1

Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 13. janvāris

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

1

13.01.2017. Nr. 1 (60)

Smiltenes novada attīstību kopumā var vērtēt kā mērķtiecīgu
un dinamisku – viss novads attīstās kā viens vesels
Smiltenes novadam 2016. gads
bijis notikumiem bagāts gads,
tāpēc vēlējos noskaidrot, kā aizvadīto gadu vērtē novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis, vai
viss izdevās, kā tas tika plānots
gada sākumā un kādi izaicinājumi
ir vēl priekšā.
Atskatoties uz aizvadīto gadu,
kā vērtē padarīto? Vai viss izdevās,
kā tas tika plānots gada sākumā?
Gints Kukainis: Aizvadītais
gads Smiltenes novadā bija ļoti nozīmīgs, esam spējuši bez nozīmīga ES
struktūrfondu finansējuma realizēt
daudz būtiskas lietas gan pilsētā, gan
pagastos. Esmu gandarīts, ka spējām
paplašināt bērnu dārza vietu skaitu
par 60 vietām, esam būtiskus soļus
spēruši infrastruktūras sakārtošanā –
Vecā parka daļas sakārtošana, ielu un
stāvlaukumu sakārtošana pilsētā, īstenoti labiekārtošanas un apgaismojuma projekti pagastos, veikti būtiski
ieguldījumi pašvaldībai piederošajos
nekustamajos īpašumos. Svarīgus
soļus esam spēruši izglītības jautājumos, kurus mēs noteikti spēsim pilnvērtīgi novērtēt tikai pēc laika. Esam
spējuši iegādāties pilsētas turpmākai
attīstībai nepieciešamos nekustamos
īpašumus pilsētas centrā, lai nākotnē
uzlabotu auto novietošanas problē-

mas un padarītu pilsētas centru skaistāku.
2016. gada 1. jūlijs Smiltenes novada domei ir zīmīgs datums, jo tika atklāts
pirmais reģionālās nozīmes
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs Vidzemē, kurā iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu
valsts iestāžu pakalpojumus.
Ko klientu apkalpošanas centra atvēršana ir
devusi Smiltenes novada
iedzīvotājiem? Kādi ir šī centra
nākotnes izaicinājumi?
Gints Kukainis: Mūsu novads
ir kļuvis pilnvērtīgās, pie mums ir
saņemami tādu valsts iestāžu pakalpojumi, kuri līdz šim nebija, tas bija
liels izaicinājums mums to sasniegt,
tādejādi radot labāku un tuvāku šo
pakalpojumu pieejamību mūsu iedzīvotājiem. Klientu apkalpošanas
centra apmeklētāju skaits pieaug ar
katru mēnesi, mūsu mērķis ir vēl paplašināt pakalpojumu skaitu, apmācīt
iedzīvotājus lietot e-vidē pieejamos
pakalpojumus un censties nodrošināt
aizvien vairāk arī pašvaldības sniegtos pakalpojumus vienkopus.
Šis gads izglītības jomā ir bijis
nozīmīgs Smiltenes novadam. 2016.

gada 1. augustā noslēdzās Smiltenes
pilsētas skolu reorganizācija, apvienojot trīs skolas – Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes Centra vidusskolu un
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu
vienā – Smiltenes vidusskolā, ar
mērķi izveidot modernu, mūsdienu
prasībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi no 1. līdz 12. klasei.
2016. gada 27. jūlijā Smiltenes
novada dome nolēma pirmsskolas
izglītības iestāžu un pirmsskolas
grupu pedagogiem palielināt mēneša amatalgas likmi uz 620 euro par
40 darba stundām nedēļā.
2016. gadā Smiltenes novada
pašvaldība uzsāka stipendiju piešķiršanu Smiltenes novada vidusskolēniem, lai motivētu sasniegt

iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus. 2016. gadā seši Smiltenes novada skolēni devās
apmaksātā mācību apmaiņas braucienā uz ASV, kura
mērķis ir veicināt jauniešos
savas identitātes apzināšanos, piederību savai tautai, Latvijas valstij, sekmēt
jauniešu prasmes izprast
dažādas kultūrvides globalizācijas kontekstā, šāds
brauciens notiks arī 2017.
gada martā.
2016. gada decembrī noslēdzās
Smiltenes novada domes īstenotā
projekta „Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2. stāva telpu pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei” 1. kārtas darbi, kura ietvaros ir
izveidotas 60 jaunas vietas bērniem
pirmsskolas izglītības programmas
apguvei Smiltenes vidusskolā Rīgas
ielā 16C, tādējādi samazinot bērnu
skaitu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā.
Vai skolu reorganizācija ir
izdevusies, kādi ir lielākie ieguvumi no tās? Vai nākotnē ir plānotas vēl kādas izmaiņas saistībā
ar skolu tīkla optimizāciju? Kādi
izglītības jomas izaicinājumi ir

gaidāmi 2017. gadā?
Gints Kukainis: Ikviena pārmaiņa nav viegla, ir grūti darīt savādāk, jo ir gadu gadiem ierasta kārtība, bet, lai attīstītos, augtu un ietu
uz priekšu, bija jāmainās. Mēs esam
labāk sakārtojušies saimnieciski,
labāk noslogojuši pašvaldībai piederošās ēkas, atteikušies no privāto
nomāšanas, esam atraduši telpas
pirmsskolas grupām, izbūvējuši tās
60 audzēkņiem. Pēc reorganizācijas
skolu pedagogiem atalgojums, salīdzinot 2016. ar 2015. gada vidējo
atalgojumu, vidēji uz vienu pedagogu ir pieaudzis. Esam sasnieguši ES
struktūrfondu izvirzītos kritērijus,
lai saņemtu aptuveni 1,8 miljonu investīcijas Smiltenes vidusskolai, iepriekš neviena no Smiltenes novada
skolām nespēja kvalificēties. Pēc šo
investīciju realizācijas plānojam,
ka Smiltenes sporta skola iegūs jaunas telpas, kuras pa dienu noslogos
Smiltenes vidusskola, bet pēcpusdienās un vakaros sporta skola. Visi
iepriekš minētie ieguvumi ir pilsētas skolu reorganizācijā iegūtais, tie
ir ļoti nozīmīgi soļi, paldies par izpratni ikvienam iesaistītajam un ikvienam, kurš ir uzdevis jautājumus
un sniedzis komentārus.
Turpinājums 4. lpp.

Mēru muižā atrasta vairāk kā 100 gadus sena vēstule
Jaunais gads Smiltenes novada muzejā iesācies ar vērtīgu atradumu. Smiltenes novada muzeja
ēkā, kas pagājušā gadsimta sākumā celta kā Mēru muižas kungu
māja, remontdarbu laikā atrasta
vācu valodā rakstīta vēstule – tā
aiz grīdlīstes glabājusies iespējams 115 gadus – gandrīz no muižas uzcelšanas brīža, kas ir laiks,
par kuru novada vēsturniekiem ir
vismazāk informācijas.
Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe, kura muzejā strādā
kopš rudens, stāsta, ka šobrīd Mēru
muižas 2. stāva divās telpās notiek
remontdarbi, kur pēc tam plānots
izvietot muzeja krājuma priekšmetus. Remontdarbu laikā, noņemot
grīdlīstes, strādnieks Vitauts spraugā
starp grīdas dēļiem un sienu pamanījis aploksnes maliņu, kuru veiksmīgi
izvilcis ārā. Aploksnē atradās vācu
valodā rokrakstā rakstīta vēstule.
„Tā kā tajā pieminēti 1901. – 1903.
gads, varētu secināt, ka vēstule tapusi ap 1903. gadu. Pati ēkas celtniecība pabeigta ap 1905. gadu (dažos
avotos – 1906., 1907. gads), tad varētu domāt, ka vēstule spraugā no-

kļuvusi vēl pirms ēkas celtniecības
pabeigšanas. Nav pamata uzskatīt,
ka vēstule varētu būt aizkritusi aiz
grīdlīstes, jo tā praktiski nav bojāta
un nav notriepta ar krāsu vai ko citu.
Hēkera kunga vārds uz aploksnes,
kas norādīts kā adresāts un paraksts
zem vēstules (iniciāļi un „von Zoeckell”), liek secināt, ka kāds no tā brīža Mēru muižas īpašnieku dzimtas
rakstījis to nākošajam muižas īpašniekam – Hēkera kungam, un runa

varētu būt par kādu norēķinu, par ko
liecina uz aploksnes minētie 70 rubļi
un arī citas naudas summas pašā vēstules izklāstā,” par vērtīgo atradumu
stāsta muzeja vadītāja I. Miķe.
Smiltenes novada muzeja vadītāja stāsta, ka vēstules saturu vēl
jāmēģina atšifrēt, taču to kavē sarežģītais un grūti salasāmais rokraksts.
Šobrīd ar to nodarbojas Smiltenes
vidusskolas bobliotekāre Inguna
Kudlāne, kura jau iepriekš ir pētījusi Mēru muižas vēsturi. Par šo laiku, kad muižu no Ceikelu dzimtas
nopirka Jākobs Voldemārs Hekers,
vēstures avotos esot ļoti maz informācijas, nav arī zināms, kurš tobrīd
muižā saimniekoja.
Jautājot par to, kā norit darbs
pie krājuma vienību uzskaites, muzeja vadītāja Ieva Miķe atklāj, ka šobrīd padarītā ir daudz, bet liels darbs
vēl priekšā. „Ir uzskaitītas un aprakstītas krājuma vienības, kuras ir
pārņemtas no nodibinājuma „Smiltenes muzeja fonds” un atrodas muzeja
krājumā. Par pārējām nodibinājuma
īpašumā esošajām vēstures kolekcijas vienībām, ko lielākoties veido
dakteres I. Krūmalas kolekcija, esmu

vienojusies ar nodibinājuma pārstāvi
Z. Bērzu, ka pakāpeniski muzejs tās
pārņems savā krājumā.”
Ieva Miķe stāsta, ka šobrīd
muzejā esošās krājuma vienības tuvākajā laikā tiks sadalītas pamatkrājumā un palīgkrājumā atbilstoši MK
noteikumiem par Nacionālo muzeja
krājumu. Ir izstrādāta un pilnveidota
muzeja pamatdokumentācija, kā arī
izstrādāta dokumentācija akreditācijai – līgumi, aktu veidlapas, reģistrācijas žurnāli, muzeja darbības stratēģija 2017. – 2021. gadam, krājuma
darba politika, pētniecības darba
politika, komunikācijas darba politika, pilnveidots muzeja nolikums un
noteikumi par muzeja krājumu.
„Šogad galvenais uzdevums
un mērķis ir muzeja akreditācija,
kas notiks š.g. 8. novembrī. Līdz tam
jābūt pabeigtam darbam ar krājumu
un līdz 8. oktobrim jābūt sagatavotai dokumentācijai. Šogad plānots
arī izveidot patstāvīgo ekspozīciju
sadarbībā ar uzņēmumu, kas profesionāli darbojas šajā jomā. Plānots
arī muzeja telpās izvietot dažādas
izstādes, kas saistītas ar Smiltenes
novada vēsturi, kā arī citas tematis-

kas izstādes. Ceru, ka izdosies pieteikties un startēt arī kādā projektu
konkursā, lai iegūtu papildu finansējumu muzeja attīstībai,” 2017. gada
plānus ieskicē muzeja vadītāja.
Kopš 2015. gada pavasara Ieva
ar ģimeni pārcēlusies no Rīgas uz
dzīvi Smiltenē un ir ļoti priecīga par
šāda lēmuma pieņemšanu. Uzzinot,
ka Kultūras pārvalde atkārtoti izsludināja konkursu uz muzeja vadītāja
vietu, viņa pieteicās un konkursa
rezultātā pieņemta muzeja vadītājas
amatā. „Ar lielu prieku un azartu
strādāju muzejā, jo darbs kopumā
man sniedz gandarījumu – gan vēstures izzināšana, gan kolēģu un pašvaldības atbalsts, gan šis pēdējais
unikālais notikums ar vairāk kā 100
gadus senas vēstules atrašanu zem
grīdas dēļiem, kas jaunajā gadā rada
sajūtu, ka tas ir tikai sākums, ” savas
sajūtas atklāj Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe.
Lai izdodas Ievai īstenot visas Smiltenes novada muzeja attīstības ieceres!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2016. gada 28. decembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika
pieņemti 56 lēmumi, t.sk.:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
17/16 „Grozījumi Smiltenes novada domes
2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtība”” projektu.
2. Sniegt īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcā” personām, kuras pamatdzīvesvietu
deklarējušas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Noteikt pakalpojuma maksu
par diennakti EUR 22,11 (divdesmit divi euro
11 centi).
3. Pieņemt zināšanai un akceptēt: SIA
„Sarkana Krusta Smiltenes slimnīca” 2016.
gada 16. decembra dalībnieku sapulces Nr.
3/2016 lēmumu par SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas
numurs 40003189328) pamatkapitāla palielināšanu, palielinot esošo kapitāla daļu skaitu,
pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada domes, naudas līdzekļu ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā 62820,00 euro
(sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro) apmērā, izdodot atbilstošu skaitu jaunas
62820 kapitāla daļas.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
18/16 „Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību Smiltenes novadā” projektu.
5. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.
gada 24. februāra lēmumu (sēdes protokols
Nr. 4. 2.§.) „Saistošo noteikumu Nr. 5/16
„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/12 „Smiltenes novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi””
un Saistošos noteikumus Nr. 5/16 „Grozījums
Smiltenes novada pašvaldības 2012. gada 29.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/12
„Smiltenes novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi”.”
6. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Apes novada domi (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000035872, juridiskā adrese Apes novada
dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV4337) par no likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 14. punktā izrietoša pārvaldes uzdevuma – nodrošināt Apes novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu, izpildi saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto Deleģēšanas līguma projektu.
7. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Apes novada domi (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000035872, juridiskā adrese Apes novada
dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV4337) no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 12. punktā izrietošu pārvaldes
uzdevumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Apes novada administratīvajā teritorijā
saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto Deleģēšanas līguma projektu.
8. Apstiprināt Nolikumu Nr. 33/16 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada
26. novembra nolikumā „Smiltenes novada
pašvaldības grāmatvedības organizācijas un
kārtošanas nolikums”.”
9. Apstiprināt Palsmanes internātpamatskolas Attīstības plānu 2017. – 2019. gadam.
10. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.
gada 26. oktobra lēmuma Nr. 16, 11.§.1.6. „Par
nekustamā īpašuma „Āpsīši”, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā atsavināšanu”.
11. Slēgt ar A.B. pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Ezeru iela 8-5, Launkalnē, Launkalnes pagastā,
pārdošanu par summu 3890 euro (trīs tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit euro) uz nomaksu uz
2 (diviem) gadiem un apstiprināt maksāšanas
kārtību.
12. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašval-

dībai piederošo nekustamo īpašumu Smilšu
iela 2, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9415 001 1305), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415
001 1305, 619 m2, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas.
13. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no saimniecības ēkas (lauksaimniecības noliktavas) ar kadastra apzīmējumu 9446 005 0012 008, piešķirt nosaukumu
un adresi „Kalnāres”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
14. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 003 0219 030, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-36, Smiltene, Smiltenes novads.
15. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0501 036, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11A k-36, Smiltene,
Smiltenes novads.
16. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un
divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0123 001, 9444 010 0123 002
un 9444 010 0123 003, piešķirt nosaukumu
„Norieši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
17. Iznomāt L.P. zemes vienību „Strautmaļi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0215, 1,71 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
18. Pārtraukt zemes nomas tiesības V.M.
par zemes vienību Daugavas iela 50A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 009 0340,
600 m2 platībā.
19. Iznomāt A.Š. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0120 (Dārza iela
13) 2,5 ha, 9444 002 0054 (Kalna Sieri) 1,5 ha
un 9444 006 0149 (Brīvzemes) 2,0 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais
zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā
līdzvērtīga zeme. Nomas līguma termiņu noteikt līdz 31.12.2021.
20. Iznomāt ar apbūves tiesībām Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kalēju iela 8, Smiltenē, kadastra numurs
9415 008 0704, kas sastāv no zemes 1334 m2
platībā. Apbūves mērķis – pašapkalpošanās
automazgātavas un publiskas autostāvvietas,
atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas izbūve.
21. Veikt grozījumus Blomes pagasta padomes 2008. gada 1. februāra noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.12 ar R.A.
un pagarināt nomas līguma termiņu uz laiku
līdz 2017. gada 31. decembrim.
22. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Jāņa Sēta”, kadastra numurs
9480 004 0043, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0044 4.76 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Jāņa Sēta”
uz „Kaktiņi”, jo paredzēts pievienot esošajam
īpašumam „Kaktiņi”.
23. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā
īpašuma „Vīžumi”, kadastra numurs 9480 006
0020, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0021 3,1 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Vīžumi” uz „Saulgoži”.
24. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0417 un jaunbūvei (auto
svari ar celtspēju 60 tonnas), adresi „Baļķēni”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
25. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0366 un uz tās esošajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0366
001 adresi „Mērnieki”, Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
26. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai Daugavas iela 12, Smil-

tenē, kadastra apzīmējums 9415 001 0907
1733 m2 platībā no trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) uz
vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
27. Noteikt, ka saskaņā ar likumu „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta
piektās daļas 2. punktu, ka tabulā norādītās zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme un
reģistrējama zemesgrāmatā uz Smiltenes novada pašvaldības vārda, apstiprināt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi:

vienistabu dzīvoklis, platība 38,00 m2).
44. Atteikt sociālā pakalpojuma līdzfinansējumu M.B., kas segtu viņa uzturēšanos
Camphill ciematā „Rožkalni”, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.
45. Izveidot iepirkumu komisiju projektu – „Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā
no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve” un
„Tranzītielas Dārza ielas tilta pār Abula upi
Smiltenes pilsētā atjaunošana” ieceres realizācijas nodrošināšanai
46. Izveidot kopēju Smiltenes novada domes un pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA
„Smiltenes NKUP”, iepirkumu komisiju pro-

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
29. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Līči”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9474
004 0286.
30. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Skudrāji”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9446 003 0035.
31. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Zadiņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumi 9470
010 0014, 9470 010 0174 un 9470 010 0175.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
33. Par nekustamā īpašuma nodokli un
soda naudu.
34. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
35. Reģistrēt S.B. pašvaldības dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā kā personu, kurai
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
36. Reģistrēt R.K. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
37. Reģistrēt K.P. pašvaldības dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā kā personu, kurai
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
38. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra G.Š.
39. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra V.O.
40. Smiltenes novada pašvaldības SIA
„Smiltenes NKUP” pārslēgt īres līgumu ar
A.R., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
41. Pagarināt 2015. gada 20. janvārī noslēgto īres līgumu ar J.R. uz vienu gadu, ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
42. Izīrēt A.L. dzīvojamās telpas: „Madaras”, dzīv. 20, Blomes pagasts, Smiltenes novads, līdz 2017. gada 30. aprīlim.
43. Rezervēt pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nozaru speciālistu vajadzībām dzīvojamās telpas adresēs: „Smaidas”, dzīv. 15, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads (labiekārtots trīsistabu dzīvoklis, platība 67,70 m2); „Smaidas”, dzīv. 22, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads (labiekārtots divistabu dzīvoklis, platība 47,20 m2); „Dūjiņas”, dzīv. 17, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads (labiekārtots

jekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
paplašināšana Smiltenē. 3. kārta” ieceres realizācijas nodrošināšanai.
47. Veicot Smiltenes novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikāciju no 2017. gada
1. janvāra, sadalīt mērķdotāciju 8 mēnešiem
EUR 1194528,00 saskaņā ar „Valsts budžeta
mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojuma aprēķināšanas sadales kārtību Smiltenes novada izglītības iestādēm”.
48. Veicot Smiltenes novada 5 – 6 gadīgo
bērnu obligātās apmācības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikāciju no 2017. gada 1.
janvāra, sadalīt mērķdotāciju EUR 150048,00
8 mēnešiem.
49. Veicot Smiltenes novada Palsmanes
internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku
tarifikāciju no 2017. gada 1. janvāra, sadalīt
mērķdotāciju EUR 483275,00 8 mēnešiem.
50. Veicot Smiltenes novada domes ārpusskolas pedagoģisko darbinieku tarifikāciju
no 2017. gada 1. janvāra, sadalīt mērķdotāciju
EUR 59005,00 8 mēnešiem.
51. Apstiprināt Smiltenes novada skolēnu atlases konkursa dalībai mācību apmaiņas programmā komisijas lēmumu un par
konkursa uzvarētājiem atzīt skolēnus: Monta
Jurģe, Anete Mālkalne, Ieva Linda Ābola,
Anžela Halilova, Elizabete Kokarēviča, Elīna Skopāne.
52. Izsniegt SIA „Dinamo LAT”, reģ. Nr.
40103817394, licenci uz 1 (vienu) gadu interešu izglītības programmas “Vispārējā fiziskā
sagatavotība ar džudo elementiem” realizēšanai Smiltenes novadā.
53. Izsniegt A.N. licenci uz 1 (vienu) gadu
interešu izglītības programmu „Angļu sarunvalodas apmācība” un „Deju apmācība” realizēšanai Smiltenes novadā.
54. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
55. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā EUR 13,51
par 1 m3 atkritumu (bez PVN);
56. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
19/16 „Grozījumi Smiltenes novada domes
2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos „Smiltenes novada pašvaldības 2016.
gada pamatbudžets”” projektu.
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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2017. gada 13. janvāris
Saistošie noteikumi Nr. 19/16
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 28.12.2016. lēmumu (protokols Nr. 19, 40.§.)

Grozījumi Smiltenes novada domes 2016. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/16 „Smiltenes novada pašvaldības
2016. gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam ieņēmumos
13 440 808 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam izdevumos
14 680 469 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 138 930 euro.
4. Aizņēmums no valsts kases 369 252 euro.
5. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 405 754 euro.
6. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 62 820 euro.
7. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 799 947 euro.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

Smiltenes novada dome 2017. gada 7. februārī Pils ielā 2, 2. stāva zālē,
Smiltenē, rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli
sekojošiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem,
kas sastāv no neapbūvētiem zemes gabaliem, kuru atļautais izmantošanas
mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nosaukums

„Rūķīši”
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Rūķi”
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Gaigalas”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Kārkliņi”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Vītoliņi”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Cielavas”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Baroni”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Dzilnas”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Vilciņi”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Vārniņas”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Odiņi”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Mākonīši”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Valdziņi”,
Bilskas pag., Smiltenes nov.

Kadastra
apzīmējums

Izsoles
laiks

Platība
(ha)

t.sk.
LIZ

Nomas līguma
termiņš (līdz)

9444 007 0175 09:30

5,0

5,0

31.12.2021.

9444 010 0243 10:00

0,8

0,7

31.12.2021.

9444 006 0105 10:30

30,0

30,0

31.12.2021.

9444 007 0108 11:00

3,6

3,5

31.12.2021.

9444 007 0148 11:30

9,3

8,3

31.12.2021.

9444 007 0238 13:00

1,7

1,5

31.12.2021.

9444 008 0090 13:30

12,3222 10,3

31.12.2021.

9444 009 0068 14:00

9,6

9,2

31.12.2021.

9444 010 0290 14:30

4,5940

4,4940 31.12.2021.

9444 011 0092 15:00

6,2

5,9

31.12.2021.

9444 011 0129 15:30

2,3

2,1

31.12.2021.

9444 011 0150 16:00

15,0

15,0

31.12.2021.

9444 011 0154 16:30

2,6

2,6

31.12.2021.

Katra zemes gabala izsoles sākumcena un izsoles minimālais solis ir
noteikti sekojoši:
Nr.
p.k.

Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Rūķi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Rūķīši”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Gaigalas”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Kārkliņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Vītoliņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Cielavas”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Baroni”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Dzilnas”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Vilciņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Vārniņas”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Odiņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Mākonīši”, Bilskas pag., Smiltenes nov.
„Valdziņi”, Bilskas pag., Smiltenes nov.

9444 007 0175
9444 010 0243
9444 006 0105
9444 007 0108
9444 007 0148
9444 007 0238
9444 008 0090
9444 009 0068
9444 010 0290
9444 011 0092
9444 011 0129
9444 011 0150
9444 011 0154

Izsoles
Izsoles
sākumcena
minimālais
euro bez
solis (euro)
PVN
100,00
10,00
16,00
1,00
600,00
20,00
72,00
5,00
186,00
10,00
34,00
5,00
246,00
10,00
192,00
10,00
92,00
5,00
124,00
10,00
46,00
5,00
300,00
20,00
52,00
5,00

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz
17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2017. gada 3. februārim
(ieskaitot).”
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Pašvaldībā
Smiltenes novada dome
iedzīvotājiem apmaksās īslaicīgo
sociālo aprūpi līdz 10 diennaktīm
Smiltenes novada dome ir radusi risinājumu, lai arī turpmāk novada iedzīvotāji saņemtu apmaksātu īslaicīgo sociālo
aprūpi tuvāk savai dzīves vietai. 2016.
gada 28. decembra Smiltenes novada domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus
saistošajos noteikumos par pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību.
Pēdējo nedēļu laikā Smiltenes novada
iedzīvotājos satraukumu raisīja izskanējusī informācija, ka Smiltenes novada domes
kapitālsabiedrības „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” vadība ir lēmusi atteikties no
desmit medicīniskām aprūpes gultām, kur
novada iedzīvotāji var saņemt medicīnisko
aprūpi hronisku saslimšanu gadījumā, ārstēties pēc smagām saslimšanām, traumām
un operācijām, kuru uzturēšanu kopš 2010.
gada līdzfinansēja Smiltenes novada dome
no sava budžeta. Kā galveno iemeslu SIA
„Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” valdes
priekšsēdētāja S. Zvirgzdiņa uzsvēra, ka esošās medicīniskās aprūpes gultas nav iespējams sertificēt, jo neatbilst MK noteikumiem
par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.
Pēc vairākām sanāksmēm un diskusijām, kas notika 19. decembrī un 20. decembrī, uzklausot Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas deputātu, Smiltenes
novadā praktizējošo ģimenes ārstu viedokļus,
pašvaldība nav atkāpusies no savas nostājas un turpinās piešķirt finansējumu no sava
budžeta (2016. gadā pašvaldība šim mērķim
budžetā ieplānoja vairāk kā 62 tūkstošus
euro), lai pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” novada
iedzīvotājiem tuvāk savai dzīvesvietai būtu
pieejama īslaicīga sociālā aprūpe. Smiltenes
novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
visās tikšanās uzsvēra, ka nav diskusiju par
šāda pakalpojuma nepieciešamību mūsu novadā, tieši otrādi – visām pusēm ir jāizstrādā
mehānisms un kritēriji, kā pašvaldības kapitālsabiedrība atbilstoši visām obligātajām
prasībām var šo pakalpojumu nodrošināt saviem iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta vadītāja Anita Šteinberga informē, ka, lai saglabātu un nodrošinātu šo pakalpojumu novada iedzīvotajiem,
ar SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
vadību ir panākta vienošanās par pakalpojuma nodrošināšanu īslaicīgas sociālās aprūpes
institūcijā pilngadīgām personām – saglabātas sešas gultas (trīs vīriešu, trīs sieviešu).
Sociālais dienests sadarbībā ar Smiltenes novada domes Juridisko nodaļu ir izstrādājuši grozījumus Smiltenes novada domes
2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 „Smiltenes novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtība”, kuru mērķis ir precizēt
kārtību, kādā Smiltenes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošināt īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu.
Grozījumi nosaka pakalpojuma sniegšanu īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā
visām novadā deklarētām pilngadīgām personām pašvaldības kapitālsabiedrībā – SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā.” Pašvaldības apmaksāts pakalpojums tiek nodrošināts līdz 10 diennaktīm, vienai personai 2
reizes gadā.
Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir personām, kurām vajadzīga
uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar ār-

stējošo ģimenes ārsta nosūtījumu un Sociālā
dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtējumu un personām,
kuras ir nonākušas ārkārtas situācijā veselībai
bīstama stāvokļa dēļ vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, diennakts veselības aprūpi minimālā
apjomā pacientam pēcoperācijas periodā,
atveseļošanās periodā, slimības paasinājuma
novēršanai līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai.
Savukārt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā nav tiesības saņemt: personām ar
psihiskām slimībām vai akūtiem psihiskiem
stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē; personām ar medicīniskām kontrindikācijām
(plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas
infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās
slimības); personām alkohola un narkotisko
vielu apreibuma stāvoklī.
Sociālā dienesta vadītāja Anita Šteinberga informē, ka, sniedzot īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, pēc
iepriekšējo gadu datiem pašvaldības budžetā
būs nepieciešami papildus naudas līdzekļi
40000,00 euro apmērā gadā. Domes sēdē pēc
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
ierosinājuma tika apstiprināts arī īslaicīgas
sociālās aprūpes pakalpojuma maksa – 22,11
euro par diennakti.
Apstiprinātie saistošo noteikumu grozījumi tiks nosūtīti Vides un reģionālo lietu ministrijai (VARAM) saskaņošanai. Pakalpojuma īstenošanu varēs uzsākt pēc to
apstiprināšanas ministrijā un publicēšanas
Smiltenes novada domes informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada domes Vēstis”.
Smiltenes novada Sociālais dienests par pakalpojuma uzsākšanu informēs katru mūsu
novada praktizējošo ģimenes ārstu.
Sociālā dienesta vadītāja Anita Šteinberga: „Esmu gandarīta, ka esam atraduši
risinājumu, lai arī turpmāk īslaicīgā sociālā
aprūpe būtu pieejamība Smiltenes novada iedzīvotājiem, turklāt apmaksāts pakalpojums
visām pilngadīgām personām, kas ir deklarējušies novadā, jo šāds pakalpojums tuvākajā
apkārtnē nav un domāju arī valstī, jo vienmēr
ir tikai atsevišķas iedzīvotāju grupas atbrīvotas no maksas, kā piem. personas ar invaliditāti, pensionāri u.c.. Šis pieņemtais lēmums ir
laikā un vietā!”
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinājums no 1. lpp.

2014. – 2020. gada plānošanas periodā
pašvaldība plāno aptuveni 12 miljonu investīciju ieguldījumus dažādās jomās (Teritorijas revitalizācijai, reģenerējot degradētās
teritorijas, un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 5,3 miljonus, 2,2 miljoni ir plānoti vispārējai izglītībai, lauku ceļu sakārtošanai 2,2
miljoni, ūdenssaimniecības attīstībai 1,4 miljoni, meliorācijas sistēmu sakārtošanai 350
tūkstoši, veselības veicināšanai 235 tūkstoši,
sociālo pakalpojumu uzlabošanai 100 tūkstoši, nodarbinātības veicināšanai 73 tūkstoši).
Lielākā investīciju daļa, ko plāno pašvaldība,
būs saistīta ar novada uzņēmumiem, uzņēmumu pieguļošām teritorijām, lauku ceļu un pilsētas ielu infrastruktūras un komunikācijas
tīklu sakārtošanu.
Ko novada attīstībai nozīmē šie investīciju ieguldījumi? Kādi ir lielākie izaicinājumi vai grūtības saistībā ar šo projektu
īstenošanu?
Gints Kukainis: Visas šīs investīcijas ir
orientētas uz esošās infrastruktūras sakārtošanu gan pilsētā, gan pagastos, kas veidos labākus apstākļus mūsu iedzīvotājiem un mūsu
novadā strādājošajiem uzņēmējiem. Šobrīd ir
paveikts tāds nosacīti neredzamais darbs, lai
mēs uz šādu finansējumu varētu pretendēt,

kvalificētos un saņemtu. Šādu piesaistītā finansējuma apjomu mēs vēl neesam apguvuši
tik īsā laika posmā, kā tas tiek prasīts, tas būs
liels izaicinājums ikvienam iesaistītajam to
paveikt. Es nešaubos, mēs to varam un mums
ir jāvar izdarīt vēl vairāk, lai uz 2018. gadu,
kad ir plānota Eiropas Komisijas pārbaude
mēs spētu pretendēt uz iespējamo finansējuma pārdali Latvijā.
Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem
priekšnosacījumiem katras pašvaldības ilgtspējīgai izaugsmei, kas ir pamats iedzīvotāju
labklājībai un dzīves līmeņa paaugstināšanai.
2016. gadā pašvaldība turpināja uzsākto tradīciju – vienkopus aicinot novada uzņēmējus
uz pašvaldības organizēto pasākumu „Smiltenes novada uzņēmējs”, lai izteiktu pateicību
par viņu ieguldījumu novada attīstībā.
Vai 2017. gadā ir plānots saglabāt šo
tradīciju un vai gaidāmas kādas jaunas
pašvaldības atbalsta aktivitātes uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā?
Gints Kukainis: Plānojam šo tradīciju
saglabāt, vēlamies uzaicināt uz šo pasākumu vēl vairāk Smiltenes novada uzņēmējus,
lai vismaz vienu reizi gadā viņiem pateiktu
paldies par sasniegtajiem mūsu novada uzņēmējdarbības rādītājiem, vērtējot Vidzemi,
mēs atpaliekam tikai no Valmieras pilsētas.

Šobrīd esam uzsākuši darbu pie atbalsta mehānisma izstrādes tieši jaunajiem uzņēmējiem darbības uzsākšanai, tuvākajā laikā par
to informēsim un plānosim 2017. gada pašvaldības budžetā.
Smiltenes novada attīstības programmā
ir definēta Smiltenes novada attīstības vīzija
– pasaules latviskākais novads Vidzemes centrā. Lai godinātu Latviju 100 gadu dzimšanas
dienā un vairotu patriotismu pilsētas un novada iedzīvotājos, 2016. gada 11. novembrī
Jāņukalna augstākajā punktā 35 metru augstā mastā atkal tika pacelts monumentālais
Latvijas karogs (atkal nozīmē to, ka pirmo
reizi sarkanbaltsarkanais karogs Jāņukalna
augstākajā punktā tika pacelts 1988. gada
24. decembrī).
Ko nozīmē novadam šī karoga pacelšana?
Gints Kukainis: Tuvojoties Latvijas
simtgadei cenšamies aizvien vairāk novadā
veicināt mūsu valsts simbolikas izmantošanu
un godāšanu, Jāņukalna karogs tam ir lielisks piemērs. Ir jūtams lepnums paskatoties,
kā mūsu valsts karogs plīvo virs Jāņukalna
priedēm, esmu dzirdējis vecākus stāstām bērniem, ka tas ir mūsu valsts karogs! Mūsu visu
gan simboliskā, gan praktiskā atbildība ir par
to, lai mūsu valsts karogs tur plīvotu mūžīgi!
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2017. gada 3. jūnijā notiks Pašvaldību
vēlēšanas. Kā vērtē savu un deputātu darbu šajā sasaukumā?
Gints Kukainis: Grūti paskatīties no
malas, es labprāt šo iespēju vērtēt dotu iedzīvotājiem gan par paveikto, gan nepaveikto
Smiltenes novadā. Bija laika posms, kurā ļoti
nopietni apsvēru iespēju nestartēt pašvaldību
vēlēšanās, bija daudz pārdomu, astoņi gadi
pašvaldībā nav maz, bet nav arī pārāk daudz.
Manuprāt, pats svarīgākais ir sajust, ka vēl
spēj dot, ir degsme darīt un redzēt, kas nav
kārtībā, kas jāuzlabo. Tad, kad to visu vairs
nejūt un viss šķiet pašsaprotami, lietas ir labas kādas tās ir, tad gan ir jāiet prom, jo Smiltenes novads ir vieta, kur augt, tad arī jāaug!
Kāds ir Jūsu vēlējums Smiltenes novada iedzīvotājiem? Ko Jūs sagaidāt no
iedzīvotājiem?
Gints Kukainis: Mūsu novada iedzīvotāji ir ļoti prasīgi pret sevi, apkārt notiekošo,
novēlu šo prasīgumu saglabāt un paust to.
Vairāk novēlu mīlēt sevi, savus tuvos un savu
novadu, lai ikdienas darbā būtu jūtama šī mīlestība un velme izdarīt vairāk nekā prasa pienākums! Lai jauniem izaicinājumiem piepildīts 2017. gads, lai izaicinājumu sasniegšanā
līdzās ir laba veselība un veiksme! Laimīgu
Jauno 2017. GAIĻA gadu!

Par padarīto un 2017. gada prioritātēm novada pagastos
Jaunā gada sākums ir laiks, kad atskatāmies uz padarītajiem darbiem un vērtējam, kas
ir izdevies un kas vēl ir jāīsteno, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tāpēc Smiltenes novada
pagastu pārvalžu vadītājiem vaicāju, kāds bijis
2016. gads, kā vērtē padarīto, un kādas būs
galvenās pagasta pārvaldes prioritātes 2017.
gadā.
Atskatoties uz aizvadīto gadu, kā vērtē
padarīto un ko gribētu izcelt visvairāk?
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone: Aizvadītais gads Bilskas pagastā
aizritējis mierīgā un pozitīvā gaisotnē. Aizvadītā gada veiksmes stāsti ir tas, ka pagastā ir
piedzimuši 17 bērni, pagasta pārvaldē izveidotā
remontstrādnieka štata vieta ir ļāvusi pieņemt
darbā cilvēku, kuram rūp pagasta nākotne, tāpat, palielinot slodzi no 0,5 slodzes uz 1 pilnu
slodzi Bilskas bibliotekārei, tagad Bilskas bibliotēka papildus var veikt gan kultūras centra,
gan pasta funkciju. Smiltenes novada muzejā
ir sākusi strādāt jauna vadītāja un viņas veiktie
darbi muižā vedina domāt, ka spēsim nokārtot
muzeja akreditēšanu. Pie 2016. gada paveiktiem darbiem jāpiemin zivju resursu papildināšana Bilskas ezerā, tūrisma velorallija pa
Bilskas pagastu 1. kārta, Birzuļu tautas nama
lielās zāles rekonstrukcijas 2. kārta, teritorijas
labiekārtošana pie tautas nama, kā arī prieks
par amatieru teātra darbības atjaunošanu, jauniešu deju kolektīva nostabilizēšanās un jauktā
ansambļa „Sabalsis” patstāvīgu un stabilu darbību.
Smiltenes un Brantu pagasta pārvaldes
vadītāja Mārīte Treijere: Ātriem soļiem kā
krāsains dzīpars citu gadu vidū aizvijies 2016.
gads. Šajā gadā Smiltenes pagasta pakalpojumu centra administratīvās ēkai tika nomainīts
jumta segums, no šīfera uz betona dakstiņiem,
kā arī pārveidots ieejas mezgls un nokrāsota
fasāde. Tagad pašvaldības ēka labi papildina
Kalnamuižas vēsturiskās apbūves kompleksu
un iekļaujas kopējā ansamblī. Prieks par pagastu septiņiem pašdarbības kolektīviem, kuri aktīvi darbojas abos pagastos. Īpaši gribu uzteikt
Brantu amatierteātri (režisore G. Skadiņa), kurš
novada teātru skatē ar G. Priedes lugu „Centrifūga” guva labus rezultātus un tika izvirzīts
tālāk uz reģiona amatierteātru skati.
Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece: Lielākie notikumi bija
Palsmanes pamatskolas 110 gadu salidojums
un Palsmanes internātpamatskolas 50 gadu jubileja. Jaunu veidolu ieguva bibliotēkas telpas
un kapliča. Tika izstrādāts Palsmanes pils parka

rekonstrukcijas plāns, kurā paredzētos darbus
plānots veikt nākošajos 20 gados.
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs
Māris Lazdiņš: Pagājušais gads Launkalnes
pagastā pagāja Smiltenes novada svētku zīmē,
visa darbi bija pakārtoti, lai sagatavotos svētku
organizēšanai. Tā ietvaros tika izveidots pagasta pārvalde skvērs, atjaunota pagasta mājas
fasāde, turpinājās remonta darbi Launkalnes
sākumskolā, telpu remontēšana turpināsies arī
2017. gadā un skola
būs sakārtota uz vairākiem gadiem. Paldies visiem, kas bija
iesaistīti Smiltenes
novada svētku pasākuma organizēšanā
un paldies apmeklētājiem, jo tie bija
kupli apmeklēti.
Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins: Esmu gandarīts par
paveikto 2016. gadā, lai gan jācenšas vienmēr
padarīt vairāk un labāk. Paldies Smiltenes novada domei par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem
dažādu ieceru īstenošanai, kas kopumā sastādīja nepilnus 50000 euro. Izremontēta tualete
un gaitenis bibliotēkā, tautas namā vestibilam
nomainīts jumts un veikta daļēja elektroinstalācijas nomaiņa, visai pamatskolai rekonstruēta apmale, veikti dažādi iekšējie remonti, dzīvokļiem mainīti logi un izstrādāts Līvānu ielas
apgaismojuma projekts. Par ceļu fonda līdzekļiem nomainītas 2 caurtekas un savesti kārtībā
laukumi pie autoostas un Oktobra ielā 7, un 7A.
Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros tika
rekonstruēti divi meliorācijas novadgrāvji. Tie
ir tikai lielākie darbi, ikdienas neskaitot. Paldies
iedzīvotājiem, darba kolēģiem par sapratni, uzņēmējiem par atbalstu un kvalitatīvu darbu.
Blomes pagasta pārvaldes vadītājs
Gaidis Bogdanovs: Aizvadītais 2016. gads
ir ienesis vairākas izmaiņas pagasta dzīvē. Kā
nozīmīgāko var minēt Blomes ciema ūdens
apgādes sistēmas II kārtas remontdarbus. Ir
izveidots jauns urbums, tādējādi ciema iedzīvotāji ir nodrošināti ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.
Tika remontētas telpas Blomes tautas namā un
skolā. Ir sakārtoti vairāki kilometri lauku meliorācijas sistēmas. Blomes skolā ir uzstādīti
jauni apkures katli. Ir ieklāts bruģis pie pagasta
administrācijas ēkas. Diemžēl kā lielāko sāpi
var minēt pagasta autoceļus. Aizvadītajā gadā
finansējums atļāva daļēji saremontēt tikai ne-

pilnu kilometru.
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja
Alda Zvejniece: No 2016. gadā padarītā izcelt
gribētu paveiktos remontdarbus kultūras nama
ēkā – jumtam uzstādītas ūdens notekcaurules
un izremontētas tualetes. Teritorijā starp Gaujas ielas daudzdzīvokļu namiem uzstādītas apgaismojuma laternas, atvieglojot iedzīvotāju
pārvietošanos diennakts tumšajā laikā. Martā
svinējām kultūras nama ēkas 45 gadu jubileju, tam gatavojoties
apkopota kultūras
nama vēsture fotogrāfijās un faktos.
Decembra
beigās
veikta kultūras nama
lielās zāles aptumšojošo žalūziju uzstādīšana, kas turpmāk
nodrošinās iespēju
diennakts
gaišajā
laikā rīkot tos pasākumus, kuriem nepieciešama aptumšota telpa.
Šos darbus gan negribētu nosaukt tik skaļā
vārdā kā veiksmes stāsts, drīzāk tas ir pelēkais
ikdienas darbs, kas iepriecina, kad saņemam
iedzīvotāju teikto paldies! Tomēr bija notikumi, kas kā ķirsis uz kūkas iepriecināja sirdi un
iekrāsoja ikdienu. Maijā Grundzāles estrādē
notika Smiltenes novada 2. – 4. klašu koru salidojums „Tauriņu balsis”. Tās dienas saules
spožums, dabas svaigais zaļums, bērnu čalas,
dziesmu pozitīvā enerģētika iepriecināja gan
koncerta dalībniekus, gan skatītājus, lika pacelt galvas un iztaisnot muguras mazdārziņos
strādājošajiem, jo koncerta treļļi bija dzirdami
visā ciematā. Paldies, Tauriņi, un gaidīsim jūs
atkal! Oktobrī Grundzāles kultūras namā uzstājās Emīla Dārziņa jauktais koris no Rīgas, kurš
ar augsti profesionālu dziedājumu bija kā svaiga ūdens malks klausītāju dvēselēm. Tie bija
kā mazie Dziesmu svētki, kas visprecīzākajā
veidā attaisnoja notikuma vietas nosaukumu –
kultūras nams.
Kādas būs galvenās pagasta pārvaldes
prioritātes 2017. gadā?
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone: Kā nozīmīgākie 2017. gada
darbi plānojas Birzuļu tautas nama lielās zāles
rekonstrukcijas pēdējā 3. kārta, apkures katla
nomaiņa tautas namā, aktīvās atpūtas takas ap
Bilskas ezeru izveidošanas 1. kārta, kur aicinu pagasta iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pagasta dzīves uzlabošanā, būt klāt Lielajā talkā
pie Bilskas ezera, lai piedalītos takas tapšanā.

Tāpat turpināsies darbs pie Smiltenes novada
muzeja akreditēšanas, ielu apgaismojuma izbūves Mēru ciemā, pie ceļu, skolas, bibliotēku un
feldšeru punkta ikdienas darbu uzturēšanas.
Smiltenes un Brantu pagasta pārvaldes
vadītāja Mārīte Treijere: Prioritāte būs novada svētki, kuri šogad jūnijā notiks Brantu un
Smiltenes pagastos. Tiem gatavojamies jau šobrīd, jo ierastā formātā novada svētki šogad būs
pēdējie. Budžetā ir plānots ierīkot apgaismojumu Kalnamuižas kāpnēm un atjaunotajam bruģa ceļam. Vēl paredzēts labiekārtot pašvaldības
ēkai Kalnamuiža 2 pieguļošo teritoriju. Šogad
tiks veikta pašvaldības autoceļu posmu „Kažauči – Stariņi” Smiltenes pagastā un „Žīguru
ceļa” Brantu pagastā pārbūve. Vēl esam plānojuši pašvaldības autoceļu posmiem „Jaunbilska
– Strēbeles” Smiltenes pagastā un „Ozolkalnu
ceļam” Brantu pagastā izstrādāt projektus un
uzsākt būvdarbus ceļa seguma pārbūvei.
Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja
Tigna Podniece: Ir paredzēti rekonstrukcijas
darbi diviem lauku ceļiem: Mētras – Jauncepļi
un Rūpnieki – Palejas. Tiks turpināti teritorijas
labiekārtošanas darbi pie pamatskolas, ierīkojot
bruģa celiņu skolas ābeļdārzā un nožogojot šo
rotaļu teritoriju no abiem autoceļiem. Tiks papildināts pirmsskolas izglītības iestādes rotaļu
laukums ar jauniem atribūtiem. Ceru, ka tiks
apstiprināts Palsmanes kapsētas akmens mūra
remonts.
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs
Māris Lazdiņš: Daudzas iestrādes, kas bija
2016.gadā, tās 2017. gadā turpināsies. Plānots
uzsākt gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi no
Smiltenes līdz Silvai, turpināsies darbs pie
lauku ceļu sakārtošanas – plānota ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri”, kā arī ceļa „Vidzemes
šoseja – Dāmi” rekonstrukcija, plānots uzsākt
aktīvās atpūtas laukuma izveidošanu Launkalnes ciemā, kā arī strādāt pie idejas par Silvas
BMX trasi, kas perspektīvā varētu būt kā riteņbraukšanas attīstības centrs gan treniņu, gan
sacensību organizēšanai.
Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis
Birkenšteins: Jaunajā 2017. gadā ir iesniegti
daudzi projekti, bet to realizācija atkarīga no
finansējuma. Kā prioritātes izvirzu skolas telpu
sakārtošanu atbilstoši dažādām prasībām, apkārtnes labiekārtošanu, tautas nama tālāku remontu, iesākt Līvanu ciemata apgaismošanas
projektu un turpināt ceļu sakārtošanu.
Blomes pagasta pārvaldes vadītājs
Gaidis Bogdanovs: 2017. gadā kā būtiskāko var minēt, ka piesaistot ES un pašvaldības
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finansējumu tiks remontēti vairāki pagasta autoceļi. Turpināsies ūdens saimniecības sakārtošanas darbi. Tiks remontētas telpas skolā un
pašvaldības administratīvajā ēkā.
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja
Alda Zvejniece: 2017. gadā pabeigsim labiekārtot estrādes teritoriju, uzbūvējot publiski
pieejamu labiekārtotu tualeti, kurā ērti varēs iekļūt arī cilvēki ratiņkrēslos, uzstādīsim velosipēdu statīvu, šūpoles Lieldienām un izveidosim
ugunskura vietu Jāņu svinībām. Tiks rekonstruēts Sijāru tilts un pašvaldības ceļš „Priežkalni – Bierņi”. Dažās kultūras nama telpās veiksim kosmētisko remontu, abās kultūras nama
zālēs tiks restaurētas parketa grīdas. Skolā tiks
veikta elektroinstalācijas tīklu nomaiņa 2. stāvā
un izremontētas meiteņu tualetes telpas. Savu
laiku nokalpojušais 1995. gadā ražotais busiņš
VW Transporter, ko lietojam saimnieciskām
vajadzībām un skolēnu pārvadāšanai, tiks nomainīts pret jaunāku, mazlietotu.
Kā vērtējat Smiltenes novada attīstību
kopumā?
Linda Karlsone: Smiltenes novada attīstību kopumā vērtēju kā sabalansētu un mērķtiecīgu. Patīkami apzināties, ka mūsu novadā
arvien vairāk domā par uzņēmējiem.
Mārīte Treijere: Smiltenes novads attīstās, tas redzams gandrīz jebkurā jomā. Prieks,
ka pērn Dārza ielā 3 tika atvērts Smiltenes
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kur iedzīvotājiem tiek sniegta
informācija un konsultācijas par pašvaldības
un astoņu valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izveidotais centrs nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus tuvāk viņu
dzīvesvietai.
Tigna Podniece: Novada attīstību vērtēju pozitīvi, jo tiek domāts, kā veicināt attīstību

Smiltenes novada Domes Vēstis
dažādās jomās. Man ir prieks, ka novadā dzīvo
rosīgi uzņēmēji, aktīvi iedzīvotāji, kuri iesaistās pašdarbībā vai arī labprāt bauda kultūras
pasākumu piedāvājumu un jaunā paaudze,
kura ir mērķtiecīga un uzņēmīga un iedzīvotāji, kuri sakopj vidi.
Māris Lazdiņš: Ļoti dinamiska attīstība
un uzņemto tempu nevajadzētu zaudēt, viss
novads attīstās kā viens vesels.
Uldis Birkenšteins: Attīstība Smiltenes
novadā ir uzskatāma ar pozitīvu rādītāju. Ir
jācenšas mums visiem domāt par uzņēmējdarbības attīstību un veicināšanu laukos, cilvēku
atgriešanos un nepalikt pie sasniegtā.
Gaidis Bogdanovs: Kopumā Smiltenes
novada attīstību vērtēju kā vērstu uz izaugsmi.
Alda Zvejniece: Novada attīstību vērtēju
pozitīvi, tā ir sabalansēta, rada drošības sajūtu
un vieš cerību, raugoties nākotnē.
2017. gada 3. jūnijā notiks Pašvaldību
vēlēšanas, ko Jūs no tām sagaidiet?
Linda Karlsone: Katras vēlēšanas nes kādas pārmaiņas, gribas cerēt, ka tās būs labas.
Ļoti negribētu, ka mūsu novads pēc vēlēšanām
radikāli maina savu attīstības virzienu. Vēlētājiem vēlu saglabāt skaidru prātu un atcerēties
tautas parunu – kādu kurpīti uzvilksi, ar tādu
dancosi!
Mārīte Treijere: Kā jebkurš vēlētājs, arī
es vēlos, lai Smiltenes novadu vadītu gudri, radoši un strādāt griboši cilvēki. Ceru, ka šo Pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstu
veidotāji būs kritiski, atlasot deputātu kandidātus. Tad mēs, vēlētāji, varēsim izvēlēties vislabākos cilvēkus, kuri tālāk turpinās attīstīt un
veidot mūsu novadu.
Tigna Podniece: Ceru, ka iedzīvotāji būs
politiski aktīvi. Domāju, ka daudziem ir labas
idejas mūsu novada attīstībai, novēlu viņiem

uzdrošināties un iesaistīties šajā darbībā. Sagaidu, ka deputātu vidū būs vairāk pagastu
pārstāvju.
Māris Lazdiņš: Gribētos, lai mērķi un
rīcības virziens ir nosprausts un būtu turpinājums, lai uzņemtais virziens turpinātos. Lai
pieņemtie lēmumi būtu racionāli, nevis uz pirmā brīža emocijām balstīti un uz grupas interesēm tendēti, lai uzsāktais kurss turpinātos.
Uldis Birkenšteins: Runājot par Pašvaldību vēlēšanām, domāju, ka kardināli nekas
nemainīsies, jo Smiltenes novads nav tik ļoti
politizēts, bet cīņai jābūt!
Gaidis Bogdanovs: Aicinu visus aktīvi piedalīties Pašvaldību vēlēšanās, jo šī ir tā
reize, kad mēs varam parādīt savu lojalitāti un
attieksmi pret savu valsti. Valdība ir tāda kādu
paši esam pelnījuši. Sēdēšanu mājās un klusu
protestēšanu uzskatu par gļēvumu. Atvainojos
par tiešumu, bet tā es uzskatu.
Alda Zvejniece: Kā jau iepriekš teicu,
mūsu novads attīstās pozitīvi un vispusīgi, tāpēc, no vienas puses, radikālas pārmaiņas vadībā un attīstības prioritātēs es negribētu, bet, no
otras puses, kā teicis dižais Rainis: pastāvēs,
kas mainīsies. Tāpēc es mudinu iedzīvotājus,
sevišķi motivētus lauku jauniešus, būt aktīviem, iesaistīties deputātu kandidātu sarakstos
un dot savu ieguldījumu mūsu novada tālākā
attīstībā.
Kāds ir Jūsu vēlējums pagasta un novada iedzīvotājiem?
Linda Karlsone: Lai mums visiem neizsīkstoša enerģija, izdomas bagātība, izdošanās
un panākumi it visā, ko darām!
Mārīte Treijere: Lai Jaunais 2017. gads
ir kā jauns solījums sev, izloloto sapņu īstenošanai un lai ikvienam Jaunais gads ir dāsns
ar stipru veselību, saticību ģimenē, labām do-
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mām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas
brīžiem!
Māris Lazdiņš: Pirmkārt, vēlu labu veselību, gaišumu sirdī, saticību ģimenēs un
kāda ilgi lolota sapņa piepildījumu, domāt labas domas, un lielas lietas var notikt tikai tad,
ja tām noticam.
Uldis Birkenšteins: Jaunajā 2017. gadā
novēlu visiem stipru veselību, saticību, mīlestību, atrast māku piedot un neapstāties pie sasniegtā, lai mums veicas un izdodas!
Gaidis Bogdanovs: Šajā gadā vēlu pagasta un novada iedzīvotājiem atrast sevī un
apkārtējos vairāk pozitīvo. Beidzam kritizēt un
„burkšķēt”, tas bojā nervus un veselību, saku
to pēc personīgās pieredzes.
Alda Zvejniece: Visiem mūsu novada iedzīvotājiem un arī sev Jaunajā gadā es novēlu
labu veselību un biežāk smaidīt, no rīta vispirms uzsmaidīt spogulī sev, tad satiktajiem
cilvēkiem, un smaidīt ne tikai ar lūpām, bet
arī ar acīm un sirdi, jo tad, manuprāt, vieglāk
ir pārvarēt nebūšanas un labprātāk tiek sniegta un saņemta palīdzīga roka. Īpašais vēlējums – mazāk gaidīt no citiem, bet strādāt ar
sevi, koncentrēties uz vēl neapzināto, iespējams, sevī snaudošo talantu un pilnveidot to.
Kas uzvar sevi, ir stiprāks par to, kurš spēj
uzvarēt stiprāko vīru!
Tigna Podniece:
Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī,
Jo uz šīs sirmās zemes
Vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi.
/M. Svīķe/

Paveiktais Smiltenes pilsētā
Arī Smiltenes pilsētā 2016. gads bijis
notikumiem bagāts. Smiltenes novada Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā stāsta, ka pilsētā svarīga ir ne tikai jaunu
objektu izveide un būvniecība, bet jau esošās
infrastruktūras atbilstoša uzturēšana. Katru
gadu liels darbs un finansējums tiek ieguldīts
ietvju un ielu ikdienas uzturēšanai, zālāju
pļaušanai, koku, apstādījumu un atpūtas vietu
uzturēšanai un kopšanai, lietus kanalizācijas
sistēmas ikdienas uzturēšanai un uzlabošanai, hidrobūvju uzraudzībai, apgaismojuma
tīklu uzturēšanai, pilsētas mežu un tajā esošo
pastaigu taku uzraudzībai
un kopšanai.
Runājot par nozīmīgākiem notikumiem un
paveiktiem darbiem Smiltenes pilsētā, 2016. gadā
tie bija:
 Tepera ezera apkārtnes teritorijas labiekārtošana – maijā Tepera ezerā atklāja peldošo strūklaku,
sniedzot Smiltenes novada
iedzīvotājiem un viesiem
estētisku baudījumu. StrūkFoto – E. Kubuliņa Vilne
lakas augstums ir desmit
metri un tā ir aprīkota ar gaismām, lai vērotā- juma laternas un soliņi, veikta Vanšu tiltiņa
jus varētu priecēt gan diennakts tumšajā, gan rekonstrukcija.
gaišajā laikā.
 Domājot par mazo smilteniešu brīvā
 1. jūlijā Smiltenē tika atklāts pir- laika pavadīšanas iespējām, Smiltenē Rīgas
mais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldī- ielā 8A pie daudzdzīvokļu mājām izveidots
bas vienotais klientu apkalpošanas centrs Vi- jauns bērnu rotaļu laukums, kur uzstādītas
dzemē, kurā iedzīvotāji var saņemt Smiltenes divas jaunas iekārtas, kas aprīkotas ar dažānovada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu diem rāpšanās un kāpelēšanas elementiem
pakalpojumus.
un paredzētas bērniem no 6 līdz 12 gadu ve Oktobra beigās noslēdzās Smiltenes cumam. Savukārt pie Smiltenes Vecā parka
Vecā parka teritorijas 6. un 8. celiņa (no vies- āra trenažieru laukuma uzstādīta jauna bērnu
nīcas „Brūzis” līdz Tepera ezeram) seguma atrakcija – trošu piramīda. Piramīda pareatjaunošana un tiem pieguļošās teritorijas dzēta dažāda vecuma bērniem, tā veidota no
kompleksā pārbūve – atjaunots asfalta se- elementiem, kas ļauj bērniem kāpt, karāties,
gums esošajiem celiņiem, izbūvētas mine- līst un lēkt, attīstot līdzsvara izjūtu. Rotaļu
rālmateriāla seguma takas parka teritorijā, laukumā Gaujas ielā 1 uzstādīts jauns rotaJapāņu dārzs, lapene, uzstādītas apgaismo- ļu elements „Vilcieniņš” bērniem no 3 līdz 7

gadu vecumam.
 Izbūvēts ielas apgaismojums Lauku ielai.
 Turpināti darbi pie kapu
mūra atjaunošanas pilsētas kapos.
 Ierīkoti jauni apstādījumi
Valkas un Daugavas ielas krustojuma zaļajā zonā.
 Veikti daudzdzīvokļu māju
iekšpagalma sakārtošanas darbi Rīgas ielā 8a, izbūvējot jaunu
stāvlaukumu 19 automašīnām.

 Rudenī tika uzsākti gājēju ietves
seguma Abulas ielā atjaunošana no Daugavas ielas līdz Pils ielai. Šis posms vairākus
gadus ir bijis viens no kritiskākajiem posmiem Smiltenē, ietves segums bija nolietojies, esošās betona plātnes sadrupušas, vietām to nebija vispār, betona apmales laika
gaitā bija sadrupušas un neatdalīja ietvi no
braucamās daļas. Būvniecības laikā ietve
atjaunota tā, lai kopējais bruģa un apmaļu
platums nebūtu mazāks par 1,5 m. Darbi noslēgsies 2017. gadā.
 11. novembrī Jāņukalna augstākajā
punktā 35 metru augstā mastā atkal tika pacelts monumentālais Latvijas karogs (atkal
nozīmē to, ka pirmo reizi sarkanbaltsarkanais
karogs Jāņukalna augstākajā punktā tika pacelts 1988.gada 24. decembrī).
 2016. gada decembrī noslēdzās
1. kārtas pārbūves darbi pirmsskolas izglītības

grupu izveidei Smiltenes vidusskolā, Rīgas ielā
16C. Projekta ietvaros ir izveidotas 60 jaunas
vietas bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvei Smiltenes vidusskolā, pielāgojot
esošo telpu daļu 814,05 m2 platībā, tādējādi
samazinot bērnu skaitu rindā uz pirmsskolas
izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā. 1. kārtas darbu ietvaros tika veikta pirmā
stāva telpu grupas pārbūve ventilācijas iekārtu
izvietošanai un ventilācijas sistēmas izbūvei,
ēkas otrā stāva pārbūve pirmsskolas izglītības
grupu izveidei, jauna ieejas mezgla izbūve. Savukārt 2. kārtas darbiem ir tehnoloģiskais pārtraukums, darbus plānots pabeigt 2017. gadā.
Atgādinām, ka 2. kārtas darbi paredz teritorijas
labiekārtojumu – rotaļu un atpūtas zonu, kā arī
nojumes izbūve, kas paredzēta sporta un rotaļu
inventāra glabāšanai.
 2016. gadā paveikti darbi pie Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošanas
Palsmanes, Blomes un Variņu pagastos. Kopējais pārbūvēto meliorācijas sistēmu garums
13 km.
 2016. gadā noslēdzās Smiltenes
novada pašvaldības īstenotie zivju resursu
papildināšanas projekti, īstenojot projektu
„Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada
Bilskas un Blomes ezerā”, Blomes ezerā tika
ielaisti 400 vienvasaras līdaku mazuļi, savukārt Bilskas ezerā 800 vienvasaras zandartu
mazuļi. Ar Zivju fonda atbalstu tika īstenots
arī projekts „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”.
 Uzsākta projekta „Kartingu trases
atjaunošana” īstenošana. Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja nodrošināt divus jaunus
un uzlabotus pakalpojumu veidus – „trases
izmantošana kartingu sportam” un „trases
izmantošana skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 13. janvāris

Demogrāfiskie radītāji 2016. gadā
2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā pieaudzis reģistrēto jaundzimušo skaits, reģistrēts
mazāks miršanas gadījumu skaits, noslēgtas
vairāk laulību, liecina apkopotie Dzimtsarakstu nodaļas dati.
Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā
2016. gadā (pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem)
Pilsēta un pagasti
Smiltene
Bilskas pagasts
Blomes pagasts
Brantu pagasts
Grundzāles pagasts
Launkalnes pagasts
Palsmanes pagasts
Smiltenes pagasts
Variņu pagasts
Pilsēta
Pagasti kopā:
Citas pašvaldības
iedzīvotāji:
Kopā:

Dzimušo Mirušo
skaits
skaits
58
41
18
10
11
16
5
2
5
17
16
12
8
8
9
16
6
6
58
41
78
87
3

15

139

143

Noslēdzot 2016. gadu, Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 338 civilstāvokļa aktu reģistri. Reģistrēti 139 jaundzimušie, kas ir par 3 vairāk kā 2015. gadā.
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 55 laulības
(2015. gadā – 42), 1 laulība noslēgta Palsmanes ev.-lut. baznīcā. Reģistrēti 143 miršanas
gadījumi, tas ir par 10 mazāk kā 2015. gadā.
Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas dzimša-

Piedalies aptaujā un
izsaki viedokli par
Smiltenes novada
pašvaldības darbu!
Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji, Smiltenes novada domei ir svarīga jūsu aktīva līdzdalība, lai kopīgi
plānotu novada attīstību, tāpēc aicinām
no 2017. gada 16. janvāra līdz 13. februārim piedalīties ikgadējā iedzīvotāju
aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā
gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību
Smiltenes novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam īstenošanā.
Aptaujā ir ietverti jautājumi, kur
aicinām novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu
apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.)
un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības,
kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības
u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Vēlamies arī noskaidrot iedzīvotāju viedokli par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai ir jāveic
2017. gadā pilsētā un pagastos.
Anketu aicinām aizpildīt elektroniski
Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, savukārt drukātā veidā tās ir pieejamas Smiltenes novada domē, Tūrisma
informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.
Aptauja tiek organizēta jau piekto
gadu. Anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”,
kā arī novada mājas lapā www.smiltene.
lv sadaļā „Attīstības plānošana”.
Piedalies un attīstīsim Smiltenes
novadu kopā!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

nu, laulību, miršanu un citiem svarīgiem dzīves faktiem saistīti reģistri. Civilstāvokļa aktu
reģistru ierakstos izdarīti 37 papildinājumi un
labojumi, izsniegtas 47 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, un 39 izziņas.
Pērn no 139 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 61 bija meitene un 78 zēni,
tostarp 136 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 3 citu novadu bērni. Pērn visvairāk
dzimušo (19) reģistrēti martā, vismazāk (5)
novembrī.
Vecākiem sastāvot laulībā piedzimuši 66
bērni, savukārt 69 jaundzimušie reģistrēti ar
paternitātes atzīšanu. Tas nozīmē, ka bērna
māte un tēvs savstarpēji nav noslēguši laulību, tāpēc reģistrējot bērna dzimšanu, abiem
vecākiem jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai
aizpildītu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Ieraksta par bērna tēvu dzimšanas dokumentos nav četriem mazuļiem.
Pirmo reizi par jaunajām māmiņām
2016. gadā Smiltenes novadā kļuva 50 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 49, trešais –
27, ceturtais – sešām, bet piektais mazulis
piedzima piecām māmiņām, sestais – vienai
un septītais – vienai māmiņai.
Māmiņu vecums ir robežās no 15 līdz 44
gadiem.
2016. gadā populārākie zēnu vārdi bijuši: Emīls (5); Roberts (4); Ričards (3). Meitenēm cieņā ir Ance (3) un Melānija (3).
Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Letīcija, Denija, Einija, Elija un Reina.
Retākie zēnu vārdi – Eldars un Dominiks.
Joprojām populāri ir seni vārdiņi, piemēram,

Jānis, Otto, Mārtiņš, Augusts, Alberts, Pauls,
Kārlis, Jēkabs, Gustavs, Dārta, Emīlija, Māra,
Paula un Marta.
2016. gadā dzimušiem bērniņiem vecāki
devuši divus vārdiņus: meitenēm – Viktorija
Ieva, Elija Viktorija, Reina Astrīda, Elīna Samanta, Rūta Nikola. Zēniem – Tomass Jānis,
Kristiāns Lībis, Marks Markuss, Roberts Jānis, Vincents Oskars, Emīls Sandis.
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā reģistrētas 56 laulības, t.sk. 1
laulība noslēgta Palsmanes ev.-lut. baznīcā.
Laulībā pirmo reizi stājās – 45 vīrieši un 42
sievietes, otro reizi – 11 vīrieši un 13 sievietes, trešo reizi – 1 sieviete. Pirmo reizi laulību noslēguši 37 pāri, savukārt 19 gadījumos
viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā
laulībā.
Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes
par laulību šķiršanu liecina, ka pērn 18 reizes reģistros izdarīta šāda atzīme par laulības
šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2015. gadu ir
par diviem gadījumiem mazāk.
2016. gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 143 miršanas gadījumi, to skaitā 128 novada iedzīvotāji, 15
citu novadu iedzīvotāji. 2016. gadā mirušas
78 sievietes un 65 vīrieši. Visvairāk miršanas
gadījumi reģistrēti Smiltenes pilsētā (41).
Pērn visaugstākais mirušo skaits bija marta
mēnesī (17), viszemākais aprīlī (7).
Apkopotā informācija liecina, ka 2016.
gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās – sirds saslimšanas (44), galvas asinsvadu
skleroze (32), vēža intoksikācija (37), vecums

(12), pakāršanās (3), plaušu slimība (2), plaši
izgulējumi (2), elektrotrauma (2), cukura diabēts (1), nav nosakāms (1) un citi (7).
GADI
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2016. gada decembra mēnesi dzimtsarakstu nodaļa noslēdza ar plus zīmi. Nodaļā
reģistrēti 17 jaundzimušie, 10 miršanas gadījumi un noslēgtas 3 laulības.
No 17 jaundzimušajiem 8 ir zēni un 9 meitenes. Tīna – Bilskas pagastā, Viktorija Ieva –
Brantu pagastā, Evelīna, Bruno – Launkalnes
pagastā, Paula – Palsmanes pagastā, Adrians,
Alberts – Variņu pagastā, Rūta, Māra, Līna,
Ance, Luīze, Kristers, Emīls, Otto – Smiltenes pilsētā.
Decembra mēnesī reģistrēti 10 miršanas
gadījumi. Miršanas apliecības izsniegtas 4
vīriešiem un 6 sievietēm. Miruši 2 – Blomes
pagasta un 2 – Valmieras pilsētas iedzīvotāji
un pa vienam iedzīvotājam no Bilskas, Grundzāles, Launkalnes, Variņu pagasta, Sedas un
Smiltenes pilsētas.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Smiltenes novada
Pašvaldības policijas informācija
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016. gada decembra mēnesī
sastādījusi 34 administratīvo pārkāpumu
protokolus, no kuriem 26 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 8 par
Smiltenes novada domes saistošo noteikumu
pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 421. panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja
to izdarījis nepilngadīgais – 1;

- 421. panta pirmā daļa – smēķēšanu neatļautās vietās – 1;
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās
diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes – 14;
- 14910. panta pirmās daļas 5. punkts apstāšanās un stāvēšanas uz ietvēm, kur
tas ir aizliegts – 1;
- 14910. panta otrā daļas 4. punkts – apstāšanās un stāvēšanas uz gājēju pārejām

SNPP saņemtā
ņ informācijaj par
p notikumiem 2016.
g gada decembrī
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS:

no iedzīvotājiem patrulējot no Valsts policijas KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA

55

56

13

124

Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā
Nepilngadīgo pārkāpumi
Ģimenes konflikti
Aizdomīgas personas
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki
Notriekti, krituši dzīvnieki
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana
Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās
Īpašuma bojāšanas gadījumi
Spļaušana uz ielas
Huligāniskas darbības/konflikti
Ceļu satiksmes pārkāpumi
Gājēju pārkāpumi
Palīdzība NMP dienestam
Pazudušas personas
Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos
Mutvārdu aizrādījumi
Personas nogādātas ārstniecības iestādē
Personas nogādātas dzīvesvietā
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI
Sniegta palīdzība izglītības iestādēm
Sniegta palīdzība bāriņtiesai
Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana
Gulēšana publiskās vietās
Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās
Citi notikumi, pārkāpumi
Alkohola lietošana sabiedriskās vietās
Reidi makšķerēšanas vietās:
* reidos izņemti nelikumīgi zvejas rīki
Nepilgadīgo personu pārkāpumi no kopējā skaita

6

1
1

1

8
1
5
2
2
3
1
1
2
1
6
16
13
3
1
1
4
2
7
7
8
2
1
2
2
8
6
5
2
1
1

3
1
2
2
1

2
1
1
1
2
1

5
2

1
1
4
1
7
2
1

7
5
4

1
14
13
1
1
3
2
3
2
1

2

4

2
2
1
1
1
2
1
1
1

vai tuvāk par pieciem metriem no tām – 2;
- 14910. panta otrā daļas 8. punkts – apstāšanās un stāvēšana 326. ceļa zīmes
darbības zonā – 3;
- 171. panta pirmā daļa – alkoholisko
dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 2;
- 171. panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā 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 (urinēšana) tam neparedzētā vietā – 1;
• 20.2. punkts – spļaušana uz ielas atkārtoti gada laikā – 1;
• 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 3;
• 22.1. punkts – pašvaldības organizāciju,
iestāžu un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana n/g personai – 2;
• 27.1. punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 1;
! Kā redzams no reģistrētās informācijas, liela daļa gājēju turpina neievērot
Ceļu satiksmes noteikumu prasības un
diennakts tumšajā laikā nenēsā gaismu
atstarojošās vestes, kas neizgaismotos ceļa
posmos IR OBLIGĀTAS!
Pašvaldības policija turpinās pastiprināti kontrolēt gājējus nolūkā uzlabot drošību uz novada ceļiem.
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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Smiltenes novada Domes Vēstis

SIA Smiltenes NKUP ziņas
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka
un laimes mirkli otram! Jā, tādu mēs vēlējām
nu jau aizgājušo gadu. Kā tas ir izdevies, lai
paliek katra paša ziņā.
Tomēr šobrīd ir laiks, kad vērtējam, kas
bijis un plānojam nākotni.
Ūdenssaimniecība
2016. gada sākumā SIA Smiltenes NKUP
veica iepirkumu projektam „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē
3. kārta, projektēšana un autoruzraudzība.” Iepirkumā uzvarēja SIA „Firma L4” un projekta ietvaros veica uzmērījumus Drandu, Līvu,
Ceriņu, Raiņa, Cēsu, Līkā, Ābeļu, Lazdu, Kalēju, Augsto, Priežu, Zaķu, Cērtenes, Krasta,
Mazā Jaunā, Valmieras un Līgo ielās, kā arī
pie pilsētas Stadiona, kur paredzēts izbūvēt
kanalizācijas un ūdensvada maģistrālos tīklus.
Lai noskaidrotu būvnieku un reālās projekta izmaksas, šī gada sākumā tiks izsludināts iepirkums būvniecībai. Kā arī gaidām
uzaicinājumu slēgt līgumu ar Centrālo finanšu
un līguma aģentūru (CFLA) par finansējuma
piešķiršanu.
Esam jau vairākkārt informējuši, ka 2016.
gada 1. janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un Ministru kabineta
noteikumi Nr. 174, tāpēc Smiltenes NKUP
daudziem klientiem tika izsūtītas vēstules Par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Mūsu uzņēmuma vadītājs tikās ar vairāku māju iedzīvotājiem pagastos, informējot un skaidrojot
par to, kas mainās pakalpojumu sniedzējam
un pakalpojumu lietotājiem. Tiek slēgti jauni
līgumi ar privātpersonām un pilnvarotām personām daudzdzīvokļu mājās. Process ir neatgriezenisks, tāpēc nekavējaties ar savu lēmuma paziņošanu mums, un līgumu pārslēgšanu.
Tāpat juridiskajām un privātpersonām, par
saviem līdzekļiem ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāju uzstādīšanai
un jāpārslēdz līgums atbilstoši jaunajam likumam un MK noteikumiem. Likums atļauj
pārejas periodu 4 gadi, taču gads jau ir pagājis
un svarīgi ir savlaicīgi sakārtot lietas atbilstoši
normatīvajiem aktiem. Varbūt tieši šobrīd var
sākt ar iesniegumu iesniegšanu par Tehnisko
noteikumu izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanai? To var izdarīt mūsu
mājas lapā www.smiltenesnkup.lv .
Ar šo gadu Smiltenes NKUP lietos augstas kvalitātes un drošības ūdensskaitītāju
plombas. Tās būs praktiski neiespējami viltot,
ar zīmogu un unikālu numuru.
Namu apsaimniekošana
Smiltenes Novada Dome ar 2016. gada
31. augusta lēmumu atbalstīja daudzdzīvokļu
mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7a būvdarbu
pabeigšana pašvaldības īres nama būvniecībai.
Nams tagad ir atdots Smiltenes NKUP īpašumā. Daudzdzīvokļu īres namā būs pieejami
24 dzīvokļi ar mūsdienām atbilstošām prasī-

bām. Ap namu paredzēts labiekārtot teritoriju
ar autostāvvietām, velo novietni, atpūtas zonu
un pazemes atkritumu konteineru novietni. Šā
gada sākumā tiks izsludināts iepirkums dzīvojamās mājas projektēšanai, būvniecībai un
autoruzraudzībai.
Arī citās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem precīzākai uzskaitei tiek jau uzstādīti gan
siltuma, gan ūdens skaitītāji, atbilstoši normatīvajām prasībām. Smiltenes NKUP jau ir
informējis iedzīvotājus, ka turpmāk skaitītāja
rādītājus jānolasa mēneša pēdējā darba dienā,
bet jāiesniedz līdz 2. datumam! Iedzīvotājiem
ir radīta iespēja pieteikties uz attālināti nolasāmiem skaitītājiem. Ieviešot šos skaitītājus,
atkrīt nepieciešamība iedzīvotājiem pašiem
paziņot skaitītāja rādījumus, nodot lapiņas.
Tas ir īpaši aktuāls vecākiem cilvēkiem, vai
cilvēkiem, kuri reizēm aizmirst to izdarīt, vai
vienkārši ir sarežģīti to izdarīt skaitītāja novietojuma dēļ. Piemēram, ja kāda no daudzdzīvokļu mājām izvēlētos visus skaitītājus
aprīkot ar attālinātas nolasīšanas iespēju, visi
rādījumi tiek iegūti vienlaicīgi un nerastos
ūdens patēriņa starpība dēļ dažādās dienās nolasītiem rādījumiem, iegūtie dati ir patiesi un
viegli pārbaudāmi.
Tāpat neatgriezenisks ir process, kad rēķinus saņemsiet e-pastā. Mēs darām visu, lai
šis pakalpojums paliktu arvien ērtāks jums kā
lietotājam.
Pagājušā gadā rakstījām, ka daudzdzīvokļu mājām Gaujas ielā 6 un Dakteru ielā 16 notika jumta seguma atjaunošanas un skursteņa
remonts. Šogad apsaimniekojamajām mājām
turpināsim darbus atbilstoši kopsapulces lēmumiem un finansiālajām iespējām.
Šobrīd sagatavojam jaunu dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas līgumu (iepriekšējais spēkā no 2011. gada), atbilstoši Dzīvokļa īpašuma
likuma grozījumiem un citām likuma normām.
Tas nozīmē, ka šogad pilnīgi visās apsaimniekojamās mājās gaidāmas dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces un līgumu pārslēgšana.
Pilsētas kopšana
Smiltenes NKUP viens no uzdevumiem
ir nodrošināt pilsētas kopšanu jebkuros laika
apstākļos – gan ziemā, gan vasarā. Mēs lepojamies ar savas pilsētas skaistumu un tādēļ arī
turpmāk par to rūpēsimies ne sliktāk, kā jau
ierasts. Šogad mūsu darbinieki turpinās rūpēties gan par maģistrālo ielu ietvēm un brauktuves malām, gan par mazo ieliņu trotuāriem,
gan parkiem un skvēriem, atbilstoši Smiltenes
novada domes norādījumiem. Tiks iegādāta
arī papildus tehnika darbu veikšanai. Kā viens
no izaicinājumiem ir uzsākt Smiltenes kapu
digitalizāciju.
Parādu piedziņa
Mērķtiecīgi strādājam pie parādu samazināšanas. Noslēgtas vienošanās, no kurām tikai
dažas netiek pildītas, parādnieku lietas tiek no-

dotas tiesai. Dažas ģimenes izliktas no dzīvokļa, ja nav varējušas dzēst parādu vai noslēgt
vienošanos par saprātīgu pakāpenisku parāda
atmaksu. Priecājamies, ka daudzdzīvokļu namos vērojama pozitīva tendence un parādi
krītas, taču parādi par ūdeni un kanalizāciju
privātajā sektorā ir auguši. Tieši parādniekiem ūdenssaimniecībā šogad tiks pievērsta
vislielākā nozīme. Daudziem klientiem, īpaši
pagastos, nav skaidrs, ka par ūdeni ir jāmaksā
un laiks, ka tas vienkārši pienākas pa velti, ir
pagājis. Arī šogad plānojam ūdens un kanalizācijas atslēgumus nemaksātājiem. Lūdzu nekavējiet rēķina apmaksu, taču, ja radušies apstākļi neļauj veikt maksājumus pilnā apmērā,
sazinieties ar mums un noslēgsim vienošanos
par pakāpenisku parāda apmaksu.
2016. gadā uzsākām sadarbību ar AS
„Kredītinformācijas birojs”. Tas nozīmē, ka
saistību neizpildes gadījumā ziņas par parādu tiek nodotas AS „Kredītinformācijas birojs”
informācijas apstrādei, lai saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju
trešajām personām kredītspējas vērtēšanai vai
to kredītrisku pārvaldībai. Smiltenes NKUP ir
sniegusi ziņas par 50 personām, kuras nepilda
solīto vai nereaģē uz brīdinājumiem.
Arī mūsu kolēģi – Bērzaunes komunālais
uzņēmums, BEBRI Dzīks, Bauskas Siltums,
Grobiņas Novada Namsaimnieks, Gulbenes
Nami, Limbažu komunālserviss, Madonas namsaimnieks, Madonas ūdens, Rēzeknes Ūdens,
Rīgas namu pārvaldnieks, Saldus Komunālserviss u.c. šogad uzsāka sadarbību ar KIB.
Nepilna gada laikā KIB sistēmā klienti ievietojuši informāciju par aptuveni 540 000 subjektiem (privātpersonām un uzņēmumiem), kuru kopējā kavēto maksājumu
summa sastāda –1,3 miljardus EUR.
Kredītinformācijas apmaiņas galvenais
uzdevums ir uzlabot klientu maksāšanas disciplīnu un palīdzēt dažādu nozaru uzņēmumiem izvērtēt klientu maksātspējas riskus.
2017. gadā KIB plāno attīstīt un ieviest
vairākus jaunus produktus.
Informācija par AS „Kredītinformācijas
birojs” ir atrodama šeit: www.kib.lv.
Informācija par Jūsu kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit: www.
manakreditvesture.lv.
Smiltenes NKUP
2016. gada nogalē uzsākām savu darbnīcu Pilskalna iela 2, Smiltenē labiekārtošanu.
Gada nogalē noslēdzās iepirkums Tehnikas
novietnes būvniecībai. Tas vēl ir izvērtēšanas stadijā, taču mērķis ir sakārtot Smiltenes
NKUP darbnīcu teritoriju atbilstoši mūsdienu
prasībām. Tādējādi Smiltene iegūs vēl vienu
sakoptu pilsētas vietu.
Lai drošām idejām, darbiem un labām domām bagāts Jaunais gads!
SIA Smiltenes NKUP

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās
organizācijas piecu projektu īstenošanai
30. novembrī Smiltenes novada domes
kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus, pašvaldības
atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas
piecu projektu īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz šā gada 11. novembrim. Norādītajā termiņā saņemti pieci
projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā
konkursa komisija veica iesniegto projektu
līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņems visi pieci saņemtie projektu
līdzfinansēšanas pieteikumi:
 Projekts „Kopā būt „Sauleskalnā””,

iesniedzējs nodibinājums „Fonds Saules
kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00
euro apmērā;
 Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam „Ieviņa””,
biedrība „Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 524,34 euro apmērā;
 Projekts “Tiesnešu mājiņas – ģērbtuves izbūve”, iesniedzējs biedrība „Smiltenes sporta centrs”, piešķirts līdzfinansējums
420,00 euro apmērā;
 Projekts „Jaunas orientēšanās kartes
izgatavošana Smiltenes novadā”, iesniedzējs
biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””, piešķirts līdzfinansējums 490,00
euro apmērā;

 Projekts „Dzejoļu grāmata bērniem
„Tauriņziedu klēpis””, iesniedzējs kultūras
biedrība „Harmonija”, piešķirts līdzfinansējums 110,00 euro apmērā;
Projektu līdzfinansēšanas konkursam
2016. gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā atvēlēti EUR 6000,00. Projektu
konkurss tiek organizēts jau sesto gadu un tā
mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Nekustamo
īpašumu nodaļas
ziņas
2017. gadā novēlam laimi, veselību,
sapratni, iejūtību un labas domas!
Nedaudz gribam informēt par paveiktajiem darbiem 2016. gadā:
 Nekustamo īpašumu skaits Smiltenes
novadā – 9984;
 Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadam EUR 726 621;
 Piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi EUR 17 599 apmērā, t.sk. pēc likuma EUR 15 053,
pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem EUR 2 546;
 Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā EUR 738 538, t.sk. par
zemi EUR 515 137, par ēkām EUR
223 401;
 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds
pašvaldības budžetā uz 31.12.2016.
ir EUR 144 882;
 Papildaprēķins par neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi
2016. gadā EUR 13 866;
 Spēkā esoši pašvaldības zemju nomas līgumi – 173;
 Aprēķināta nomas maksa par iznomātajiem pašvaldības īpašumiem –
EUR 11 557;
 Iekasēta nomas maksa – EUR
10 957;
 Nomas maksas parāds pašvaldības budžetā uz 31.12.2016. – EUR
2 733.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī vienu reizi gadā – avansa veidā. Ja maksājumu veic par visu gadu, tad
maksājums jāveic līdz 31. martam.
NĪN maksājumus var veikt elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldības banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt samaksu arī
par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā
ar nodokļa samaksu, veicot pārskaitījumu lūdzam norādīt īpašnieku, īpašuma (zeme vai ēka) konta numuru un
kādu summu maksā par katru kontu.
Atgādinām, ka vairākām nodokļu
maksātāju grupām ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Par personas atbilstību konkrētai grupai
un atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem lūdzam interesēties Nekustamo
īpašumu nodaļā vai pa tālruni 64774848
vai 64707869.
Aicinām iedzīvotājus pieteikties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus elektroniski, sūtot savu e-pastu
uz adresi ieva.kalnina@smiltene.lv.
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Smiltenes novada Domes Vēstis
Smiltenes
novada mājas
lapā publicēta
investīciju
objektu karte

Ēku, telpu un ražošanas teritorijas
jautājums ir svarīgs daudziem Smiltenes novada uzņēmējiem, tāpēc Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa ir izstrādājusi nekustamo
īpašumu datu bāzi un izveidojusi investīciju objektu karti, lai uzņēmējiem un
potenciāliem investoriem būtu iespēja
iegūt informāciju par Smiltenes novadā
pieejamiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai.
Investīciju objektu karte publicēta
Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā Uzņēmējdarbība „Īpašumi
uzņēmējdarbībai un investīcijām”, tajā ir
apkopota informācija par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas pieder Smiltenes
novada pašvaldībai, kā arī par juridiskām
un fiziskām personām piederošajiem īpašumiem, kurus īpašnieki vēlas iznomāt
vai pārdot. Katram objektam ir pievienota
informācija par tā piederību, platību, inženierkomunikācijām, fotoattēliem un kontaktinformāciju.
Lai izveidotu pēc iespējas plašāku
datu bāzi par Smiltenes novadā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem, kurus iespējams nomāt vai iegādāties uzņēmējdarbības veikšanas vajadzībām, aicinām īpašniekus sniegt informāciju kartes papildināšanai, sūtot to Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītājai uz e-pastu: elina.vejina@smiltene.lv, tālr. informācijai
64707571.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2017. gada 13. janvāris

Smiltenes novada dome apstiprina izmaiņas
atkritumu apsaimniekošanas maksā
2016. gada 28. decembra Smiltenes
novada domes sēdē deputāti apstiprināja
SIA „ZAAO” iesniegtos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu,
nosakot 13,51 euro par 1 m3 atkritumu
(bez PVN) maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas
tiks piemērots, jo no 2017. gada 1. janvāra
stājas spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā par dabas resursu nodokļu
likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanas paaugstināšanu.
Smiltenes novada dome 2016. gada
18. oktobrī saņēma SIA „ZAAO” vēstuli
par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas
maksā un tai pievienoto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķinu. Vēstulē
SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, ņemot vērā

to, ka likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” paredz dabas resursu
nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināšanu no līdzšinējiem 12,00
euro par tonnu līdz 25,00 euro par tonnu sākot ar 2017. gada 1. janvāri, SIA „ZAAO”
iesniedza iespējamās maksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to proporcionāli dabas resursu nodokļa
pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu turpmāk būs 13,51 euro
(bez PVN), (līdzšinējais tarifs 12,66 euro).
Tarifu veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras objektu un uztu-

rēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī
izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu
finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,21 euro apmērā par 1 m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Daibe”–
3,67 euro apmērā par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā – 1,63 euro apmērā par 1 m3.
Pieņemtais pašvaldības lēmums stājas
spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada dome parakstījusi
„Pilsētu mēru paktu enerģētikas un klimata jomā”

30. novembrī Smiltenes novada domes
kārtējā sēdē deputāti pieņēma lēmumu pievienoties „Pilsētu mēru paktam enerģētikas
un klimata jomā”.
Pilsētas mēru pakts enerģētikas un klimata jomā, kuru komisārs Migels Ariass Kanjete
pasludināja par „pasaulē lielāko pilsētu klimata
un enerģētikas iniciatīvu”, apvieno tūkstošiem
vietējo un reģionālo pašvaldību, kas brīvprātīgi savā teritorijā apņēmušās īstenot ES klimata
un enerģētikas politikas mērķus.
Parakstītāji ir vienojušies par kopīgu vīziju 2050. gadam: paātrināt savās teritorijās de-

karbonizācijas pasākumus, stiprinot
savas spējas pielāgoties nenovēršamo klimatisko pārmaiņu ietekmei,
kā arī nodrošinot saviem pilsoņiem
drošu un ilgtspējīgu enerģijas pieejamību par samērīgām cenām.
Pilsētas, kas parakstījušas šo Paktu, ir
apņēmušās rīkoties, lai īstenotu mērķi līdz
2030. gadam sasniegt vismaz 40% siltumnīcefekta gāzu samazinājumu ES un pielāgot
vienotu pieeju klimatisko pārmaiņu seku mazināšanas jautājumu risināšanā un pielāgošanos tām.
Lai realizētu savu politisko apņemšanos
praktiskos pasākumos un projektos, Pakta
parakstītājiem ir īpaši jāsagatavo bāzes emisiju uzskaite, kā arī risku un neaizsargātības
novērtējums klimatisko pārmaiņu kontekstā.
Tāpat tiem divu gadu laikā no vietējās domes

lēmuma pieņemšanas dienas ir jāiesniedz Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns
(IEKRP), nosakot galvenos pasākumus, ko tie
plāno uzņemties. Smiltenes novada pašvaldībai jau ir izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plāns (IEKRP) – „Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns
2016. – 2020. gadam”.
Kopumā šai iniciatīvai jau pievienojušās
vairāk kā septiņi tūkstoši pašvaldību no dažādām Eiropas valstīm, savukārt Latvijā šo Paktu ir parakstījušas 20 pašvaldības un Smiltenes
novads būs viena no tām. Plašāku informāciju
par šo iniciatīvu un tām pašvaldībām, kuras
tajā piedalās var atrast interneta mājas lapā
http://www.pilsetumerupakts.eu/.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Izglītība

1. semestris Smiltenes vidusskolā
Ir pagājis 2016./2017. m.g. 1. semestris
Smiltenes vidusskolā; ir pagājuši Ziemassvētki, par kuriem I. Ziedonis teicis – „Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs
gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no
tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma
un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties,
ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem”. Ir sagaidīts
Jaunais gads un uzkrāta enerģija nākamajam
darba cēlienam. Bet, pirms dodamies tālāk,
pirms piepildām savus sapņus un izvirzām
jaunus mērķus, gribas atskatīties uz paveikto.
Skolas gada ritējuma cikls ir nedaudz atšķirīgs. Tā aplis sākas septembra mēnesī. Tomēr puse no apļa, kas noejama no janvāra līdz
mācību semestra noslēgumam, iezīmē būtiskas tendences nākamajam mācību gadam.
Tā pagājušā gada sākums iezīmējās ar
Smiltenes pilsētas skolu tīkla optimizēšanas
ievirzēm, kas noteica, ka turpmāk, sākot ar
2016./2017. gada 1. septembri, visi izglītojamie mācīsies Smiltenes vidusskolā. Lai izglītības reforma noritētu veiksmīgi, skolu darbinieki apvienoja idejas un resursus, lai izplānotu turpmāko darbību.
1. septembrī – Zinību dienā – visa lielā
skolas saime pulcējās Smiltenes Baznīcas laukumā, lai pirmoreiz sastaptos klātienē, simbo-

liski izveidotu skolu ēku puzli ar nosaukumu
„Smiltenes vidusskola” un dotos kopīgā gājienā, mērojot ceļu uz jaunajām klasēm kopā
ar klašu audzinātājiem, skolas darbiniekiem,
vecākiem un skolas biedriem. Gājiens bija
vērienīgs, atmiņā paliekošs, un pirmā skolas
diena – iedvesmojošs starts jaunā mācību gada
sākumam.
Lai skolas darbs noritētu sistēmiski, tika
organizēts atsevišķu komandu darbs – darbu
uzsāka mācību metodiskās komisijas, klašu
audzinātāju sanāksmēs tika pieņemti lēmumi
gan saistībā ar skolas dokumentācijas izveidi,
gan darba plānošanu, gan gatavošanos nozīmīgiem skolas pasākumiem. Liels darbs paveikts
arī pirmsskolā, lai sagatavotos jauno grupu
atvēršanai, tādējādi nodrošinot iespēju apmeklēt pirmsskolu daudziem mazajiem smilteniešiem.
Skolas atbalsta komandā aktīvi iesaistījās
skolas psiholoģe Inese Rieksta, sociālā pedagoģe Ligita Kukurāne un logopēdes Ārija
Baumane un Mirdza Pīterniece. 1. semestrī
palīdzību atbalsta komanda sniegusi gan klašu
grupām, gan atsevišķiem skolēniem, gan skolēnu vecākiem.
Lai skolēni rūpīgāk pārdomātu uzvedības
noteikumus, tika izmantota APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) sistēma, kas palīdz novērtēt
skolēnu atbildību, cieņu, kā arī veicina drošības noteikumu ievērošanu. Klašu kolektīvi

aktīvi pelnīja punktus, ieguva dažādas priekšrocības (piemēram, iespēju uzlabot mācību
sasniegumus, nopelnīja mācību dienas bez
mājas darbiem u.c.). Nākamajā mācību semestrī ir pilnveidoti noteikumi, ņemot vērā
iepriekšējo pieredzi. Skolas iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanu, kā arī likumu pārzināšanu, kas saistīta ar skolēnu uzvedību pilsētā,
tās satiksmē, veicināja arī ciešā sadarbība ar
Smiltenes pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, kas plānotās lekcijās dažādās klašu
grupās izvērsti skaidroja būtisku informāciju.
Klašu kolektīvi iesaistījās dažādos konkursos, piemēram, Kultūras kanona konkursā,
ceļu satiksmes dalībnieku konkursā „Gribu
būt mobils!”, kam vēl paredzētas nākamās
kārtas, u.c.
Skolā tika īstenoti vairāki nacionāla un
starptautiska mēroga projekti. Septembra mēnesī skolēni iesaistījās tādos aktīvas līdzdalības pasākumos, kā diskusijas par Smiltenes
vidusskolu, jauniešu forums. 2016. gadā turpinājās projekts „SELFY – saglabāsim dzīvību uz Zemes jaunatnei”. Tas ir projekts, kurā
jaunieši pētīja dažādus jautājumus par to, lai
dzīvība uz Zemes pastāvētu pēc iespējas ilgāk.
Tika uzsākti divi starptautiski skolu partnerības projekti programmā „Erasmus+” (dabaszinībās un robotikā), kas turpināsies līdz pat
2018. gadam. Projekts „Roboti soļo Eiropā”
ir iesācies ar skolotāju apmācību. Arī projekts

„Zinātņu integrēta apmācība – panākumu atslēga jauniešu izglītošanā” – ir sācies ar dalībvalstu skolotāju plānošanas sanāksmi un uzdevumu izvirzīšanu nākamajiem periodiem.
Viena no sākumskolas klasēm iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā „Sporto visa klase”. Skolā tika
īstenots arī Ekoskolas projekts „Ēdam atbildīgi”, pievēršot uzmanību vides aizsardzībai,
parādot saikni starp ikdienas paradumiem un
globālajiem procesiem. Šie projekti turpinās
arī 2017. gadā.
Aizvadītajā gadā Smiltenes novads pirmo
reizi iesaistījās Karjeras nedēļas īstenošanā.
Tās ietvaros Smiltenes vidusskolā karjeras
konsultantes Ritas Rozītes vadībā tika organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, piemēram, īpaša mācību stunda, kuras laikā skolēni
veidoja plakātus par to, kā konkrētais mācību
priekšmets var noderēt karjeras veidošanā nākotnē, orientēšanās uzņēmumos, video filmas
„Kvanta kods” demonstrēšana un tikšanās ar
filmas veidotājiem.
Oktobra mēnesī darbu uzsāka Smiltenes
vidusskolas pašpārvalde. Tās prezidenta amatā pēc amata kandidātu debatēm tika ievēlēts
Niks Raivis Deičmanis. Pašpārvaldes jaunieši paguvuši iesaistīties vairāku pasākumu un
akciju organizēšanā, kā Literārā kafejnīca,
Gaismas ceļš Lāčplēša dienā, Prezidenta kronēšana, Ziemassvētki, un skolas Eko padomē.
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Liels darbs paveikts telpu noformēšanā pirms
svētkiem. Prezidenta vietnieka Maira Paegļa
vadībā organizēts arī florbola turnīrs.
Novembris tradicionāli ir patrotisma mēnesis. Skolā tika atzīmēta gan Lāčplēša diena,
gan Valsts svētki. Lai sagatavotos šim laikam,
skolā tika izveidots un aprobēts metodisks materiāls klašu audzinātājiem darbam klases stundās. 5. – 6. klašu skolēni veidoja video īsfilmas
„Manas druvis uz Latviju”, kas tika demonstrētas Valsts svētku svinīgā pasākuma laikā
Kultūras centrā. Lai atminētos 100 gadus senus
vēsturiskus brīvības cīņu notikumus – Nāves
salu un Ziemassvētku kaujas – 7. –12. klašu
skolēni pulcējās skolā pie simboliska ugunskura, vērojot 11. klašu veidotu tekstu un mūzikas
montāžu. Valsts svētki tika atzīmēti arī 2 sākumskolas pasākumos Dakteru un Rīgas ielā.
Decembra noslēgumā skolēni iesaistījās
labdarības akcijā. Šajā gadā 7., 9. un 10. klašu
skolēni ar AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu
devās pēc Ziemassvētku eglītēm, kā arī kopā
ar pašpārvaldi cepa un rotāja piparkūkas, lai
pēc tam 10. un 11. klašu skolēni tās ar siltiem
sveicieniem svētkos nogādātu smilteniešiem.
Lai 1. semestra sasniegumu izjūtas sasniegtu virsotni, skolas Ziemassvētku ieskaņu
pasākumos, kas noritēja četros ciklos, proti,
Dakteru un Dārza ielas sākumskolas, Rīgas ielas sākumskolas, 5. – 7. klašu un 8. – 12. klašu
skolēniem, klašu kolektīvi kopā ar audzinātājiem rūpējās par lielā priekšnesuma mazā
fragmenta demonstrēšanu uz skatuves, tā radot svētku, prieka un radošas rosības gaisotni. Paldies par pasākumiem izsacīja gan paši
tā gatavotāji, gan skolēnu vecāki, kuri kuplā
skaitā apmeklēja skolu un Kultūras centru. 5.
– 12. klašu skolēniem noslēgumā – dejas un
citas aktivitātes Ziemassvētku ballē un jau nākamajā dienā – 1. semestra liecību saņemšana. Ar prieku un lepnumu gribas teikt – skolā
strādā atbildīgi, profesionāli, radoši pedagogi
un mācās aktīvi, atsaucīgi, gudri un mērķtiecīgi skolēni. Šogad par ļoti augstiem sasniegumiem mācību darbā skolēni saņēma īpašas
liecības: Zelta liecības, Sudraba liecības un
liecības – Atzinības.
Zelta liecības saņēma: Balode D. (2.a);
Grūbe K. (2.a); Dzene M. (2.b); Stūre E. (2.b);
Beļakovs I. (2.c); Strazdiņa E. A. (2.d); Bediķe K. (2.d); Skujiņa R. (2.d); Kalniņa S. (2.e);
Dombrovskis M. (2.e); Ivanovs D. (3.a); Kalniņa E. A. (3.a); Kurguzs F. (3.a); Dorše S.
(3.b); Šmulāne P. (3.b); Būce J. (3.c); Mellis
A. (4.c); Gulbe G. (4.d); Pakalne J. (4.d); Kulberga M. (5.b); Kļaviņa K. (6.a); Krūmiņa E.
E. (6.b); Kauliņa E. (6.d); Kukurīte T. D. (7.c);
Pakulis K. (9.a); Cīrule D. (9.b); Mālkalne A.
(9.b); Ābola L. I. (9.c); Ziediņa M. (9.d); Kaupe E. (10.b); Velpe B. (10.b); Ivanovska J. M.
(11.a); Savicka L. (12.b).
Sudraba liecības saņēma: Strauja S. (2.d);
Zmičerevska A. (2.d); Bonoparte L. (2.e); Fjodorova K. (4.a); Lapiņa S. (4.a); Brikmane A.
(4.c); Kalniņš P.K. (4.c); Stūrmanis K. (4.c);
Šeptere L. (4.c); Sirmais M. (4.c); Ošiņš J.
(4.d); Bērziņa K. (5.b); Sdobnikovs M. (5.c);
Freimane E.E. (6.a); Bleikšs R. (6.a); Bormane E. A. (6.d); Hermanovska D. (6.d); Celma
M. (6.e); Daņiļeviča L. (7.a); Vintere S. (7.a);
Baumane A.; (7.b); Averāts R. (7.c); Bediķe E.

Liecību pasniegšana Ziemassvētkos

re A. (7.a); Daktere E. (8.a); Jansone L. (8.a);
Rabāce M. (8.a); Kubuliņš J. (8.b); Ote S.
(8.c); Kauškale P. (9.b); Behmane A.L. (9.d);
Bekmane E. (9.d); Fabiāns R. (9.d); Jukuma
K. (9.d); Balode L. (10.b); Gavare L. (10.b);
Kontere P. (10.b); Vizulis E. (10.b); Kokarēviča E. (11.a); Kasparinska U. (11.a); Drone
L. (11.b); Rubene L. (11.b); Velps M. (11.b);
Piese A. (11.b); Puriņš K.A. (11.b); Bebrīte A.
(12.b); Gotmane S. (12.b); Spolīte Dž. (12.b).
2016.gada decembrī Smiltenes novada
domes deputāti nolēma turpmāk katru mācību
gada mēnesi piešķirt stipendijas vidusskolēniem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko aktivitāti.
No šī mācību gada janvāra stipendijas
saņems 71 Smiltenes vidusskolas skolēns.:
Ivanovska J. M. (11.a.); Savicka L. (12.b);

Kopā ar pašpārvaldes prezidentu
(7.c); Sīmanis K. (7.c); Strauja E. (8.a); Šics
M. (8.a); Zapane R. (8.a); Dūle M. (8.b); Melbārdis K. T. (8.b); Sausais J. (8.c); Zvejniece
A. M. (8.c); Puriņa A. M. (8.c); Ponciusa E.E.
(8.c); Hirte A. (8.c); Būce K. (8.c); Lūkina S.
(9.a); Rīdere A. (9.a); Āboltiņa E. (9.b); Melne A. E. (9.b); Sūna E. (9.b); Ceriņš J. A. (9.c);
Hļebņikovs A. (9.c); Kalašinska R. I. (9.c);
Kazeka A. (9.c); Krievāne E. (9.c); Miesniece
E. (9.c); Pērkone A. (9.c); Bluķe L.A. (9.d);
Buša R. (10.b); Būda E. (10.b); Deņīsova M.
(10.b); Halilova A. (10.b); Nagla E. (10.b);
Stīpniece G. (10.b); Melece L. (11.a); Grigore
M. M. (11.a); Skopāne E. (11.a); Šmulāns E.K.
(11.a); Ķikute K. (11.b); Mūrniece A. (11.b);
Bērziņa U. (11.b); Putrālis R. (11.b); Kaļva
E. (11.b); Trijēce D. (12.a); Jaundžeikare S.
(12.a); Kauškale A. (12.a); Ķelpa K. (12.a);
Neilande N. (12.a); Trijēce A. (12.a); Cunska
A. (12.b); Lanka E. (12.b); Dauka L. (12.c);
Kalnkambere L. (12.c); Ozols L. (12.c); Sarkane M. (12.c); Žūkure E. (12.c).
Atzinības liecības saņēma: Kulbergs J.
(4.a); Moruza A.A. (4.a); Stīpniece E.A. (4.b);
Zariņa S. (4.d); Žukovskis R. (4.d); Briedis
K. (5.a); Rudzītis R. (5.a); Veismanis T. (5.a);
Zvejniece A. (5.a); Gaine U. (5.b); Krauklis
K. (5.b); Oša M. (5.b); Oša S. (5.b); Tamms
R. (5.b); Zeiļuka E. (5.c); Martinsons R. (5.d);
Vīvuliņa N. (6.a); Ceriņa L. (6.b); Igaune A.
(6.b); Krūmiņš R. (6.b); Freimanis K. (6.d);
Graudiņš E. (6.d); Jakoviča M. (6.d); Moruza
L. (6.d); Sirmā M. (6.d); Egle A.J. (7.a); Eku-

Velpe B. (10.b); Kaupe E. (10.b); Lanka E.
(12.b); Cunska A. (12.b); Trijēce D. (12.a);
Ķelpa K. (12.a); Jaundžeikare S. (12.a); Ķikute K. (11.b); Stīpniece G. (10.b); Halilova A.
(10.b); Grigore M. M. (11.a); Melece L. (11.a);
Skopāne E. (11.a); Kalnkambere L. (12.c);
Žūkure E. (12.c); Sarkane M. (12.c); Ozols L.
(12.c); Dauka L. (12.c); Šmulāns E. K. (11.a);
Trijēce A. (12.a); Neilande N.(12.a); Kauškale
A. (12.a); Kaļva E. (11.b); Bērziņa U. (11.b);
Putrālis R. (11.b); Mūrniece A. (11.b); Nagla
E. (10.b); Deņīsova M. (10.b); Būda E. (10.b);
Buša R. (10.b); Spolīte Dž. (12.b); Gotmane
S. (12.b); Cīrulis M. (12.b); Bebrīte A. (12.b);
Zoltnere B. (12.a); Valentinoviča A. (12.a);
Piese A. (11.b); Mišukova L. (11.b); Puriņš K.
A. (11.b); Velps M. (11.b); Rubene L. (11.b);
Ķestere E. (11.b); Drone L. (11.b); Vizulis E.
(10.b); Rullis R. (10.b); Kontere P. (10.b); Gavare L. (10.b); Balode L. (10.b); Zēbergs M.
(10.a); Iesaliņa R. (10.a); Sileniece M. (11.a);
Kokarēviča E. (11.a); Kasparinska U. (11.a);
Gailītis J. (11.a); Čakārnis D. (11.a); Brālītis
A. E. (11.a); Deičs E. (12.b); Bogdānovs J.
(12.b); Balode I. (12.a); Krankovskis K. (12.a);
Bogdānova I. (12.a); Mūsiņa Z. (11.b); Zirdziņa E. (11.b); Mežiels J. (10.b); Laganovska E.
(10.b); Dzenis J. (10.b); Kvelde R. J. (10.a);
Dombrovska U. (10.a); Apse K. A. (10.a).
Apsveicam stipendiātus un priecājamies,
ka skolēni gan labi mācās, gan ir arī sabiedriski aktīvi.
A/S „Smiltenes Piens” jau trešo gadu at-
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balsta Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes konkursa „Balva novada 7. – 12. klašu
skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” rīkošanu. Konkursa A/S „Smiltenes Piens” balva novada 7. – 12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” mērķis ir sekmēt novada jauniešu
karjeras izvēles saistību ar ražošanu pārtikas
rūpniecībā un atbalstīt novada 7. – 12. klašu
skolēnus – uzcītīgākos un labākos rezultātus
dabaszinību apguvē sasniegušos, brīvprātīgajā darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs
novada sakārtošanai darbojušos, patriotiskos
pasākumos piedalījušos un organizējušos.
Šogad naudas balvu un pateicību no
A/S „Smiltenes Piens” saņēma mūsu skolas skolēni: Vintere S. (7.a); Pilsnibure A. N.
(7.b); Kukurīte T. D. (7.c); Strauja E. (8.a);
Melbārdis K. T. (8.b); Būce K. (8.c); Kundziņš R.(8.d); Pakulis K. (9.a); Mālkalne A.
(9.b); Hļebņikovs A. (9.c); Bekmane E. (9.d);
Lapiņš E. (10.a); Kaupe E. (10.b); Grigore M.
M. (11.a); Ķikute K. (11.b); Trijēce D. (12.a);
Savicka L. (12.b) un Ozols L. (12.c).
Apsveicam balvas saņēmējus un sakām
„paldies” A/S „Smiltenes Piens” un personīgi
A/S „Smiltenes Piens” padomes priekšsēdētājai Gitai Mūrniecei. Priecājamies, ka vietējie
uzņēmēji ir ieinteresēti atbalstīt jauniešus un
motivēt viņus karjeras izvēlei.
Nākamajā gadā viens no lielākajiem projektiem – valstī plānots uzsākt jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura aprobāciju.
Mācību satura aprobācijas galvenais mērķis ir
sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras
izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē
kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī,
lai šo pieredzi varētu pārņemt citās skolās.
Valsts izglītības satura centrs aicināja izglītības
iestādes un vispārizglītojošās skolas pieteikties
projekta īstenošanai. VISC ir informējis, ka atsaucība bijusi liela – pieteikušās vairāk nekā
220 izglītības iestādes un vispārizglītojošās
skolas, bet satura aprobācijai plānots virzīt ne
mazāk kā 80 pirmskolas izglītības iestāžu un
vispārizglītojošo skolu komandas. Arī Smiltenes vidusskolas 3 komandas ir pieteikušās
dalībai šajā projektā.
Šajā mācību semestrī, kas solās būt darbīgs un jaunu iniciatīvu piepildīts, turpināsim
darbu pie vienotu darba organizācijas formu
pilnveides, kas ļaus darboties saliedēti dažādās skolas ēkās. 27. janvārī gaidāms viens no
lielākajiem sporta pasākumiem – Aerobikas
festivāls. Marta sākums iezīmēsies ar atskaites
punktiem 9. un 12. klašu skolēniem, kas piederību skolai apliecinās gan pamatskolas Pogu
ballē, gan Žetonu vakarā vidusskolēniem. Izskanēs Pēdējais zvans un skaisti tiks nosvinēti
izlaidumi. Lai to visu pavadītu pozitīvas izjūtas, vēl cītīgi jākrāj darba augļi, jo, kā zināms,
2. mācību semestris ir olimpiāžu, konkursu un
eksāmenu piesātināts posms. Lai izdodas!
Krāsim sevī iekšējo gaismu un izstarosim
mirdzumu! Lai mums visiem laimīgs un panākumiem bagāts Jaunais gads! Lai izdodas
īstenot ieceres un piepildīt sapņus!
Ilze Vergina,
Smiltenes vidusskolas direktore

Pa varavīksnes tiltu
Smiltenes vidusskolas pirmsskola ir vieta, kurā rotaļnodarbībās tiek uzburta krāšņa
varavīksne, pa kuru doties lielajā, piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā – dzīvē. Tālajā 1997.
gadā Smiltenes vidusskolā direktora Ainara
Mežuļa gādībā tika atvērta pirmā pirmsskolas grupiņa. Vai kāds gan toreiz varēja iedomāties, ka šodien mūsu „dārziņu” apmeklēs
vairāk kā 100 bērni? Šo divdesmit gadu laikā
ļoti daudzi mazie smiltenieši un apkārtējo
pagastu bērni guvuši pirmās iemaņas sabiedriskajā dzīvē, iekļuvuši skaitļu un burtiņu pasaulē, apguvuši latvisko dzīvesziņu.

Tieši pirmsskoliņā jau no pusotra gada
vecuma mazuļiem māca zīmēt, veidot, līmēt,
runāt, dziedāt, sportot, kā arī apgūt citas dzīvei svarīgas prasmes un iemaņas. Katru dienu
bērniņus sagaida mīļas, zinošas un profesionālas skolotājas un auklītes, lai kopā spēlētos,
mācītos un interesanti pavadītu dienu.
9. janvārī Smiltenes vidusskolas pirmsskolā sākas lielas pārmaiņas! Rīgas ielas lielā nama 2. stāvs pēc ļoti iespaidīga remonta
ir pārvērties līdz nepazīšanai. Nekas neliecina par bijušajām sākumskolas klašu telpām.
Turpinājums 10. lpp.
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Tagad te mājos pirmsskolēni – „Pūcītes”,
„Taurenīši” un „Mārītes”. Pirmajā stāvā tāpat
kā iepriekš saimniekos mazie „Ezīši”, bet otrā
korpusā pie lielās zāles mitināsies „Zaķēni” un
„Lācēni”. Palielinoties bērnu skaitam, papildinās arī audzinātāju un auklīšu pulks. Esam
priecīgi, ka mūsu darba kolektīvā ienāk jaunas
entuziastes, kuras darīs šo grūto, bet skaisto
darbu – audzinās un izglītos mūsu jauno paaudzi. Jau vairākus gadus strādājošajām skolotājām Anželai Mālkalnei, Guntai Dzērvei, Vandai Šarkovai, Zaigai Vizuliņai, Ingai Štorhai,
Sanitai Ceriņai, Lailai Zālītei, Ilzei Slapjumai,
Dacei Matisonei, Evai Uldriķei, Līgai Osmai
un Mirdzai Pīterniecei piebiedrosies Inga Akmina, Mairita Belozareviča, Jolanta Ivanova.
Līdz šim bērniem sporta nodarbības notika grupiņas skolotāju vadībā. Turpmāk šo procesu koordinēs un vadīs sporta skolotāja Anete

Vilka. Mazajiem bērniem no 1,5 līdz 4
gadu vecumam pirmās skaņas pareizi
izrunāt palīdzēs logopēde Monta Sīmane.
Ir novērots, ka mazuļiem ļoti
patīk dzīvoties svaigā gaisā, bet, kad
nogurst, tad atnāk mīļās miega peles...
Par to, lai grupiņās viss būtu kārtībā,

lai telpas tīras un izvēdinātas, lai gultiņas saklātas, rūpējas auklītes Gita Eglīte, Silvija
Dzalbe, Sarmīte Šiļina, Ineta Dišlere un nu arī
Sintija Platā un Iveta Kalniņa.
Katra diena ir kā piedzīvojums, neviena
no tām nav atkārtojama ne bērniem, ne dar-

2017. gada 13. janvāris
biniekiem. Bērndārznieki ar saviem
patiesajiem smiekliem, zinātkārajiem
skatieniem un jautājumiem, neizsīkstošo enerģiju un dažbrīd arī ar kādu palaidnību padara ikdienu krāsaināku! Te
audzinātājas un auklītes var būt brīnumdakteres papūšot, miega peles pasakas
lasot, skolotājas izglītojot, stāstot, rādot
un samīļojot. Svarīgākais, ka bērnam
šeit ir iespēja pakāpeniski kļūt patstāvīgam, pierast pie lietu kārtības, justies
drošam starp vienaudžiem, rast interesi
par notiekošo nodarbībā un uzticēties
skolotājām. Te ir tā vieta, kurā bērnam
justies kā mājās, īpašam, mīlētam, vienmēr
gaidītam un aprūpētam, jo tieši no mums –
pieaugušajiem – ir atkarīga bērna tālākā dzīve
„lielajā pasaulē”.
Vita Leite,
pirmsskolas metodiķe

Tehnikums iesoļo jubilejas gadā
Profesionālās izglītības kompetences centram (PIKC) „Smiltenes tehnikums” šis gads
būs ļoti īpašs vairākos aspektos – skola vasaras sākumā svinēs 95. dzimšanas dienu, notiks
ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda)
jaunā projekta tehniskā plāna izstrāde un konkurss būvniekiem. Ja viss veiksies kā iecerēts,
no septembra tehnikumā varēs apgūt vēl vienu
Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgu un darba
tirgū pieprasītu profesiju – hidrobūvju būvtehniķis. Vairāk nekā 100 cilvēki – audzēkņi, skolas absolventi un PIKC darbinieki brauks pilnveidot profesionālās zināšanās uz ārzemēm.
„Jūtamies nostājušies uz kājām un pamazām sākam baudīt ieguldītā darba augļus,” rezumējot iepriekšējā gadā paveikto,
atzīst Smiltenes tehnikuma direktors Andris
Miezītis. „Skolas lielākā vērtība visos laikos bijuši audzēkņi. Rekordlielo pirmkursnieku skaitu, ko uzņēmām šajā mācību gadā,
uztveram kā lielu sabiedrības uzticēšanos.
Tāpēc jaunajā gadā turpināsim darīt visu iespējamo, lai skolu padarītu audzēkņiem vēl
pieejamāku. Pilnveidosim jau esošās mācību
programmas. Lai jaunieši, kas izvēlējušies
tehnikumā apgūt veterinārārsta asistenta,
ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu speciālista, automehāniķa, ceļu būvtehniķa, pavāra un grāmatveža profesijas, būtu pilnībā
sagatavoti mūsdienu darba tirgus prasībām.
Esam uzstādījuši sev augstu latiņu.
Tagad tā arī jānotur. “
Galvenais – mērķis un laba komanda
„Otrajā semestrī daudz strādāsim pie jaunās, ar meliorāciju saistītās mācību programmas. Ņemot
vērā Eiropas Savienības atbalstu,
šobrīd pieprasījums pēc hidrobūvju
būvtehniķiem ir ļoti liels, bet Latvijā
nav nevienas skolas, kas sagatavotu
šādus speciālistus.Tikai cilvēki, kas
strādājuši izglītības sistēmā, zina ko
nozīmē, cik daudz darba jāiegulda,
lai taptu jauna mācību programma
un pēc tam – lai to veiksmīgi nodotu
tālāk jauniešiem. Tā, kā tas izdevies
ar mūsu veterinārmedicīnas, transporta un būvniecības programmām,
kuru realizēšanā esam līderi visā Latvijā.
Tas, tāpat kā tehnikuma audzēkņu panākumi
profesionālās meistarības konkursos un republikas mēroga sacensībās sportā, apliecina – lai sasniegtu kaut ko lielu, nav jābrauc
uz ārzemēm. Jauniešiem 2016. gadā interesants izaicinājums bija piedalīšanās LMT
Autosporta akadēmijas skolu kartinga kausa
izcīņā. Sportiskās meistarības ziņā 11 skolu
konkurencē bijām pirmie. Prieku par godam
nopelnīto uzvaru nomāc ne pārāk korekti izstrādātie vērtēšanas kritēriji, saskaņā ar kuriem palikām ceturtie. Tāpēc nākamajā gadā
apsveram iespēju piedalīties sacensībās, ku-

rās prioritāte ir sportiskie sasniegumi, nevis
reklāma...”
Andris Miezītis uzskata: Ja ir stingra apņemšanās, mērķis un laba komanda, arī tik
mazā Latvijas pilsētā kā Smiltene var realizēt
ļoti lielas ieceres. Direktors ir pateicīgs par
labo sadarbību ar uzņēmējiem, kas gatavi
jauniešus ņemt praksē, lai palīdzētu viņiem
nodrošināt darba vidē balstītu izglītību.
„Talantīgākie pēc skolas beigšanas ir uz
izķeršanu gan darba vietās Latvijā, gan ārzemēs. Protams, visvairāk gribētos, lai viņi
paliek dzimtenē, Latvijā. Īpašs prieks par
tiem, kuri pēc augtskolas atgriežas Smiltenes
tehnikumā – jau kā kolēģi.” Skolas direktors,
pats būdams tehnikuma absolvents, vairāk
par visu vēlas, lai viņa audzēkņi būtu īsti savas skolas un dzimtās zemes patrioti.

zināšanas uz Smiltenes tehnikumu.
Iepriekšējā gada nogalē saņemtā „Erasmus+” profesionālās izglītības un mācību
mobilitātes harta apliecina – Smiltenes tehnikuma projekti attaisno cerības un turpmāk tos
varēs iesniegt ar atvieglotiem noteikumiem.
Minēto projektu īstenošanai apgūts vairāk
nekā miljons eiro. Skolas projektu vadītāja
Inguna Avota ieguldījusi milzīgu darbu –
tehnikumam ir stabili un uzticami sadarbības
partneri Maltā, Lielbritānijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē un Kiprā. Jauniešiem
un PIKC darbiniekiem, Erasmus+” projektu
ietvaros braucot apgūt jaunākās tehnoloģijas
un gūstot cita veida pieredzi ārzemēs, jaunās
pasaules vēsmas ienāk arī tehnikumā. Daudzi ārzemēs bijušie pedagogi atzīst – Smiltenes tehnikuma materiālā bāze un gadu gaitā
līdz sīkākajām niansēm
izstrādātās mācību programmas atbilst augstākājām Eiropas prasībām
un tāpēc mierīgu sirdi
varam šeit uzņemt viesstudentus no Francijas,
Čehijas un citām valstīm.
Interese par šādu iespēju
ir ļoti liela, iesaistīšanās
starptautiskajos projektos rosinājusi skolas atpazīstamību visā Eiropā.
„Milzīgs gandarījums,

Atpazīstami Eiropā
Šobrīd pilnā sparā tiek realizēti divi vērienīgi „Erasmus+” projekti – „Profesionālā
pieredze citā valstī – vairāk iespēju nākotnē”
un „Profesionālā pilnveide kvalitatīvas izglītības īstenošana”. Aizvadītajā gadā apstiprināti
vēl divi „Erasmus+” stratēģiskās parnerības
projekti – veterinārmedicīnas un viesmīlības
jomā. Līdz ar to piepildījies sen lolots sapnis, ka Smiltenes tehnikuma audzēkņi varēs
doties apgūt noteiktus mācību moduļus savā
izvēlētajā specialitātē uz citām valstīm. Savukārt skolēni no Francijas, Čehijas un Igaunijas brauks papildināt savas profesionālas

ka „Erasmus+” projektos varam iesaistīt arī
audzēkņus ar īpašām vajadzībām,” atzīst direktors. „To pamanījis un novērtējis arī LR
Tiesībsargs – pagājušā gada nogalē Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība Gada
balvas personu ar invaliditāti atbalstam
pasniegšanas ceremonijā saņēma pateicības
rakstu par to, ka „Erasmus+” mobilitātes projektu īstenošanā sekmīgi iekļautas personas
ar speciālām vajadzībām.”
Jaunais projekts un lieli svētki
Liels izaicinājums tehnikumam ne vien
šajā, bet turpmākos divus trīs gadus, būs realizēt ERAF Darbības programmas „Izaugsme

un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķi
(SAM) 8.1.3. – palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu. Tā ietvaros
izstrādāts jauns projekts „Smiltenes tehnikuma modernizēšana SAM 8.1.3. mērķa – palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu – realizēšanai.” 2,5 miljonus
vērtā projekta ietvaros plānots pārbūvēt dienesta viesnīcu Kalnamuižā 44, uzcelt manēžu un ierīkot tehniskās apkopes vietu jaunajai
tehnikai un nodrošināt papildu nepieciešamos
mācību līdzekļus jauno – lopkopības tehniķa
un hidrobūvju būvtehniķa aroda apgūšanai.
Liels ieguvums skolai ir tas, ka abu minēto
specialitāšu audzēkņi pamatā varēs izmantot
mācību programmu transports un veterinārmedicīna materiālo bāzi.
Jaunā projekta ietvaros, ieguldot arī savus līdzekļus, Alsviķu struktūrvienībā plānots savest kārtībā ūdenssaimniecību un
kanalizāciju, kā arī – ierīkot trīs liftus, lai
atvieglotu izglītības pieejamību audzēkņiem
ar speciālām vajadzībām. „Ja 2017. gada laikā tiks veikti visi nepieciešamie priekšdarbi,
lai veiksmīgi izstrādātu tehnisko projektu un
izsludinātu konkursu būvniekiem, tad 2018.
gada pirmajā pusē jau varēsim sākt celtniecības darbus,” plāno Andris Miezītis.
Gatavojoties skolas 95 gadu jubilejai, izveidota darba grupa, kas rūpējas par to, lai
ikviens, kurš jūnija pirmā sestdienā apciemos Smiltenes tehnikumu, šeit justos īpaši
gaidīts. Un, lai visi kopā, daloties kopīgajās
atmiņās un pieredzē, skolas vēsturē pāršķirtu
jaunu lappusi. „Tagadne nav iedomājama bez
pagātnes. Aizvadītā gadsimta sākumā visnozīmīgāko ieguldījumu Kalnamuižas attīstībā
sniedzis firsts Pauls Līvens. Dažādu iemeslu dēļ līdz skolas jubilejai neizdosies viņam
atklāt pieminekli. Taču līdz vasarai iecerēts
iekārtot vietu, kas ikvienam smiltenietim un
arī pilsētas viesim atgādinās par izcilo personību, kas Smiltenes izaugsmei veltījusi savas dzīves un darba skaistākos gadus,” jaunā
gada iecerēs dalās Andris Miezītis. „Savukārt
bijušajā firsta pārvaldnieka mājā darbosies
mājamatniecības centrs – pagājušajā gadā
veiktas vairākas nozīmīgas iestrādes, lai piepildītos arī šī ilgi lolotā iecere.”
Smiltenes tehnikuma direktors ir lepns,
ka tehnikumā mācās daudz gudru un radošu
jauniešu, kas pēc mācībām aktīvi iesaistījušies dažādos skolas pašdarbības kolektīvos.
Arī jaunajā gadā viņi turpinās piedalīties
skatēs un konkursos, strādās, lai skolai būtu
daudzveidīga un izaugsmi rosinoša kultūras
dzīve. „Tehnikumam svētkos nav par lielu naudu jāalgo viesmākslinieki – mums ir
talantīgi audzēkņi, kas ar savu dedzību un
jaunības maksimālismu gatavi aizraut arī
pārējos.”
Baiba Vahere
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Kultūra
Grundzāles dejotāji dodas
TLMS „Smiltene” saglabā
izglītojošā ekskursijā
tradīcijas un nodod zināšanās
jaunajiem!

Pašā 2016. gada nogalē Grundzāles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Riedēni”
devās izglītojošā ekskursijā uz Limbažiem,
kur apmeklēja uzņēmumu „Limbažu Tīne”
un Dzīvā sudraba muzeju. Kopā ar „Riedēniem” ceļā devās ekskursijas iniciatore deju
kolektīva vadītāja Inga Ķestere, Grundzāles
pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece, kultūras
nama vadītāja Inga Ruka un vidējās paaudzes deju kolektīva „Rieda” dalībniece Baiba
Zālīte. Mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar
vērtībām, kuras cieši saistītas ar latviešu tautas tradīcijām, ieskaitot tautiskās dejas. Dejotāji varēja ielūkoties tautiskā tērpa tapšanas
aizkulisēs, sākot ar pieskārienu neapstrādātai
vilnai, beidzot ar četru Latvijas novadu tautastērpu izstādes aplūkošanu. Pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu rūpnieciskās iekārtas, kā izrādījās, visvairāk apbūra pārvaldes
vadītāju un kultūras nama vadītāju. Vaļā mutēm brīnīdamās un personālam uzdodamas
dažādus jautājumus, abas ložņāja gar pamatīgajiem zobratiem, vērptuvēm, spolētavām un
stellēm. Tā bija kā atgriešanās bērnībā, kad
tehnika un ražošanas iekārtas bija ar īpašu,
smagnēju pieskaņu un tikai tam laikmetam
raksturīgu elpu. Minētajā gadījumā to droši
vien var saukt krietni precīzākā vārdā – par
sentimentu, taču ir cerība, ka arī jauniešu
prātos redzētais atstājis neizdzēšamu iespaidu un turpmāk tautas tērpā viņi saredzēs ko
vairāk par skatuves apģērbu.
Turpinot tautastērpa rašanās ceļu, ekskursantu grupa devās uz Dzīvā sudraba muzeju,
kura īpašnieks un darbu veidotājs ir Latvijā
pazīstamais juvelieris Oļegs Auzers. Muzejā

bija apskatāmi Auzera mākslas šedevri šī vārda vistiešākajā nozīmē. Tautastērpu aksesuāri
gan šeit nebija aplūkojami, taču saktu izejmateriāls sudrabs pārsteidza ar savu daudzveidīgo dabu katrā eksponātā. Jaunieši ar interesi
vēroja sudraba rotaļas atveidotajos tēlos un
figūrās, kā arī ar interesi ieklausījās Oļega
Auzera stāstījumā par dzīvā sudraba ietekmi
uz cilvēka veselību. Intereses gadījumā par to
varam lasīt Oļega Auzera grāmatā „Mans sudraba ceļš apziņā”, ko muzejā var nopirkt par
20.00 €, bet interneta vietnē par 6,- līdz 8,- €.
Ekskursijas noslēgums tika atzīmēts pie
jūras, cenšoties pārkliegt lielo viļņu šalkas, lēkājot, priecājoties, dziedot un fotografējoties.
Paldies Ingai Ķesterei par saturīgo ekskursiju, kas iepazīstināja jauniešus ar jaunām
pilnvērtīgi aizpildīta brīvā laika iespējām un
vēl stiprāk vienoja kolektīvu!
Inga Ruka,
Grundzāles kultūras nama vadītāja

Smiltenes centrā akmens mūra ēkā, tautas lietišķās mākslas studijā „Smiltene” aktīvi
darbojas audējas. Studijai jau nākamgad paliek 70 gadi un jau tagad studijas dalībnieces
gatavojas lielajai jubilejai.
Pati studija pastāv jau 70 gadus, tajā darbojas visu paaudžu cilvēki, gan gados cienījamas studijas dalībnieces, gan pavisam jaunas
meitenes aužot tautas tērpus, virtuves dvieļus,
pirts dvieļus, šatiera segas, galda sedziņas,
dažādu izmēru lakatus, villaines, ziedainās,
pītās, rakstainās, aulejas tipa jostas un celaines, kā arī citus tekstilizstrādājumus. Studijā
darbojas aušanas pulciņš iesācējiem. Tajā jaunajiem studijas dalībniekiem tiek pasniegti
aušanas pamati, lai pēc iespējas ātrāk varētu
pievienoties pieredzes bagātajiem dalībniekiem, radot arvien sarežģītākus darbus un realizēt arvien drosmīgākas idejas. Studijā dalībnieces darbojas no agra rīta līdz vēlām nakts
stundām un brīvdienās. Studijas dalībniekiem
bija iespēja pilnveidoties kursos „Krāsa un
kompozīcija lietišķajā mākslā”. Lai mācītos
no lielākajiem meistariem studijas dalībnieki
apmeklēja Brīvdabas muzeja krājumus, un
Valsts vēstures muzeja krājumus iepazīstoties
ar eksponātiem no Smiltenes novada. Iepazītie
darbi krājas un studija ar vien kvalitatīvāk un
plašāk spēj sniegt konsultācijas tautas tērpu
izgatavošanā, nēsāšanā, tradīciju kopšanā. Arī
izstāde „No vecmāmiņas pūra lādes” deva studijas dalībniekiem lielu izaicinājumu atdarināt
tik sarežģītus darbus, kādus cilvēki spēja izgatavot pirms simts gadiem, piemēram, smalkos
dvielīšus, lina dvieļus, izsmalcinātos rišeljē
izšuvumus, zīļu jostas, greznos dvieļu galus,
izšūtos maizes maisiņus un dvielīšus.
Lauku atbalsta dienests apstiprināja
projektu par „Smiltenes novada tautas tērpu
komplektēšanu atbilstoši tradīcijām”. Šī projekta ietvaros tiks izgatavoti Smiltenes novada
tautas tērpi, kas glabāsies TLMS „Smiltene”
telpās. Šobrīd lielākais izaicinājums ir izaust
lielos lietus lakatus. Šādus lakatus mūsdienās
spēj atdarināt vien retais audējs. Lai zināšanas
būtu pilnīgākas un varēšana lielāka, studija ir
iegādājusies lielās stelles un daudzas vērtīgas
grāmatas.
Studijas dalībnieki ne tikai mācās, bet arī

atrāda paveikto. Šobrīd mūsu segas ir aizceļojušas uz valsts mēroga izstādi Kuldīgā, kur
dižojas starp visas Latvijas segām. Studijas
darbi liecina par vēstures iepazīšanu, tradīciju
izpēti un jaunrades veidošanu balstoties tradīcijā. Studijas telpās notiek ne tikai aušana, te
darbojas arī rokdarbnieču pulciņš „Musturs”,
kur sanāk dažādu zināšanu bagātas rokdarbnieces un mācās viena no otras arvien sarežģītākus un interesantākus rokdarbus. Studijas
telpās nav aizmirsts arī par ekskursantiem.
Pie mums šogad ir bijušas dažādas grupas ar
dažādām interesēm, gan skolu un bērnudārzu
audzēkņi, gan tūristi no ārvalstīm, arī interesenti no visas Latvijas. Studijas telpās var apskatīties darbiņus, kas tapuši studijā, iepazīties
ar Latvijas etnogrāfiju, diega ceļu no šķiedras
līdz audumam, iemēģināt roku studijas vecākajās stellēs. Kā arī reizi mēnesī notiek tematiski pasākumi vai izstādes. Mūsu aktivitātes
ir pamanījuši arī masu mediji un par mums ir
tapuši raksti avīzē „Ziemeļlatvija” un Valmieras televīzija vairākas reizes studijā ir filmējusi
raidījumus.
Šis gads studijai bija notikumiem bagāts,
bet nākamais būs vēl daudz, daudz bagātāks,
ar lielākiem, nozīmīgākiem pasākumiem,
drosmīgākām idejām, un vairāk iespējām iemācīties ko jaunu un interesantu.
Liene Strazdiņa,
TLMS „Smiltene” vadītāja

Sports

Smiltenes sporta skola lepojas ar audzēkņu
sasniegumiem
Vērtējot aizvadīto gadu, sporta skola atkal var lepoties ar savu audzēkņu sasniegtajiem rezultātiem un treneru darbu. Ir startēts
daudzās sacensībās Latvijas mērogā un izmēģināti spēki starptautiskajās sacensībās.
Gada laikā Latvijas čempionātos ir izcīnītas 39 dažāda kaluma medaļas. Panākumi
gūti Latvijas olimpiādē, kā arī Baltijas, Eiropas un Pasaules čempionātos.
Bronzas medaļa šķēpa mešanā Matīsam
Velpam Eiropas U-18 čempionātā Tbilisi un
1. vieta Baltijas čempionātā. Matīsam pieder
arī jaunais Latvijas rekords jauniešiem! Vinetai Pētersonei 1. vieta Latvijas olimpiādē un
Latvijas čempionātā, 8. vieta Pasaules čempionātā BMX; Baltijas čempionātā 2. vietu
izcīnīja Jāzeps Groza šķēpa mešanā. Starptautiskajās arēnās medaļas vieglatlētikā izcīnīja
Ramona Rubņikoviča augstlēkšanā sacensībās

Polijā; Marta Marksa 100 m/barjerās; Dāvis
Krauklis šķēpa mešanā; Mareks Baumanis
bumbiņas mešanā sacensībās Čehijā.
Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales
volejbolā par čempionēm U-13 grupā kļuva
Justīna Kleina un Līva Vāvere, U-13 grupā
zēniem 3. vietu izcīnīja Toms Emīls Liepa un
Druvis Bičevskis.
Latvijas jaunatnes čempionātā futbolā
U-18 grupā izcīnīta 3. vieta.
Apkopojot rezultātus, Smiltenes pilsētas
BJSS „Gada sportists 2016” nosaukumu ir
ieguvuši 29 sportisti:
Vieglatlētikā – Matīss Velps, Elīza Kaupe, Jāzeps Groza, Marta Marksa, Sabīne
Marksa, Dāvis Krauklis, treneris Guntars
Markss; BMX – Vineta Pētersone, Kārlis
Brikmanis, treneris Ģirts Kātiņš; orientēšanās sportā – Agnija Caune, Elīna Skopāne,

Ilgvars Caune, Matīss Slikšjānis, treneris
Māris Stabiņš; Laura Savicka, Jana Marta
Ivanovska, trenere Liene Brūvele; futbolā –
Toms Mežulis, Kristers Aldis Puriņš, Eduards
Veģeris, Tomass Ozols, Eduards Deičs, Mārtiņš Rakštelis, Reinholds Klots, Eduards Stīpnieks, Reinis Putrālis, Mairis Paeglis, Dāvis
Rutks, Jurģis Dudelis, treneri Andis Rozītis
un Raimonds Dūmiņš; riteņbraukšanā – Nadīna Kučere, Eva Elīza Leikarte, treneris
Agnis Apse; volejbolā – Marts Bičevskis,
trenere Gita Brālēna.
Atzinības raksts par sasniegtajiem
rezultātiem tiks pasniegti jaunākajiem audzēkņiem – volejbolistiem Tomam Emīlam
Liepam, Druvim Bičevskim, Justīnai Kleinai,
Līvai Vāverei, trenere Gita Brālēna; vieglatlētiem Ramonai Rubņikovičai, treneris Māris
Stabiņš; Marekam Baumanim, treneris Gun-

tars Markss; Regnāram Tammam, treneris Ingars Grēns; riteņbraucējai Klintai Zvejniecei,
treneris Agnis Apse; orientieristiem Andai
Jaunmuktānei, Agnesei Jaunmuktānei; Madarai Celmai; Renāram Kļaviņam, trenere Liene
Brūvele; Hannai Gabrielai Ziemiņai, Agnijai
Kalējai, treneris Māris Stabiņš; futbolistiem
Edgaram Timermanim, Kārlim Dūmiņam,
Adrianam Muraškam, Tomasam Rubņikovičam, Valteram Gaismiņam, Reinim Kaņipovam, treneris Gatis Samučonoks.
Sportisti tiks sveikti Smiltenes novada
2016. gada sporta sezonas noslēguma pasākumā „Gada sportists 2016” 2017. gada
13. janvārī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras
centra lielajā zālē.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe
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Pasākumi Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā
JANVĀRĪ
FEBRUĀRĪ
19. janvārī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē „Valmieras
kinostudijas” un biedrības „Apollo 13”
muzikāla izrāde bērniem „Šreks cīnās par
Fionu”. Tāltālajā mežā dzīve rit jauki un
mierīgi, Šreks un Ēzelītis nebēdnīgi dauzās
un abi plāno Šreka skaistās kāzas ar Fionu. Bet tajā pašā laikā pie Tāltālās zemes
karaļa ierodas princis Hugo, kurš atradis
princešu izprecināšanas grāmatā noteikumu, ka princesi par sievu drīkst iegūt tikai
sacensības veidā. Nu lielā sacensība par
Fionas roku un sirdi var sākties, Šrekam
cīnoties godīgi, bet Hugo – izmantojot
negodīgus paņēmienus. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās un www.bilesuparadize.lv: 3,00
euro, pasākuma dienā – 4,00 euro
27. janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras
centra lielajā zālē Smiltenes vidusskolas
aerobikas festivāls
24. martā plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā ar savu labāko dziesmu
koncertu „Sajūti!” uzstāsies izcilais Jānis
Stībelis. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu
Paradīze” tirdzniecības vietās. Vairāk informācijas www.smiltene.lv.

5. februārī no plkst. 14.00 Cērtenes pilskalnā Meteņu svinības: jestras spēles, danči
un rotaļas, mērošanās spēkiem, maskošanās, ugunskuru kurināšana, zāļu tējas vārīšana, sātīgs Meteņu cienasts un citas tradicionālas izdarības kopā ar folkloras kopu
„Rudzupuķe”. Īpašie viesi –Rīgas folkloras
kopas „Grodi” Budēļi. Ieeja – bez maksas.
15. februārī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē izrāžu
apvienības „Panna” komēdija „Saimnieks
meklē saimnieci”. Autore – Gunta Kalniņa, režisors – Juris Rijnieks. Galvenajās
lomās: Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa vai
Dace Vītola, Līga Zeļģe vai Maija Doveika,
Madara Melne-Tomsone un Aldis Siliņš. Izrādes „Saimnieks meklē saimnieci” apmeklētājus gaida TV šova veidošanas aizkulises,
kuriozi filmēšanas laukumā, „netīrās veļas”
mazgāšana TV kameru priekšā. No meliem
līdz patiesībai, no smiekliem līdz asarām,
izrādes notikumi noved pie atziņas, ka īstā
dzīve ir tepat blakus, nevis TV ekrānā. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze”
tirdzniecības vietās un Smiltenes pilsētas
KC kasē: 8,00, 10,00 un 12,00 euro
25. februārī nu jau par tradīciju kļuvušais
tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts
„Deja atnes pavasari”. Vairāk informācijas
www.smiltene.lv

Pasākumi Smiltenes novada pagastos
JANVĀRĪ, FEBRUĀRĪ
Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

20. janvārī plkst. 20.00 SIA „Vidzemīte” kluba zālē Jaunā gada karnevāls,
kolektīvā masku parāde ar priekšnesumu; plkst. 21.00 balle ar grupu ,,Gints
un Es”. Pasākuma laikā: maskas, horoskopi, atrakcijas, krāšņāko masku
apbalvošana. Ieeja: 3,00 euro. Galdiņu rezervēšana, masku pieteikšana un
informācija – tālr. 26113566

14. janvārī plkst. 15.00 Grundzāles kultūras
namā Rīgas Dramaturgu teātris ar H. Paukša komēdiju ,,Telefonu grāmata”. Ieejas maksa: bērniem –2,00 euro; pieaugušajiem – 4,00 euro
4. februārī plkst. 19.00 Grundzāles kultūras
namā Vidzemes tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts ,,Nāc sildīties putenī”. Piedalās
kolektīvi no Apes, Alūksnes un Smiltenes novadiem. Ieejas maksa: 1,00 euro. Pamatskolas skolēniem ieeja bez maksas
4. februārī plkst. 22.00 balle ar īsto vīru Jāni
Krūmiņu no grupas ,,Apvedceļš” un starplaikos
DJ Gunchs izklaidēs ar Latviešu deju mūziku
un ārzemju 80`s-90`s gadu hītiem. Ieejas maksa:
3,00 euro. Galdiņu rezervācija – t. 29128298

Variņu pagastā
21. janvārī plkst. 19.00 Variņu tautas
namā Vijciema teātra izrāde ,,Ķīnas
vāze”. Ieeja par ziedojumiem

Dalībnieki:
Rīgas Valsts tehnikuma JDK „Pavediens”,
Skultes JDK „Skulte”, Palsmanes VPDK „Cīrulis”,
Grundzāles VPDK „Rieda” un JDK „Riedēni”.
Dziesmu priekā dalīsies Grundzāles dziedošo dāmu apvienība
„Prieks, kur tu rodies?!”
Ieeja 1,00 euro
Pamatskolas skolēniem ieeja bez maksas

24. martā plkst. 19.00
Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā ar savu
labāko dziesmu koncertu
„Sajūti!” uzstāsies izcilais
Jānis Stībelis.
Biļetes iepriekšpārdošanā
„Biļešu Paradīze”
tirdzniecības vietās.
Vairāk informācijas
www.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
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