IZRĀDE
„MAČO”, autore – Aiva
Birbele, režisors – Juris Rijnieks, galvenajā lomā izrādē
Smiltenē – Ainārs Ančevskis. Šķiet, mūsdienās būt
vīrietim ir krietni vienkāršāk nekā agrāk, bet no otras
puses – tas ir pilnīgi pretēji.
Lielākajai daļai vīriešu vairs
nenākas lauzt kaulus kūdras
purvos vai mirt kara ierakumos tik bieži kā agrāk, taču
mūsdienu vīrietiskums ir
nopietni apdraudēts ar smalkiem parfimērijas produktiem, greznu
pilsētas dzīvi un izsīkstošām iespējām izrādīt savu vīrišķo drošsirdību un veiklību. Vai dzīve ir kļuvusi sievišķīga un vīrieši arī? To var
uzzināt, veicot vīrišķības testu… Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu
Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv: 8,00 €,
10,00 € un 12,00 €
11. novembrī Smiltenes pilsētā LĀČPLĒŠA DIENAI VELTĪTS
PASĀKUMS – koncerts Smiltenes ev. lut. baznīcā, lāpu gājiens un
atceres brīdis pie Brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa pilsētas
kapos
18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē SVINĪGAIS VALSTS SVĒTKU PASĀKUMS
19. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē
DISKO NAKTS SMILTENĒ ar diskotēku „Ceļinieks” un grupu
„Credo”
23. novembrī 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā
zālē radošās apvienības „Teātris un ES” IZRĀDE BĒRNIEM
„BURUNDUKU TV ŠOVS”, režisors Armands Ekštets. Burunduks ir nolēmis veidot pats savu TV šovu un aicina tajā piedalīties
labākos māksliniekus no visas pasaules. Kurš būs galvenās balvas
ieguvējs, uzzināsiet izrādē. Piedalās – profesionāli aktieri un cirkus
mākslinieki. Biļetes drīzumā varēs iegādāties „Biļešu Paradīze” un
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē
Vairāk informācijas par Smiltenes pilsētas
Kultūras centra pasākumiem: www.smiltene.lv
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Pasākumi novada
pagastos
OKTOBRĪ
14. oktobrī plkst. 19:00
Grundzāles kultūras namā koncerts „Kaimiņu
būšana”. Piedalās Apes novada amatierkolektīvi.
Plkst.22.00 BALLE ar grupu „Ceļojums”.
Ieeja 3,00 eiro
21. oktobrī plkst. 16:00
Blomes tautas nama lielajā zālē kāpostu skābēšanas
balle. Kopā ar lauku kapelu skābēsim kāpostus sev un
citiem, dancosim, dziedāsim un ēdīsim. Ieejas maksa
– lauku našķis – konsevējums, žāvējums, sālījums,
marinējums u.c. Laipni gaidīti!
21. oktobrī plkst. 22:00
Palsmanes kultūras namā Rudens balle ar grupu
„Atestāts”. Ieeja 3,00 eiro
21. oktobrī plkst. 22:00
Birzuļu tautas namā, Mēros, „Rudens festivāls”, balle
ar grupām „Kreisais pagrieziens” un „Velves”.
Ieeja 3,00 eiro
26. oktobrī plkst. 13:00
Bilskas bibliotēkā, pasākums „Kas manā burciņā”,
viss par un ap ievārījumiem. Ieeja – pašgatavota
burciņa ievārījuma
27. oktobrī plkst. 14:00
Smiltenes novada muzejā „Mēru muiža” ekspozīcijas
„Smiltenes novada medicīnas vēsture" atklāšanas
pasākums. Ieeja bez maksas
28. oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00,
ekspozīcijas „Smiltenes novada medicīnas vēsture”
atklāšanas svētki. Ieeja bez maksas
28. oktobrī plkst. 19:00
Variņu tautas namā muzikāli intelektuāla spēle ,,Izzini
savu pagastu". Pasākuma vadītājs aktieris Kristaps
Rasims. Ieeja 2,00 eiro
Plkst. 22:00 balle, spēlēs „Jānis un Mārtiņš”.
Darbosies kafejnīca. Ieeja 3,00 eiro
31. oktobrī plkst. 18:30
Sākums 18:30 pie TIC, nakts pārgājiens „Spocīns
jocīns” ~10km garumā, Mācītājmuižas virzienā un
atpakaļ. Dalība bez maksas

NOVEMBRĪ
11. novembrī Birzuļu tautas namā, Mēros, Latvijas
valsts svētkiem veltīts koncerts un balle
11. novembrī plkst. 19:00
Palsmanes kultūras namā Latvijas svētkiem veltīts
koncerts „Roku rokā – visi kopā!”. Ieeja bez maksas
Plkst. 22:00 balle kopā ar grupu „Lustīgais
blūmīzeris”. Ieeja 3,00 eiro
11. novembrī plkst. 19:00
Variņu tautas namā Valsts svētkiem veltīts koncerts
„Es gribu dzīvot Latvijā”, piedalās Zane Jančevska,
Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris. Ieeja bez maksas
Pēc koncerta plkst. 22:00 balle
17. novembrī plkst.19:00
Grundzāles kultūras namā Valsts svētkiem veltīts
koncerts „1836”. Par godu Latvijai dziedās un dejos
lieli un mazi grundzālieši
Plkst. 22:00 groziņballe kopā ar grupu „Zvaigžņu
lietus”. Galdiņu rezervācija līdz 15. novembrim pa
tālruni: 29128298. Ieeja bez maksas

31. oktobrī spociņu medības
jeb nakts pārgājiens
Nakts aizsegā iepazīsim Mācītājmuižu, tās sienas,
stāstus, meklēsim spokus un plēsīsim jokus. Izturībai
ceļā aicinām sagādāt karstu dzērienu un spēcinošas
uzkodas, ģērbties siltās, ūdens izturīgās drēbēs un
apavos, bet spoku medībām bruņoties ar lukturīšiem.
Pārgājiena laikā būs arī atpūtas pauze pie ugunskura.

Pasākuma sākums plkst. 18:30

pie Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: Smiltenes novada TIC
Dārza ielā 3, Smiltenē, +371 29395200 vai tic@smiltene.lv.

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

