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Kādam būt Smiltenes pilsētas centra
plānojumam?
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties viedokļa
izteikšanā!

Eiropas Sociālais
fonds

Smiltenes pilsētas centrs. Foto – I. Kozlovskis

22. septembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00 Baznīcas laukumā notiks publiskās apspriešanas
atklāšana, iedzīvotājus iepazīstināsim ar iespējamiem pilsētas centra plānojuma variantiem.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties viedokļa paušanā.
Pasākumā piedalīsies būvprojekta izstrādātāji.
Smiltenes novada pašvaldība
šobrīd strādā pie Smiltenes novada
domes būvprojektu „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā – I un II kārta” izstrādes:
 1. būvprojekts – „Uzņē-

mējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana
Smiltenes pilsētā – I kārta”. Objekta nosaukums: „Baznīcas laukuma
posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no
Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai

pārbūve, Smiltenē”.
 2. būvprojekts – „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā – II kārta”. Objekta nosaukums: „Baznīcas laukuma, Marijas
ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas

laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10
pārbūve, Smiltenē”.
Pirmās un otrās kārtas būvprojekti paredz ielu un inženiertīklu
infrastruktūras pārbūvi Baznīcas laukumā, Pils ielas posmā (posms Baznīcas laukums – Kalna iela), Kalna
ielā (posms Pils iela – Baznīcas laukums), Daugavas ielā (posms Baznīcas laukums – Abulas iela), Marijas
ielā, Baznīcas laukums 16A un Baznīcas laukums 10 teritorijās.

Pilsētas centra ielu tīkls ir veidojies vēstures gaitā, kad satiksmes
organizācija un drošība nebija prioritāte. Rezultātā ir iegūtas satiksmes
telpas, kas radītas pielāgojoties asfaltētajām platībām un apbūves līnijām. Pašlaik satiksmes organizācija
ir attīstījusies tik tālu, ka pozitīvu
rezultātu nav iespējams sasniegt izmantojot lētākās satiksmes organizācijas metodes – ceļa apzīmējumus
un ceļa zīmes. Arī pilsētas centrālās
daļas vizuālais un ielu un komunikāturpinājums 2. lpp.

Valsts prezidents atzinīgi novērtē pašvaldības paveikto
4. septembrī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis reģionālajā
darba vizītē apmeklēja Smiltenes
novadu, kuras laikā tika saņemti atzinīgi vārdi par pašvaldības
paveikto un pieņemtajiem lēmumiem, optimizējot skolu tīklu, lai
bērni novadā saņemtu kvalitatīvu
izglītību, kā arī novadā esošo aktīvo uzņēmējdarbību.
Vizītes sākumā Valsts prezidents apmeklēja Smiltenes vidusskolu, kur tikās ar skolēniem un
skolotājiem. Skolas direktore Ilze
Vergina iepazīstināja ar līdz šim
paveikto. Smiltenes vidusskola izveidota 2016. gadā, kad, reorganizējot un optimizējot skolu tīklu, tika
apvienotas trīs skolas: Smiltenes

Prezidents R. Vējonis ar novada uzņēmējiem.

Trīs pakalnu sākumskola, Smiltenes
Centra vidusskola un Smiltenes ģimnāzija. Jaunajā mācību gadā Smiltenes vidusskolā mācās 995 audzēkņi,
tai skaitā 866 1. – 12. klases skolēni,
129 pirmskolas vecuma bērni. Skolēniem bija iespēja uzdot prezidentam sev interesējošus jautājumus,
ko daudzi arī izmantoja, jautājot
par to, vai viegli būt prezidentam,
par mīļāko sporta veidu un mācību
priekšmetu, par izglītības kvalitātes kritērijiem. Valsts prezidents pēc
tikšanās un iepazīšanās ar Smiltenes
skolu reorganizācijas rezultātiem atzina, ka šis ir piemērs Latvijas pašvaldību spējai paveikt ļoti daudz, ja
centrā liek bērnus un viņu vajadzību
saņemt kvalitatīvu izglītību.

Raimonds Vējonis piedalījās
arī jaunajam mācību gadam veltītajā
pasākumā Smiltenes tehnikumā, kur
iepazinās ar tehnikuma sniegtajām
iespējām kvalitatīvas profesionālās
izglītības iegūšanai. Valsts prezidents atzina: „Kvalitatīva arodizglītība sniedz iespējas jauniešiem
ātrāk iekļauties darba tirgū. Ikviens
sava aroda profesionālis stiprina
Latviju un veicina mūsu valsts tautsaimniecības attīstību.”
Tikšanās laikā ar Smiltenes
novada domes amatpersonām un
uzņēmējiem tika pārrunāti uzņēmējdarbības attīstībai reģionos būtiski aspekti – dažādu finanšu instrumentu atbalsts uzņēmējdarbības
turpinājums 2. lpp.
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ciju tehniskais stāvoklis pilsētas centrālajā daļā
ir nokalpojis tik tālu, ka nepietiek tikai atjaunot
brauktuves asfalta segumu.
Lai nodrošinātu ne tikai funkcionālu darbību pilsētas centram, kas vērsta galvenokārt
uz autobraucējiem, bet veidotu satiksmes organizāciju atbilstošu normatīvajiem aktiem un
veicinātu vienlīdzīgu visu satiksmes dalībnieku
pārvietošanos pilsētas centrālā daļā, ir jāveic
apjomīgi darbi pie pilsētas centrālās daļas pārbūves, tai skaitā pie satiksmes organizācijas un
cilvēku ierasto paražu maiņas.
Būvprojektu izstrādes galvenie mērķi ir:
- sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai;
- rast vienlīdzīgu satiksmes drošības līmeni – gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem;
- rast iespēju apstāties un izjust, ka atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā
sirdī;
- palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas
centrālajā daļā.
Šā gada augustā Smiltenes novada pašvaldība ar plānotajiem pirmās kārtas būvprojekta
risinājumiem (Baznīcas laukuma posmā no
Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas

ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas
ielai) iepazīstināja īpašniekus un uzņēmējus,
kuru īpašumi piekļaujas plānotajai teritorijai.
Izstrādātais risinājums paredz esošo ielas
parametru maiņu – brauktuves sašaurināšanu
līdz 6 metru platumam, atsevišķas satiksmes
telpas nodrošināšanu velobraucējiem, stāvvietu izbūvi, kā arī plašāku telpu gājējiem.
Satiksmes drošībai un pieejamībai paredzētā
atļautā braukšanas ātruma ierobežošana līdz
30 km/h visā pilsētas centrālajā zonā. Kā ātruma lēninošs līdzeklis, iebraucot pilsētas centrā,
paredzēts paaugstināt ielas brauktuvi.
Stāvvietu izbūve paredzēta no Mūrnieku
ielas līdz Marijas ielai paralēli brauktuvei abās
ielas pusēs, kā arī platākajā brauktuves vietā
paredzēts izbūvēt stāvvietas ielas centrālajā
daļā, satiksmi novirzot abpus tām.
Gājēju kustības nodrošināšanai un vides
pieejamībai paredzēts atvēlēt plašu zonu no ielas brauktuves līdz esošajai apbūvei, paredzot
seguma pārejas vienā līmenī, kā arī dažāda
veida labiekārtojumu un apstādījumus. I kārtas
būvdarbus paredzēts uzsākt 2018. gadā.
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā pirmo sanāksmi vērtē ar plus
zīmi. „To, ka pilsētas centrālā daļa prasās pēc
pārbūves, to jūt ikviens, lielākais jautājums
ir par to, kā mēs katrs redzam nākotnē savas

pilsētas centru un kā šo katra redzējumu salikt
vienā kopsaucējā!? Uzstādītie mērķi būvprojektu izstrādei nebūt nav viegli savienojami,
mēs vēlamies atbalstīt uzņēmējdarbību un tās
pieejamību, bet vienlaicīgi, lai pilsētas centrs
– būtu kā vieta, kas veiktu arī reprezentācijas
un rekreācijas funkcijas. Sanāksmē vislielākās
diskusijas notika par autostāvvietu risinājumiem, kas pilsētā arvien vairāk tiek uzskatīta
par problēmu. Mazpilsētai ļoti raksturīga pazīme ir vēlme un vajadzība novietot auto tieši sev
interesējošā objekta durvju priekšā, ja tas nav
iespējams, tā jau ir milzīga problēma, lai gan
attālums, kas varbūt šķiet tik tāls, nav lielāks
par 150 m un ir mazāks nekā viena lielveikala
stāvlaukuma izmēri. Smiltenes centrs ir fantastiski dzīvīgs, rosīgs un kustošs, ko rada uzņēmīgie, darboties gribošie pilsētas un novada iedzīvotāji un, manuprāt, tā ir vislielākā vērtība
mūsu pilsētai, ko nedrīkst pazaudēt.”
Vienlaicīgi ar pirmās kārtas būvprojekta
izstrādi norit otrās kārtas būvprojekta izstrāde
Smiltenes pilsētas centrālai daļai, lai veidotu
vienotu publiskās ārtelpas risinājumus pilsētas
centrālajai daļai. Lai virzītos tālāk ļoti svarīgi
saprast un apzināt mūsu kopējo viedokli par
Smiltenes pilsētas centra attīstību. Šobrīd ir izstrādāti vairāki varianti ar galvenajām plānojuma zonām pilsētas centram. Ar izstrādātajiem

plānojumiem arī vēlamies iepazīstināt sabiedrību un saņemt tās viedokli.
22. septembrī no plkst. 11.00 – 14.00
Baznīcas laukumā notiks publiskās apspriešanas atklāšana, iedzīvotājus iepazīstināsim ar iespējamiem pilsētas centra plānojuma variantiem. Aicinām iedzīvotājus
aktīvi iesaistīties viedokļa paušanā. Pasākumā piedalīsies būvprojekta izstrādātāji. Ar
izstrādātiem būvprojekta otrās kārtas ieceres materiāliem varēs iepazīties no 22. septembra līdz 22. oktobrim Smiltenes novadā
novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā „Sabiedriskā apspriešana”, kā arī Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 (2. stāvā),
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas
ielā 1. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus būs iespējams iesniegt elektroniski,
aizpildot anketu novada mājas lapā www.
smiltene.lv vai aizpildīt drukāto anketu, kas
būs pieejama vietās, kur izvietoti materiāli.
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA „Firma L4”, līguma summa
127 100,00 euro bez PVN.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze Sausā
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja

turpinājums no 1. lpp.
infrastruktūras attīstībai, kvalificēta darbaspēka nepietiekamība un nesen veiktās nodokļu
politikas izmaiņas.
Tāpat Valsts prezidents klātienē iepazinās
ar SIA „Smiltenes Impex” darbu, kas ir viens
no novada lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem, apmeklēja Ivetas Purmales šūšanas
salonu, kura šuvējas saposa Latvijas sportis-

tus Riodežaneiro Paraolimpiskajām spēlēm,
kā arī iepazinās ar mazo ražotāju biznesu,
apmeklējot Smiltenes sidra darītavu. Darba
vizītes noslēgumā Valsts prezidents tikās ar
novada iedzīvotājiem, lai uzklausītu iedzīvotājus un pārrunātu viņiem būtiskus jautājumus
Vizītes noslēgumā Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis tei-

ca: „Mēs vēlējāmies ne tikai padižoties, bet
arī atklāti runāt par tām lietām, kuras novadam ir būtiskas nākotnē un nepieciešams
valsts atbalsts. Prezidentu informējām par
novada attīstības un ekonomiskajiem rādītājiem, parādījām īstenotos projektus, pārrunājām par dzīvojamā fonda paplašināšanas
iespējām, akcentējām jautājumu par iekšlietu struktūrām – gan par Valsts policijas, gan

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
posteņa kategorijām, centāmies skaidrot esošo situāciju un uzņemto attīstību. Aicinājām
valstiskā līmenī pārskatīt un risināt aktuālās
problēmas, lai novada uzņemtais attīstības
kurss spētu pilntiesīgi virzīties uz priekšu.”
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada Domes lēmumi
Augusta mēnesī notika divas Smiltenes
novada domes sēdes.
1. augustā notika ārkārtas domes sēde,
kurā tika pieņemti lēmumi:
1. Atcelt Smiltenes novada domes 2017.
gada 31. maija lēmumu (sēdes protokols Nr. 6,
1.§.) „Par aizņēmumu no Valsts kases projekta
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” tehniskā projekta izstrādei”.
2. Lai nodrošinātu projekta „Mācību vides
uzlabošana Smiltenes vidusskolā” tehniskā projekta izstrādes finansēšanu, ņemt aizņēmumu
līdz 379 940 euro (trīs simti septiņdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
3. Pagarināt 2016. gada 4.augustā noslēgto
īres līgumu ar S.K. līdz 30.07.2018.
4. Pagarināt 2016. gada 1.augustā noslēgto
īres līgumu ar J.M. līdz 30.07.2018.
5. Pagarināt 2016. gada 4.augustā noslēgto
īres līgumu ar R.K. līdz 30.07.2018.
30. augustā notika kārtējā domes sēde,
kurā tika pieņemti lēmumi:
1. Apstiprināt Smiltenes novada muzeja vidējā termiņa darbības stratēģiju 2017. – 2021.
gadam.
2. Apstiprināt grozījumus 2013. gada 27.
novembra Nolikumā Nr. 37 konkursam „Par sasniegumiem izglītībā”.
3. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi
Smiltenes Mūzikas skolā 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī vienam izglītojamajam 2017./2018. mācību gadā.
4. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes mākslas skolā 7,00 euro (septiņi
euro 00 centi) mēnesī vienam izglītojamajam
2017./2018. mācību gadā.
5. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolā 5,00 euro (pieci euro 00 centi) mēnesī vienam izglītojamajam 2017./2018. mācību gadā.
6. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par in-

terešu izglītības programmu apguvi Smil-tenes
Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā 9,00
euro (deviņi euro 00 centi) gadā vienam audzēknim vienā programmā 2017./2018. mācību gadā
no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31.
maijam.
7. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas
lauku partnerība” projektu „Palsmanes kapsētas
digitalizācija” projektu konkursam pasākumā
19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai rīcībā
2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
par kopējo summu 7405,20 euro (septiņi tūkstoši
četri simti pieci euro 20 centi).
8. Uzsākt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0103 13,9 ha, 9444 008 0084 5,0
ha un 9444 009 0069 2,6540 ha platībā, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas procedūru.
9. Uzsākt nekustamā īpašuma „Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444
007 0151, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0151 6,25 ha
platībā atsavināšanas procedūru.
10. Uzsākt nekustamā īpašuma „Brenkūži”,
Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 006 0266, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0303
0,5575 ha platībā un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0303 001, atsavināšanas procedūru.
11. Uzsākt nekustamā īpašuma „Siļķītes”,
Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 006 0270, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9446 006
0270 3,83 ha un 9446 006 0269 0,94 ha platībā,
skolas ēkas un trīs palīgēkām, atsavināšanas procedūru.
12. Uzsākt nekustamā īpašuma „Mazstrantes”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9448 001 0073, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 001
0073 1,57 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
13. Uzsākt nekustamā īpašuma „Lejas Noras”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470

010 0272, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0228 2645 m2
platībā, atsavināšanas procedūru.
14. Slēgt ar I.G. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Jaunā iela 4-1, Mēri, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, pārdošanu par summu 830 euro (astoņi simti trīsdesmit euro) uz
nomaksu uz 18 (astoņpadsmit) mēnešiem un apstiprināt maksāšanas kārtību.
15. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0292 un uz tās esošajām ēkām ar
kadastra apzīmējumu 9470 010 0014 001, 9470
010 0014 006 un 9470 010 0014 007 saglabāt
adresi „Zadiņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads.
16. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9415 004 0111 un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0101 004 un 9415
004 0101 003 piešķirt adresi Atmodas iela 4C,
Smiltene, Smiltenes novads.
17. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9446 003 0028 un uz tās esošajām ēkām piešķirt
adresi „Lodziņi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
18. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar D.V. par nekustamā īpašuma „Gobas
dārzs”, Grundzāles pagastā zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9458 002 0091 – 2,7066
ha platībā.
19. Pārtraukt ar S.M. zemes nomas līgumu Nr. 41/2015 par zemes vienību Ezera iela 6,
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301
0,05 ha platībā.
20. Pārtraukt zemes nomas tiesības J.L. par
zemes vienības Mežoles iela 10, Smiltenē daļu,
kadastra apzīmējums 9415 005 0512, 48 m2 platībā.
21. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.M.
par zemes vienības Cēsu iela 3A, Smiltenē, daļu,
kadastra apzīmējums 9415 008 1114, 216 m2 platībā.
22. Apvienot nekustamā īpašuma Cēsu iela
8, Blomē, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0101 0,4128 ha un 9446 006 0103
0,1286 ha platībā vienā zemes vienībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpnieciskās

ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
23. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma
„Stariņi”, kadastra numurs 9444 006 0052, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0052 11,4 ha platībā un mainīt nosaukumu
no „Stariņi” uz „Kalna Stariņi”.
24. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Skolas iela 29”, kadastra numurs 9444 003
0047, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0049 3,1 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Skolas iela 29” uz „Meža Skola”.
25. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0502 029, kura atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415
007 0502, piešķirt nosaukumu Valmieras iela
11B k-29, Smiltene, Smiltenes novads.
26. Mainīt nekustamā īpašuma „Liepas”,
Variņu pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 002 0132 1,8 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101) uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
27. Mainīt nekustamā īpašuma „Jaunliepas”,
Variņu pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 002 0052 5,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
28. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienības Mūrnieku iela, kadastra apzīmējums 9415 008 1712,
daļai 48 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības daļu uzmērot dabā) – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve (kods 1201). Atlikušai zemes vienībai 4652 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienības daļu uzmērot dabā) saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
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29. Precizēt Smiltenes novada domes 2013. jā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldīgada 31. janvāra lēmuma Nr. 2,25.§.1. „Par ne- bās” par kopējo summu 547 806,28 euro (pieci
kustamā īpašuma „Ziediņi”, Bilskas pagastā, simti četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti seši
Smiltenes novadā, atsavināšanu”
1. punktu euro un 28 centi).
un izteikt šādā redakcijā: „Apstiprināt nekustamā
39. Sagatavot un iesniegt Centrālajā un fiīpašuma „Ziediņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes nanšu līgumu aģentūrā projektu „Uzņēmējdarnovadā, brīvo cenu LVL 8366 (astoņi tūkstoši bības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras satrīs simti sešdesmit seši lati), t.sk. par zemi LVL kārtošana Smiltenes pilsētā” projektu konkursam
5900 (pieci tūkstoši deviņi simti lati) un mežau- pasākumā 3.3.1. pasākuma „Palielināt privāto
dzi LVL 2466 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
seši lati).
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldī30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu bu attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
dzēšanu.
31. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfi- vietējo uzņēmēju vajadzībām” par kopējo sumnansējumu 3431,15 euro (trīs tūkstoši četri simti mu 787 116,00 euro (septiņi simti astoņdesmit
trīsdesmit viens euro 15 centi) apmērā daudzdzī- septiņi tūkstoši viens simts sešpadsmit euro un
vokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 26, Smiltenē 00 centi).
iesniegtā pieteikuma par projekta „Dzīvojamo
40. Izīrēt N.P dzīvojamās telpas: „Dūjiņas”
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” dz.10, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā,
ieceres realizēšanai:
(kopējā platība 48,4 m2, 2-istabu dzīvoklis ar
Kopējais
Pašvaldības
Nr.
plānotais
līdzfinansējums
Piezīmes
Līdzfinasējuma aktivitāte
p.k.
finansējums,
no kopējā
EUR
apjoma, EUR
Mājas piebraucamo ceļu,
Atbilst Saistošo
stāvlaukumu, iekšpagalmu
2163,21
noteikumu 9.2. punktā
4470,64
1.
un gājēju celiņu seguma
(48,4%)
noteiktam finansējuma
atjaunošana un/vai būvniecība
apjomam
Atbilst Saistošo
Bērnu rotaļu laukumu
noteikumu 9.3. punktā
2. ierīkošanai vai esošo laukumu
1034,77
776,08 (75%)
noteiktam finansējuma
atjaunošana
apjomam
Atbilst Saistošo
Labiekārtojuma elementu
noteikumu 9.5. punktā
655,82
491,87 (75%)
3. uzstādīšanai vai esošo
noteiktam finansējuma
elementu atjaunošana
apjomam
KOPĀ
6161,23
3431,16
32. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfi- centrālapkuri) uz vienu gadu ar tiesībām īres līnansējumu 853,00 euro (astoņi simti piecdesmit gumu pagarināt.
41. Pagarināt 2014. gada 1. jūlijā noslēgto
trīs euro) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dakteru ielā 24, Smiltenē iesniegtā pieteiku- īres līgumu ar I.U. līdz 31.08.2018.
42. Reģistrēt D.K. Dzīvojamo telpu izīrēšamu par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zenas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai
mesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai:
Līdzfinasējuma aktivitāte
Mājas piebraucamo ceļu,
stāvlaukumu, iekšpagalmu
un gājēju celiņu seguma
atjaunošana un/vai būvniecība
KOPĀ

Kopējais
plānotais
finansējums,
EUR

Pašvaldības līdzfinansējums no
kopējā apjoma,
EUR

Piezīmes

1137,34

853,00 (75%)

Atbilst Saistošo noteikumu
9.2. punktā noteiktam
finansējuma apjomam

1137,34

853,00

33. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/17
„Grozījums Smiltenes novada domes 2016. gada
28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/16
„Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” projektu.
34. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/17
„Grozījums Smiltenes novada domes 2017. gada
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/17 „Par
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai””
projektu.
35. Par grozījumiem 2015. gada 26. augusta Smiltenes novada domes lēmumā Nr. 13, 5.§.
„Par Smiltenes novada pašvaldības autoceļu un
ielu sadalījumu uzturēšanas klasēs ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras
sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) apstiprināšanu”.
36. Uzsākt Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam izstrādi.
37. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” par
kopējo summu 690 229,06 euro (seši simti deviņdesmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi
euro un 06 centi).
38. Sagatavot un iesniegt Centrālajā un finanšu līgumu aģentūrā projektu „Autoceļa posma Smiltene – Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai”
projektu konkursam pasākumā 5.6.2.2. pasākuma „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizāci-

nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
43. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas
izīrēšanas reģistra E.S.
44. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas
izīrēšanas reģistra J.P.
45. Reģistrēt M.B. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
46. Reģistrēt S.K. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
47. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas
izīrēšanas reģistra L.P.
48. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
49. Ievēlēt Smiltenes novada Vēlēšanu komisijā Ivetu Vērzemnieci, Ingaru Veismani, Auriku Zīveri, Līgu Ciemiņu, Āriju Beļicku, Vineti
Brunovsku, Ingu Ērgli.
50. Atcelt Smiltenes novada domes 2017.
gada 26. jūlija lēmumu „Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu” (sēdes protokols Nr. 11, 48.§.).
51. Nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā 2017.gadā un
iedalīt zvejas limitu 2017. gadam – vienu zivju
murdu, kas atbilst 30 (trīsdesmit) metru tīklu garumam, K.S.
52. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes gabalu Pilskalna ielā 2, Smiltenē, ieguldot to pašvaldības
kapitālsabiedrības – SIA „Smiltenes NKUP”
(vienotās reģistrācijas numurs 43903000435),
pamatkapitālā.

53. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Lazdiņu
pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9490 004 0090), kas sastāv no
vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu
9490 004 0126) (vērtība 250,00 euro), 0,9ha
platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 001) (vērtība 838, 00 euro)
un kūts (kadastra apzīmējumu 9490 004 0090
002) (vērtība 162,00 euro), 2017. gada 8. augusta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu par 1250,00 euro (viens tūkstotis
divi simti piecdesmit euro un 00 centi) nosolīja
Biedrība „Valkas rajona Variņu pagasta mednieku un makšķernieku kolektīvs „Variņi””,
reģ. Nr. 40008015409.
54. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Kalējiņi
2”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 003 0071), kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9444 003 0071 2,72 ha platībā, 2017. gada 24.
augusta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
īpašuma objektu par 4800,00 euro (četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) nosolīja z/s
„Kalējiņi 1”, reģ. Nr. 44101029078.
55. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Rībenes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā,
(kadastra numurs 9444 002 0001), kas sastāv
no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0095 0,91 ha un 9444 002
0096 2,1 ha platībā, 2017. gada 24. augusta
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma
objektu par 5750,00 euro (pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) nosolīja z/s „Kalējiņi 1”, reģ. Nr. 44101029078.
56. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes
vienības daļu ar adresi – Atmodas iela 4A,
Smiltene, kadastra numurs 9415 004 0109, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0005 340 m2 platībā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības,
bez apbūves tiesībām, uz 2 gadiem ieguva SIA
„Ziemeļgaujas plosti”, reģ. Nr. 4103107184,
par 3660,00 euro (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.
57. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes
vienības ar adresi – „Vīksnas 1”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums
9444 010 0274, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1,3 ha platībā, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības līdz 2022.gada 31.
decembrim ieguva M.K. par 26,00 euro (divdesmit seši euro un 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa gadā.
58. Atzīt par nenotikušu 2017.gada 8. augusta zemes nomas tiesību izsoli zemes vienības „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra apzīmējums 9444 003 0212
1.7894 ha platībā, t.sk. LIZ 1,7477 ha. Rīkot
atkārtotu zemes vienības „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 003 0212 1.7894 ha platībā, t.sk.
LIZ 1,7477 ha, nomas tiesību izsoli. Saglabāt
zemes vienībai „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums
9444 003 0212 1,7894 ha platībā, t.sk. LIZ
1,7477 ha, nomas tiesību izsoles sākuma cenu
35,00 euro.
59. Atzīt par nenotikušu 2017. gada 26.
jūnijā apstiprināto pašvaldības nekustamā
īpašuma Smilšu iela 2, Smiltenē, Smiltenes
novadā, otro izsoli, jo izsolei nebija pieteicies
neviens dalībnieks. Atcelt Smiltenes novada
domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr.
16, 11.§.1.11. Par nekustamā īpašuma Smilšu
iela 2, Smiltenē, atsavināšanu.
60. Apstiprināt Nolikumu Nr. 16/17 „Grozījums 2011. gada 27. janvāra Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisijas nolikumā.
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

3

Aktuāli
1. oktobrī notiks
pensiju un atlīdzību
indeksācija
Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, pensiju indeksācija notiek katru
gadu 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa
cenu indekss valstī, kā arī 50 procentus
(iepriekš 25 procenti) no apdrošināšanas
iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.. Politiski represētajām personām,
I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas
apmēru.
„Šā gada indeksācijā vidējais pensijas
palielinājums būs vismaz divreiz lielāks
nekā pērn, kad vidējais pielikums bija virs
4 euro mēnesī, šā rudens indeksācijā tie
vidēji būs vairāk nekā 10 euro. Savukārt
pensijas indeksācijā nākamgad pirmoreiz
tiks ietverts darba stāžs. Un šī indeksācija
skars vairāk nekā 92 procentus pensionāru!
Ja stāžs būs no 30 līdz 39 gadiem, indeksācija būs 60 procenti no algu pieauguma,
pensionāriem ar 40 gadu un lielāku darba
stāžu – 70 procenti no algu pieauguma”,
uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.
Par to, kas ir svarīgs un būtisks šīgada pensiju indeksācijas niansēs, stāsta
Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Sandra
Stabiņa.
„Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma
pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai
pārrēķinātas līdz 2017. gada 30. septembrim.
Šogad pensionāriem būtiski ir paturēt
prātā summu 349 euro! Jo šī gada 1. oktobrī, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu
apmērs, kas nepārsniedz tieši šo summu!
Tas nozīmē, ka visas pensijas, kas
nepārsniedz 349 euro apmēru, tiks palielinātas par 4,39 procentiem. Pensijas
palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Proti – jo lielāka pensija, jo lielāks
tās palielinājums. Piemēram, 200 euro liela pensija palielināsies par 8,78 euro. 300
euro liela pensija palielināsies par 13,17
eiro. Bet, ja, piemēram, cilvēkam ir tieši
349 euro liela pensija, tad viņa pensija 1.
oktobrī palielināsies par 15,32 euro.
Savukārt tām pensijām un atlīdzībām,
kuras ir lielākas par 349 euro, indeksēs
daļu no piešķirtās summas, t.i. 349 euro.
Tas nozīmē, ka arī viņiem pensija palielināsies par 15,32 euro.
Jāpatur prātā, ka indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā pie
pensijas piešķirtās piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.
Piemēram, ja pensija ir 200 euro, bet klāt
tai ir piemaksa 15 euro, tad indeksēs tikai
pensiju, līdz ar to palielinājums būs jau
minētie 8,78 euro.
Un vēl noteikti ir jāņem vērā, ka no
indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina
izmaksājamo summu.
Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
un tā notiek automātiski. Tas nozīmē, ka
nevajag uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek automātiski.
Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties
jebkurā VSAA nodaļā (http://www.vsaa.
lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).”
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Pašvaldībā
Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā” aktivitātēs
Smiltenes novada dome īsteno
projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052.
Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Projekta ietvaros ir paredzētas
šādas aktivitātes:
 Nūjošanas nodarbības, lai
uzlabotu vispārējo veselību un apgūtu nūjošanas tehniku trenera vadībā.
Dalībniekiem ir iespēja piedalīties
nodarbībās ar savām nūjām, kā arī
izmantot piedāvātos nūjošanas inventāra komplektus. Nodarbības notiek katru piektdienu, plkst. 10.00 un
plkst. 19.00. Pulcēšanās vieta ir pie
Tepera ezera āra trenažieriem.
 Jogas nodarbības, kurās tiks
apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas
vingrinājumi, kā arī fizisku vingrinājumu kompleksi (locītavu, mugurkaula, gremošanas sistēmai), elpošanas
prakses. Nodarbības notiek katru otrdienu, plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā 5, Grundzālē.
 Izglītojoša lekcija topošajiem un jaunajiem vecākiem. Nodarbības mērķis ir veidot izpratni
par seksualitāti, iekļaujot tēmas par
atbildīgām un drošām seksuālajām
attiecībām, kontracepcijas metodēm,
kā arī sniegt zināšanas par zīdaiņa
ienākšanu ģimenē – uzturs ģimenē, krūts barošana, zīdīšanas pozas
u.c. Nodarbība būs 3. oktobrī, plkst.
15.00 Smiltenes poliklīnikas zālē,
Dakteru iela 14, Smiltenē.

Eiropas Sociālais
fonds

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

 Vingrošana bērniem fizioterapeitu vadībā. Nodarbību mērķis
ir sekmēt bērnu lokanību, veiklību,
koordināciju un uzlabot fizisko izturību, apgūt vingrojumus, kas izmantojami ikdienā savas veselības
uzlabošanai. Informācija un pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta
pie fizioterapeita Didža Lūkina, tālr.
26390486.
 Aktivitātes personām ar
īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem. Nodarbību mērķis ir
veicināt invalīdu un viņu ģimenes
locekļu integrāciju sabiedrībā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, veicināt
iespējas dzīvot pilnvērtīgāk. Pasākums notiek katru otrdienu, plkst.
11.00 Smiltenes novada bērnu un
ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku
iela 10b, Smiltenē.
 Veselīga uztura meistardarbnīca vecākiem cilvēkiem un
veselīga uztura meistardarbnīcas
riska grupas ģimenēm ar bērniem.
Nodarbību mērķis ir iemācīties pagatavot pilnvērtīgu un veselīgu ēdienu. Nodarbības notiks 29. septembrī
plkst. 13.00 Smiltenes Tehnikumā,
Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā.

Pieteikšanās, sūtot e-pastu uz anita.
steinberga@smiltene.lv vai pa tālr.
28680831.
 Ŗiteņbraukšanas pasākums
„Ieriteņo rudenī”. Plānots riteņot
pretim rudenim, iepazīstot Grundzāles un Bilskas pagastus, apskatot dažādus interesantus tūrisma apskates
objektus. Pulcēšanās 30. septembrī
plkst. 11.00 atpūtas un sporta kompleksā „Trīssaliņas”, Grundzāles pagastā.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus. Projekts
tiek īstenots no 2017. gada maija līdz
2019. gada decembrim.
Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm
un plānotajiem pasākumiem, kas
tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.smiltene.lv un laikrakstā
„Smiltenes novada domes vēstis”.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu
„Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam „Rieda””
Smiltenes novada domes Grundzāles pagasta pārvalde, lai dažādotu
deju kolektīva „Rieda” tautas tērpu
komplektus un uzlabotu priekšnesumu vizuālo kvalitāti, iesniedza biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”
atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē
19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas" projektu 16-09-AL12A019.2201-000009 „Tautas tērpu
iegāde deju kolektīvam „Rieda””.
Biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests iz-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

vērtēja un apstiprināja projektu.
Projekta mērķis ir uzlabot deju
kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu
tērpu un deju bagātību un izglītot
skatītāju.
Projekta rezultātā tiks iegādāti
astoņi Rucavas tautas tērpu komplekti pašdarbības deju kolektīvam
„Rieda”. Projektu plānots realizēt
līdz 2018. gada 25. jūlijam.
Projekta kopējās izmaksas ir
5866,08 euro, no kurām Lauku at-

balsta dienests finansē 5279,47 euro,
savukārt pašvaldības līdzfinansējums
ir 586,61 euro.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Alda Zvejniece,
Grundzāles pagasta pārvaldes
vadītāja

Vietējos dārzeņu un stādu audzētājus aicina doties
mācību ekskursijā uz Igauniju
Smiltenes novada mazie un vidējie uzņēmēji, kas nodarbojas ar
dažādu dārzeņu, garšaugu un stādu
audzēšanu vai pārstrādi, tiek aicināti
doties mācību ekskursijā uz Igauniju. „Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”
(COOP Local) ietvaros.
Plašāka informācija par ekskursijas programmu un iespēju piedalīties var noskaidrot pa tālruni
64707575 vai rakstot e-pastu projekta aktivitāšu vadītājam Modrim
Apsītim – modris.apsitis@smiltene.
lv. Pieteikšanās līdz 29. septembrim,
vietu skaits ierobežots.

Rīgas ielā 16 stāvlaukumā
veiktas izmaiņas satiksmes
organizācijā

Projekta mērķis ir atdzīvināt un
stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību,
īstenojot virkni dažādu pasākumu,
kas veicinās sadarbības un biznesa
attiecību veidošanu starp Igaunijas
un Latvijas uzņēmējiem. Projektā
paredzētie pasākumi ietver gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan
kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas
un seminārus, gan kopīgas izstādes,
gadatirgus, u.c.
Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017. gada marta līdz 2019.

gada augustam.
Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma. Smiltenes
novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 61 104,00 euro, t.sk.
programmas finansējums ir 85% jeb
51 938,40 euro un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 9 165,60 euro.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Smiltenes novada dome informē, ka Smiltenes vidusskolas stāvlaukumā Rīgas ielā 16, Smiltenē, pēc vecāku ierosinājuma veiktas izmaiņas
satiksmes organizācijā.
Vēršam autobraucēju uzmanību, ka turpmāk iebraukšana stāvlaukumā
atļauta tikai pa vienu iebrauktuvi un izbraukšana pa otru nobrauktuvi.

SIA Smiltenes
NKUP ziņas
 Atgādinām, ka svecīšu vakars Smiltenes kapos 23. septembrī.
 No 2019. gada visas ciemu
un pilsētu individuālo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un
septiķus (t.s. sausās tualetes), kas
nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, plānots reģistrēt
īpašā pašvaldību datubāzē un tiem
noteiktas jaunas apsaimniekošanas
prasības. Noteikumi neattiecas uz
lauku teritorijām, tostarp viensētām.
Jaunie noteikumi attiecas uz
ikvienu, kurš dzīvo ciemā vai pilsētā un kura māja, dzīvoklis vai
vasaras namiņš nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un
notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
 rūpnieciski
izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kuras attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
 septiķus (rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne
ar divām vai vairākām kamerām
cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas);
 notekūdeņu krājtvertnes,
kurās uzkrājas neattīrīti notekūde-

ņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas
atkritumi.
 Esam jau vairakkārt informējuši, ka ar 2017. gada 1. janvāri
stājušās spēkā izmaiņas Dzīvokļu
īpašuma likumā. Smiltenes NKUP
ir izstrādājis dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, atbilstoši jaunajiem normatīvajiem aktiem. Augustā, 19 mūsu apsaimniekojamās
mājās, notika māju kopsapulces,
kurās dzīvokļu īpašnieki tika informēti par jauno apsaimniekošanas
līgumu, ar kuru kopš 12.07.2017.
varēja iepazīties www.smiltenesnkup.lv. Lūdzam dzīvokļu īpašniekus, kuru mājās sapulces notikušas,
atnākt parakstīt līgumu mūsu biroja
kancelejā.
 Smiltenes NKUP ir iesniedzis Novada Domē vairākus pieteikumus dzīvojamo māju piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai finansējuma saņemšanai.
Piemēram,
Dakteru ielā 24 tiks atjaunoti mājas
piebraucamie ceļi, bet pie Dārza ielas 26 ne tikai atjaunoti mājas piebraucamie ceļi, bet arī ierīkots bērnu rotaļu laukums. Vēl top pieteikumi par labiekārtošanas darbiem
pie Rīgas 3/2, Limbažu 10, Smilšu
4 un Limbažu 5/2.

Dzimtsarakstu nodaļa
informē
2017. gada augusta mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 13
jaundzimušie, noslēgtas 11 laulības un reģistrēti 13 miršanas reģistri.
No 13 jaundzimušajiem 6 ir zēni un 7 meitenes. Henrijs – Bilskas
pagastā, Kate un Dominiks – Grundzāles pagastā, Emīlija un Ričards
– Launkalnes pagastā, Elīna – Smiltenes pagastā, Karlīna, Emīlija,
Emma, Eduards, Miķelis, Tomass – Smiltenes pilsētā, Rebeka – Rīgā.
Šogad nodaļā reģistrēti pirmie dvīnīši – Eduards un Emma.
Augusta mēnesī reģistrēti 13 miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši desmit vīrieši un trīs sievietes. Miruši 5 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Launkalnes pagasta iedzīvotāji un pa 1 – Brantu, Grundzāles,
Palsmanes, Smiltenes, Raunas un Virešu pagasta iedzīvotājam.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 15. septembris

Pašvaldības policijas informācija
Smiltenes novada Pašvaldības
policija (SNPP) 2017. gada augusta mēnesī sastādījusi 17 administratīvo pārkāpumu protokolus, no
kuriem 4 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 13 par
Smiltenes novada domes saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem
pārkāpumiem:
- 171. panta pirmā daļa –
alkoholisko dzērienu lietošana
sabiedriskā vietā – 4;
Par Smiltenes novada domes
saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:
- 20.1. punkts – dabisko vajadzību nokārtošana tam neparedzētā
vietā – 1;
- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 7;

SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2017. gada augustā
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- 27.1. punkts – gulēšana uz
publiskiem atpūtas soliņiem – 5;
! Sakarā ar jaunā mācību
gada sākumu Pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar
saviem bērniem jautājumus par
kārtību un drošību atrodoties
publiskā vidē (skolā), kā arī atrodoties uz ielas (ceļu satiksmes noteikumu prasības velosipēdistiem
un gājējiem).
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

Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Smiltenes novada
domes 30.08.2017. lēmumu Nr.
13., 14. „Par Smiltenes novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2030.
gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Smiltenes novada teritorijas
plānojuma izstrāde un apstiprināts
Darba uzdevums.
Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes turpmākajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tiks paziņots atsevišķi.
Informācijai
Šobrīd tiek uzsākta Smiltenes
novada teritorijas plānojuma izstrāde, lai apzinātu esošo situāciju
un teritorijas plānojumā ietvertu
pēc iespējas precīzākus datus un
plānoto izmantošanu būtu vēlams
iedzīvotājiem aktīvi piedalīties
plānošanas procesā jau no paša
sākuma. Tas nozīmē, ka katram vajadzētu apdomāt sava zemes gabala
turpmāko izmantošanu un izlemt,
vai tuvākajā nākotnē tur tiks veik-

ta apbūve vai kādas citas izmaiņas,
piemēram – dīķsaimniecības ierīkošana vai apmežošana.
Tomēr savas ieceres jāapdomā
nopietni, jo mainot zemes gabala
izmantošanu, mainās arī nekustamā īpašuma nodoklis, kas par savu
zemi jāmaksā katru gadu. Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas
tiks pārskatīti nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi visām novada zemēm, un nodoklis tiks pārrēķināts
atbilstoši zemes gabala plānotajai
(atļautajai) izmantošanai. Piemēram, nodoklis par apbūves zemi ir
lielāks nekā par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi.
Ja ideja ir skaidra, un zināt, ka
tuvākajā nākotnē to varēsiet realizēt,
tad gan nevajadzētu kavēties, bet doties uz pašvaldību un iesniegt savus
priekšlikumus, lai tos var iestrādāt
jaunajā teritorijas plānojumā.
Iesniegumā miniet, ko vēlaties
mainīt savā zemes gabalā. Ja vēla-

ties to apbūvēt, norādiet kāda veida
apbūve tā būs – dzīvojamā, ražošanas u.c.. Iesniegumam noteikti pievienojiet zemes gabala robežu plānu, kurā ir redzamas zemes gabala
robežas un zemes gabala kadastra
numurs, un tajā iezīmējiet savu ideju. Tas vajadzīgs, lai plānotāji pēc
tam var precīzāk norādīt izmaiņas
teritorijas plānojumā. Piemēram,
ja zemes gabals ir 50 ha liels, bet
apmežot gribat tikai 5 ha, tad norādiet, kur atradīsies apmežojamā
zemes platība.
Tālākā procesā tiks izstrādāta novada teritorijas plānojuma
1.redakcija, kurā katrs varēs apskatīt sava zemes gabala plānoto
izmantošanu ar apgrūtinājumiem,
piemēram, upes aizsargjosla vai
elektrisko tīklu augstsprieguma
gaisvada līnijas aizsargjosla. Par
plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko
apspriešanu novada iedzīvotāji tiks
informēti atsevišķi (sekojiet līdzi

informācijai laikrakstā „Smiltenes
novada Domes vēstis”, mājas lapā
www.smiltene.lv).
Priekšlikumus jāiesniedz līdz
2017. gada 31. oktobrim, adresējot
Smiltenes novada dome, Dārza iela
3, Smiltene, Smiltenes novads, LV4729 vai iesniegt personīgi Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltene,
Smiltenes novadā vai Smiltenes
novada pagastu pārvaldēs. Iesniegumā norādiet savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu un dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām jānorāda
uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā
arī nekustamā īpašuma nosaukumu
un kadastra numuru funkcionālā
zonējuma maiņas gadījumā.
Ja ir kādi jautājumi, variet
griezties pie Smiltenes novada domes teritorijas plānotājas Sarmītes
Daudzietes (tālr. 64707866).

Pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk!
No 16. līdz 22. septembrim visā Eiropā
norisināsies Eiropas Komisijas iniciētā sabiedrības informēšanas kampaņa Eiropas
Mobilitātes nedēļa, kuras mērķis ir aicināt
cilvēkus dažādot pārvietošanās veidus, lai risinātu Eiropas Savienības iedzīvotājiem aktuālas
problēmas – mazinātu satiksmes sastrēgumus
un atmosfēru sasildošo izplūdes gāzu apjomu
pilsētās, mudinātu pārvietoties ar velosipēdu un
kājām, uzlabojot eiropiešu dzīves un apkārtējās
vides kvalitāti.
Šogad Eiropas Mobilitātes nedēļas kampaņa ir vērsta uz gudrāku, videi draudzīgāku un
vēl pārdomātāku pārvietošanos pilsētā. Šī gada
Eiropas Mobilitātes nedēļas kampaņas sauklis
ir „PĀRVIETOJIES GUDRĀK, DZĪVO LABĀK!”.
Smiltenes novada pašvaldība aicina novada
iedzīvotājus arī iesaistīties Eiropas Mobilitātes
nedēļās pasākumos un mainīt savus pārvietošanās paradumus - pārvietoties ar kājām, velosipēdiem vai citiem pārvietošanās līdzekļiem,
kuri neizmanto fosilo degvielu, kā arī izmantot
sabiedrisko transportu. Ikviens aicināts uz darbu un ikdienas gaitās šajā nedēļā doties ar velosipēdu vai kājām un piedalīties akcijā „Ar velo
uz darbu” – 19. septembrī vai „Diena bez
auto”- 22. septembrī.

un 2017.gadā īstenotos infrastruktūras projektus, kuru mērķis ir radīt labākus, komfortablākus un drošākus apstākļus gan gājējiem,
gan velobraucējiem, kā piem., atjaunotie Smiltenes Vecā parka gājēju celiņi, gājēju celiņš
Palsmanē – projekts „Labiekārtošanas darbi
Palsmanes pamatskolā”, Silvas veloceliņš,
Abulas ielas gājēju ietve, atjaunotā kartinga
trase, atjaunots un izbūvēts ielu apgaismojums
vairākās Smiltenes ielās, Palsmanē, Grundzālē, Bilskā un Vidzemē. Savukārt 22. septembrī
plānots uzsākt publisko apspriešanu projektam, kurā plānota Baznīcas laukuma pārbūve.
Publiskā apspriešana tiks uzsākta ar pasākumu Baznīcas laukumā 22. septembrī no
plkst. 11:00 līdz 14:00, kurā iedzīvotāji varēs
iepazīties un izteikt viedokli par piedāvātajiem
risinājumiem Baznīcas laukuma pārbūvei.
Smiltenes novada pašvaldība aicina šajā
nedēļā mazāk braukt ar auto, tā vietā vairāk
pārvietoties kājām vai izvēlēties citu transporta līdzekli, lai videi draudzīgais transports
– velosipēds vai citi nemotorizētie transporta
līdzekļi aizvien vairāk ienāktu mūsu ielās.
Smiltenes novada pašvaldība Eiropas Mobilitātes
nedēļas pasākumos piedalās pirmo reizi, piesakot 2016.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots: www.varam.gov.lv
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Pieejams
atbalsts
mežsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā
pieejamais kopējais publiskais
finansējums ir 8,5 miljoni euro.
Atbalstam varēs pieteikties
trīs apakšpasākumos:
1. Apakšpasākumā „Meža
ieaudzēšana” varēs pieteikties
meža ieaudzēšanas un kopšanas
aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no
2017. gada 9. oktobra līdz 2017.
gada 9. novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni euro. Piektā kārta norisināsies
no 2017. gada 10. novembra līdz
2017. gada 11. decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5
miljoni euro.
2. Apakšpasākumā „Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcināto mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža
atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai
dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir
atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. oktobra
līdz 2017. gada 9. novembrim,
kopējais pieejamais finansējums
ir 500 tūkstoši euro.
3. Apakšpasākumā „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošanai" atbalstu piešķir
jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai,
valdošās koku sugas nomaiņai
baltalkšņa sugu mežaudzēs no
30 gadu vecuma vai blīgznas
sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta
norisināsies no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim, pieejamais finansējums
aktivitātē ir 5 miljoni euro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” –
„Projekti un investīcijas”.
Atbalsts ir pieejams Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000).
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830,
67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv
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Izglītība
Jaunais mācību gads Smiltenes
novada izglītības iestādēs
Kad mākonis ar sidraba lāsēm
Saulespuķēs klavieres spēlē,
Sirds, pilna gaidu,
Uz skolu atkal no jauna posties
vēlas.
/Inta Nagla./
Jauno mācību gadu Smiltenes
novada skolas uzsāk ar nelielu, bet
tomēr ar skolēnu skaita pieaugumu:
šogad novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs zināšanas un prasmes krās un dzīves vērtības apgūs
1344 skolēni 1. – 12. klasēs, 277
pirmskolas grupu piecgadīgie un
sešgadīgie bērni un 410 mazuļi vecumā līdz pieciem gadiem.
Blakām skolēnu un skolotāju
ikdienas mācību darbam šogad ļoti
intensīvi jāstrādā, izglītības kvalitātei pievienojot vērtības, ko paredz
dažādu Izglītības pārvaldes koordinētu Eiropas projektu apguves
iespējas:
Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) projektā „Kompetenču
pieeja mācību saturā” mācību materiālu aprobācijas mācībās iesaistījušās Grundzāles pamatskolas un
Smiltenes vidusskolas skolotāju
darba grupas.
ESF projektā „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” jau aizritējuši pieci
darbiem un saistošiem pasākumiem
bagāti mēneši Blomes pamatskolā,
Palsmanes pamatskolā un Smiltenes vidusskolā. Piepulcējot arī
Bilskas pamatskolas un Grundzāles
pamatskolas skolēnus, organizatori nodrošinājuši iespējas satikt un

Zinību diena Smiltenē.
dzirdēt dažādu profesiju pārstāvju
pieredzi karjeras veidošanā. Par šo
projektu jau esam stāstījuši arī iepriekš.
Septembrī startē ESF projekts
„Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībā” (dalībskolas – Palsmanes pamatskola un
Smiltenes vidusskola) un projekts
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšana”, kurš
aptvers visu novada skolu 5. – 12.
klašu un arī Smiltenes tehnikuma
audzēkņus.
Projektu aktivitāšu vidū arī
daudzveidīgas skolotāju profesionālās tālākizglītības kursu programmas.
Turpināsies arī iesāktie pašvaldības atbalsta pasākumi novada
skolēniem:
- stipendijas Smiltenes novada

vidusskolēniem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko aktivitāti;
- atbalsta finansējums 18 gadus
sasniegušajiem
vidusskolēniem
teorētiskajai daļai autovadītāju tiesību ieguvē;
- pašvaldības pusdienu finansējums novada vispārizglītojošo skolu 5. – 9. klašu skolēniem (1. – 4.
klašu bērni joprojām saņems valsts
atbalstu).
Skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolu darbiniekiem vēlam
drosmi un prasmi nosaukt vārdā
savu sapni, uzņēmību katram sasniegt savu iespējami labāko rezultātu, veselību, izturību un neatlaidību ik dienu.
Gunta Grigore,
Izglītības pārvaldes vadītāja

Zinību diena Palsmanes bērnudārzā
„Rūķēni gatavojās doties uz
skolu. Brīvlaiks bija beidzies. Rūķēni prātoja: „Kāpēc vasara pagāja
tik ātri? Kur tai vajadzēja steigties?
Vai citā vietā to gaidīja vairāk?
Kas nekaitētu, ja kādu rītu vasara atgrieztos...” Un tā arī notika!
27. augustā visi Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes audzēkņi
ar saviem vecākiem atkal satikās, lai kopā baudītu skanīgu un
kustīgu dienu. Bērnu popgrupiņa
„Palsiņas” ar savu vadītāju skolotāju Aigu Ķesteri visus klātesošos
iepriecināja ar dziesmām un rotaļām, kurās iesaistīja arī klātesošos
gan lielos, gan mazos. Pateicoties
Smiltenes novada domes atbalstam,
personīgi Ingaram Veismanim, iestādes audzēkņi varēja izjautroties
un vasarā uzkrāto enerģiju izlādēt
piepūšamajās atrakcijās.
Arī jaunais mācību gads 1. septembrī iesākās ar pārsteigumiem.
Iestādes teritorijā bija paslēpušās
rotaļlietas, kuras ļoti gaidīja jaunos
draugus. Tagad katram audzēknim
ir sava mīļmantiņa kopīgam darba
cēlienam. Kā īpašu pārsteigumu sagaidīja „Mārītes “grupas audzēkņi,
jo pie viņu grupiņas sienas ir tapis
vispozitīvākais un viskrāsainākais
sienas gleznojums, kas ikvienu garām gājēju iepriecinās un uzmun-

Zinību dienas pasākums Palsmanes bērnudārzā.
drinās. Par to paldies visiem, kuri
mūsu iestādi atbalstīja konkursā
„Košas sienas, krāsainas dienas”
balsojot, bet jo īpašs paldies Emīlijas un Mārtiņa mammai Agijai, kurai pieder ideja un izpildījums.
Zinību dienas ceļa vārdus iestādes darbiniekiem, bērniem, vecākiem bija atsūtījusi Smiltenes
novada domes izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Grigore, bet iestādē viesojās Smiltenes novada
domes izglītības komitejas vadītāja, priekšsēdētāja vietniece Aija
Cunska, kuras uzmundrinošie un
saulainie novēlējumi dos visam kolektīvam enerģiju jaunajam darba
cēlienam. Lai visi labie vārdi un
vēlējumi piepildītos, iestādes laukumā iestādījām pīlādzi, kas augs
un mūs sargās.

Katram jādod iespēja justies
lepnam par vietu no kurienes viņš
nāk, arī vismazākajam.8. septembrī
plkst. 17.00 iestādē atzīmējām Tēva
dienu ar spēku un stiprumu. Ciemos gaidījām savus stipros tētus,
brāļus, krusttēvus, vectēvus, kaimiņus un lielos draugus, lai kopā
mērotos spēkiem. Kopā izmērītais
spēks būs Palsmanes pirmsskolas
iestādes spēks!
Lai ikvienam mūsu novadā
jaunais mācību gads ir ar pozitīvām
un dzīvespriecīgām dienām bagāts,
lai atrodas tas lielais spēks visus iecerētos darbus paveikt!
B. Mežale,
Palsmanes pagasta pirmsskolas
iestādes kolektīva vārdā iestādes
vadītāja

Ekoskolu skaits turpina
pieaugt
134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem
panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un
tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu
un Zaļā Karoga balvu.
Vēl 67 skolas saņems diplomu
un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
„Šogad mācību gada sākums
iezīmē gan negatīvas, gan ļoti pozitīvas tendences – skolu skaits Latvijā sarūk, toties Ekoskolu skaits
turpina pieaugt. Ir liels prieks, ka
aug jauna paaudze, kas tiešām spēs
domāt ilgtermiņā un kura spēs arī
mainīt nepamatoto priekšstatu, ka
vides aizsardzība ir pretrunā ar Latvijas ekonomisko izaugsmi,” stāsta
Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.
Ekoskolu programma ir viens
no plašākajiem un efektīvākajiem
vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas
jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas un
augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000
dalībskolu 64 valstīs, kuras visas
tiecas īstenot ambiciozu mērķi –

iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā
vides izglītības procesā, kas veicina
ilgtspējīgu attīstību.
Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt
izcilas aktivitātes vides jomā, to
šogad saņem Smiltenes vidusskola
Rīgas ielā 16.c. Savukārt Latvijas
Ekoskolas nosaukums un diploms
ir nacionāla līmeņa balva skolām,
kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Tā
šogad ir Smiltenes vidusskola Dakteru ielā.
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika pēc nedēļas
12. septembrī, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.
Prieks par sasniegto iepriekšējā mācību gadā. Turpinot darbojoties ekoskolā, šogad gada tēma ir
Ūdens. Tad mācību procesā vairāk
pētīsim, analizēsim šo tēmu.
Paldies visiem aktīvajiem ekoskolas skolēniem, skolotājiem, vecākiem par aktivitāti un sadarbību.
Vija Sokolova,
Ekoskolas koordinatore
Smiltenes vidusskolā
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Jaunā mācību gada atklāšana Smiltenes tehnikumā
4. septembrī Smiltenes tehnikumā mācības sāka 900 audzēkņi.
Jaunā mācību gada atklāšanā šogad īpašas noskaņas ienesa Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Smiltenē. Tās ietvaros viņš piedalījās arī Zinību dienai veltītajā
pasākumā Smiltenes tehnikumā,
aplūkoja skolas veterināro mācību klīniku un renovēto mācību
korpusu nākamajiem „ceļiniekiem".
„Jūs esat ieguvēji, jo jums ir iespēja iegūt kvalitatīvu arodizglītību!
Pabeidzot mācības tehnikumā, jums
būs Latvijas tautsaimniecībai vajadzīgs arods un iespēja sevi pilnveidot, lai kļūtu par sava izvēlētā aroda
meistariem ar zelta rokām,” apsveicot tehnikuma audzēkņus jaunajā
mācību gadā, teica prezidents. „Skolā gūtās zināšanas jums pavērs iespēju ātrāk iziet lielajā dzīvē un sasniegt savus mērķus. Jums ir iemesls
lepoties, jo mācāties skolā ar 95
gadus senu vēsturi! Tehnikumā, kas
savā pastāvēšanas laikā ir pierādījis,
ka tam ir sava, stabila vieta ne vien
Latvijas vēsturē, bet arī tās izglītības
sistēmā. Svarīgi, ka arī tālu no Rīgas
ir šāda skola, kur jaunieši var apgūt
amatu. Sveicot skolas jubilejā, novēlu jums kļūt par meistariem ar zelta
rokām! Lai jūs prastu skolā gūtās zināšanas prasmīgi pielietot dzīvē! Ikviens darbiņš, ko darām, ir vajadzīgs
mūsu visu Latvijai! Tas stiprina Latviju un mēs kļūstam stiprāki!" Viesojoties tehnikumā, valsts prezidents
skolai uzdāvināja vērtīgas grāmatas,
kuras mācībās noderēs visu specialitāšu jauniešiem.

Paldies par pedagoģisko
drosmi!
Mācību gada atklāšanas svinīgajā pasākumā Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
un skolas direktors Andris Miezītis
sveica skolas darbiniekus, kas izglītības sistēmā nostrādājuši 10, 20,
25, 30 un 35 gadus un nodrošinājuši
Smiltenes tehnikuma izaugsmi. Paldies Guntaram Mednim! Viņa darba
stāžs skolā – 35 gadi. Smiltenes tehnikuma ceļu būves mašīnu mehāniķu bāzes vadītājs Zigurds Purmalis,
nākamo ēdināšanas pakalpojumu

Prezidents sveic Smiltenes tehnikumu ar jaunā mācība gada sākšanos.

speciālistu skolotāja Ira Gaile un
tehnikuma bibliotekāre Ārija Māliņa skolā strādā jau 30 gadus! Tehnikuma projektu vadītājas Ingunas
Avotas, lietvedes Līgas Ābeltiņas,
ārpus klases darba organizatores
Anitas Bērziņas darba stāžs skolā –
25 gadi. Skolai 20 sava mūža gadus
atdevuši veterināro priekšmetu skolotāji Biruta Birkenšteina un Gunārs
Laizāns, kā arī matemātikas skolotāja Aija Skrastiņa. Sporta skolotājs
Mārtiņš Sorokins šogad skolā strādās jau 15. gadu, bet nākamo viesnīcu pakalpojumu speciālistu skolotāja, tehnikuma viesnīcas „Kalna
ligzda” vadītāja Maija Jančevska un
„ceļinieku” skolotājs un skolas kartinga komandas galvenais treneris
Uldis Siliņš – 10 gadus.
„Nākamais darba cēliens jums
katram kā personībai būs ar jauniem
izaicinājumiem. Lai augtu, attīstītos, nestu pienesumu mūsu valstij
un būtu kā mazs zobratiņš tā attīstībā,” klātesošos uzrunāja Smiltenes
novada domes priekšsēdētājs Gints

Kukainis. „Novēlu jums aizraujošu
jauno mācību gadu! Lai jūs vienmēr
vēlaties arī paši uzzināt ko jaunu, lai
spējat vienmēr atbildēt uz visiem
audzēkņu jautājumiem un iemācīt
viņiem dzīvē kaut ko jaunu!"
„Paldies, ka izvēlējāties mūsu
skolu!" audzēkņus uzrunāja tehnikuma direktors Andris Miezītis. „Smiltenes tehnikuma pedagogu kolektīvs
jums ar atbildību mācīs jūsu izvēlēto
profesiju. Un ne tikai to. Izmantojiet
daudzpusīgās iespējas skolā attīstīt
visus savus talantus! Dziediet,
dejojiet, spēlējiet teātri un sportojiet! Lai jūs izaugtu par
spēcīgām personībām un
labiem Latvijas pilsoņiem!"

šā brīža ir sajūta, ka iestājusies zināma stabilitāte,” 1. septembra priekšvakarā atzina tehnikuma direktors
Andris Miezītis. „Tas tehnikums,
kādu redzam šobrīd – sakārtotu,
ar labu materiālo bāzi un audzēkņu skaitu, ir visa kolektīva daudzu
gadu darbs. Pagājušajā mācību gadā
jau uzņēmām rekordlielu audzēkņu skaitu – šogad tas ir vēl lielāks.
Kopā ar Alsviķu teritoriālo struktūrvienību tehnikumā mācās turpat 900
audzēkņu. Priecājos par labo sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību, kā arī Smiltenes vidusskolu. Ļoti
gribas cerēt, ka audzēkņi, kas nāk no
mūsu novada, apguvuši profesiju,
šeit arī paliks.
Tehnikumā izstrādātas vairākas jaunas mācību programmas:
ceļu būvtehniķiem, melioratoriem
un lopkopības tehniķiem. Diemžēl,
birokrātijas radīto šķēršļu dēļ hidrobūvju būvtehniķu grupu šogad tā arī
neizdevās nokomplektēt. Uzņemšana Jauniešu garantijas programmās
turpināsies līdz septembra beigām,
jo atļauju komplektēt grupas saņēmām tikai pāris nedēļas pirms mācību gada sākuma. Priecājos par savu
spēcīgo kolektīvu! Bez īpašas meklēšanas skolā pieteikušies strādāt
vairāki jauni darbinieki. Uz pilnu
slodzi atnācis skolotājs Zigmunds
Valters, kurš mācīs automehāniku.
Tāpat esam ļoti priecīgi, ka mums
paveicies ar jaunu un zinošu veterinārās klīnikas vadītāju Liānu Pelši!
Tehnikuma veterināro priekšmetu
pedagogu pulkam pievienosies skolotājs Jānis Grants. Šogad skolā būs
arī jauna sporta skolotāja – mūsu
skolas absolvente Liene
Brūvele. Darbā uz

Priecājas par
sadarbību
„2015. gada rudenī
noslēdzās projekts, ar kura
atbalstu nopietni uzlabojām
skolas infrastruktūru. Kopš

nepilnu slodzi esam pieņēmuši angļu valodas skolotāju Lienu Avotiņu, latviešu valodas skolotāju Līgu
Sudrabu un „ceļinieku” skolotāju
Dāvi Stradiņu.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
profesionālo izglītību, vajadzīgs audzēknis, kas grib mācīties un iegūt
profesiju, laba materiālā bāze, metodiskie materiāli, sakārtota vide un
cilvēkresursi. Zināms solis uz priekšu ir 10% piemaksa profesionālo
priekšmetu skolotājiem. Taču labi
apzināmies, ka darba tirgū atalgojuma ziņā nevaram konkurēt ar to, ko,
strādājot savā izvēlētajā specialitātē,
saņem labs inženieris, veterinārārsts
un ēdināšanas pakalpojumu speciālists. Joprojām jābūt īpašam aicinājumam, lai augstas raudzes profesionāļi izvēlētos strādāt skolā.
Viens no jaunā mācību gada lielākajiem notikumiem ir tas, ka šobrīd top tehniskie projekti dienesta
viesnīcai Kalnamuižā 44, tehnikas
manēžai, kā arī trīs liftu izbūvei un
ūdens apgādes sistēmas problēmu
novēršanai Alsviķu struktūrvienībā.
Ļoti gribētos, lai aprīlī vai maijā
sāktos celtniecība, jo šajā laikā viegli ar jauno audzēkņu izvietošanu neies… Otru lielāko projektu realizēsim sadarbībā ar Smiltenes novada
un Pleskavas apgabala pašvaldību.
Tā ietvaros plānots ieguldīt 125 000
euro, lai mājamatniecības centrā attīstītu piena pārstrādi.”
Saviem audzēkņiem Smiltenes
tehnikuma direktors jaunajā mācību
gadā vēl mācīties ar motivāciju un
dzirkstelīti acīs. Savukārt skolas darbiniekiem – pacietību un prasmi pieņemt to, ka mūsdienu jaunieši ir mazliet citādāki, nekā pirms divdesmit
un trīsdesmit gadiem. „Bara instinkta
vadīti, kādreiz arī izstrādā kādu nejaucību, bet kopumā jau viņi nav slikti.”
Lai jauniešiem un arī pedagogiem ceļā uz vienu lielu un skaistu
mērķi izdodas piedzīvot to, par ko
Renāra Kaupera vārdiem pasākuma
noslēgumā dziedāja Monika Kaļva:
„Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.”
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Agnis Melderis,
Guntis Viļums, Baiba Vahere

Dabai pietuvināta vides izglītība
Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums SIA ZAAO (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un
pedagogus aktīvi iesaistīties vides
saudzēšanā un meklēt risinājumus,
kā ar savu rīcību var ietekmēt dabas
procesus, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.
Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) „Daibe”
ZAAO piedāvā licencētu bērnu un
jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas ar
praktisku darbošanos, RAAC „Daibe” teritorijas apskati un došanos
dabā. Mācību programmā ietvertas
četras tēmas, kas iekļaujas izglītības
iestāžu mācību saturā dabas zinību
priekšmetos, nodrošinot padziļinātas
zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību,

ZAAO palīgs mācībās skudra Urda.
tostarp atkritumu apsaimniekošanas
veidiem, atkritumu samazināšanas
un otrreizējās pārstrādes iespējām,
kā arī par ilgtspējīgu attīstību un
„Nulles atkritumu” konceptu.
Visu mācību gadu ZAAO piedāvātajā vides izglītības projektā „Cilvēks vidē” pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem ir iespēja iesaistīties radošos un izglītojošos konkur-

sos. Piedalīties konkursos aicinātas
arī profesionālās ievirzes izglītības
iestādes, mākslas skolas, bērnu un
jauniešu interešu centri, jauniešu domes.
Konkursi vērsti uz pētniecības
procesu – apskatot atkritumu radīšanas apjomu un resursu izmantošanu,
to ietekmi uz vidi. Šogad tematika izvēlēta saistībā ar tekstilmateriāliem,
lai pētītu to sastāvu un radītu jaunas
un vēl izmantojamas lietas, nevis
izmestu atkritumos. Pirmsskolas izglītības audzēkņi veidos kolāžas vai
aplicējumus no dažādiem tekstilmateriāliem, radīs lelles un rotaļlietas
savām ikdienas nodarbībām, kā arī
iestudēs ludziņu. Savukārt skolēni
pētīs tekstilmateriālu sastāvu un ietekmi uz vidi, radīs jaunas un ikdienā
izmantojamas lietas, kā arī izveidos
Skudras Urdas statujas un himnu.

Lai jau no agras bērnības sekmētu vides apziņas veidošanos, izpratni
par atkritumu pareizas apsaimniekošanas un neradīšanas nozīmību,
ZAAO piedāvā izbraukumu nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs. Pirmsskolas vecuma bērniem
būs iespēja kopā ar Skudras Urdas
māsu izzināt atkritumu rašanās un
to apsaimniekošanas principus, kā
arī radošajā daļā piedzīvot vienkāršu
otrreiz izmantojamo materiālu pārveidi.
Kā ierasts, ir iespēja piedalīties
arī otrreizējo materiālu vākšanas
akcijā „Dabai labu darīt”. Ikgadēji akcijas „Dabai labu darīt” balvu
fondu nodrošina AS „Latvijas Zaļais
punkts”. Kopumā konkursu dalībnieki saņems balvas par vairāk nekā
9000 eiro vērtībā.
Arī šajā mācību gadā ZAAO

palīgs būs Skudra Urda: „Es, Skudra
URDA, esmu dzīvojusi mežā vienmēr, jau ļoti sen. Man nekad nav bijis
skumji vai garlaicīgi. Visa ir diezgan
un es redzu, ka mežā visi sadarbojas,
prot vienoties, lai katram būtu labāk.
Es esmu sabiedriska, mīlu tīrību un
kārtību, tādēļ nolēmu, lai mežam un
arī cilvēkiem ir labāk. Esmu mazs
palīgs lielos darbos”.
Plašāka informācija par ZAAO
vides izglītības projekta „Cilvēks
vidē” konkursiem un pieteikšanos,
kā arī mācību programmas tēmu piedāvājums, ekskursijas apraksts un
pieteikuma forma atrodama ZAAO
mājas lapā www.zaao.lv, sadaļā „Sabiedrības izglītošana”.
Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova,
SIA ZAAO sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Tūrisms/ Kultūra
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra jaunumi!
Nūjošanas
pārgājienā iepazīst
Klievezera apkārtni!

Aizvadīts 4. Latvijas tūrisma
informācijas tirgus!
Šā gada 9. septembrī Pļaviņās notika 4. Latvijas tūrisma
informācijas tirgus,
kurā Smiltenes novads piedalījās kopā
ar Raunas, Apes un
Alūksnes novadiem
zem kopīgā nosaukuma „Vidzemes šosejas pieturas”. Tūrisma informācijas
tirgū īpašs akcents
tika veltīts rudens
ekskursiju piedāvājumiem skolēniem
un grupām.

Aizvadot vasaru, 27. augustā
gan lieli, gan mazi dalībnieki pulcējās Cērtenes pilskalna pļaviņā, lai
kopīgi dotos nūjošanas pārgājienā pa
Klievezera apkārtni. Pasākumā kopā
piedalījās 18 dalībnieki, kuri mēroja apmēram 10 km garo pārgājienu.
Sākumā dalībniekiem bija iespēja
apgūt pareizu nūjošanas tehnikas
apmācību un pārgājiena laikā pildīt
dažādus fiziskus vingrinājumus kā
arī pārgājiena vadītāja Santa Paegle
dalībniekiem parādīja, kā ar nūjām
divatā var veikt dažādus spēka vingrinājumus, jeb izveidot dabas „fitnesa zāli” jebkurā vietā.

Aicinām apceļot
Smiltenes novadu
ar klasi!
Kamēr mācību gads ir tikai pašā
sākumā un nav iesācis savu ierasto,
saspringto gaitu, aicinām apceļot
Smiltenes novadu ar savu klasi, jo
pie mums netrūkst interesantu un
aizraujošu vietu.
Visi apskates objekti, kurus ir
iespējams apmeklēt grupās, ir apkopoti vienā tūrisma kartē – ekskursiju
piedāvājums grupām Smiltenes novadā. Tūrisma karte ir izdota četrās
valodās – latviešu, angļu, krievu un

Smiltenes novada TIC darba laiks!
igauņu, un tā ir pieejama Smiltenes
novada TIC, kā arī tūrisma mājas
lapā visit.smiltene.lv.
Kā arī esam izveidojuši prezentāciju ar interesantākajām vietām,
kuras apmeklēt skolēnu grupām.

Prezentācija pieejama www.visit.
smiltene.lv. Iesakām izpētīt sagatavoto piedāvājumu un izvēlēties savai
klasei atbilstošākos apskates objektus un doties neaizmirstamā piedzīvojumā.

No 1. septembra līdz 31. maijam TIC apmeklētājiem ir atvērts
sešas dienas nedēļā:
Pirmdiena – piektdiena: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
Sestdien: 10.00 – 15.00
Svētdien: slēgts!

Ar velobraucienu „Ieriteņo rudenī” iepazīsim Aumeisteru un Lobērģu pusi!
Sestdien, 30. septemPirmo reizi dalībniekiem
brī, Smiltenes novada Tūtiks piedāvāti veseli trīs velo
Eiropas Reģionālais
attīstības fonds
risma informācijas centrs
maršruti – 15, 30 un 40 km
(TIC) sadarbībā ar aktīvās
garumā, lai katrs pasākuma
atpūtas pasākumu organidalībnieks varētu izvēlēties
Pasākums tapis projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
zatori Santu Paegli aicina
saviem spēkiem atbilstošāko.
Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.
piedalīties tradicionālajā
Visi trīs velo maršruti sāksies
velobraucienā „Ieriteņo rudenī” sagatavotos uzdevumus un apskatīt un noslēgsies atpūtas un sporta komun noslēgt aktīvā tūrisma sezonu dažādas interesantas un neredzētas pleksā „Trīssaliņas”, kur dalībnieSmiltenes novadā.
kus sagaidīs viegla pusdienu maltīte
apskates vietas.
Šogad velobrauciens vedīs pa
Pasākuma sākums 30. sep- svaigā gaisā.
Grundzāles pagasta Aumeisteru un tembrī plkst. 10:30 atpūtas un
Iepriekšēja pieteikšanās līdz
Bilskas pagasta Lobērģu pusi. Kā ie- sporta kompleksā „Trīssaliņas”, 28. septembrim Smiltenes novada
rasts pa ceļam, dalībnieki varēs veikt Grundzāles pagastā.
TIC (Dārza ielā 3), rakstot uz tic@

smiltene.lv, zvanot +371 29395200.
Pasākums ir bez maksas. Iesakām lietot aizsargķiveres, bērniem
līdz 12 gadu vecumam tās ir jālieto
obligāti. Aicinām līdzi ņemt kādu
našķi un atspirdzinošu dzērienu ceļam.
Pasākumu organizē Smiltenes
novada Tūrisma informācijas centrs
sadarbībā ar aktīvās atpūtas pasākumu organizatori Santu Paegli.
Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas www.smiltene.lv,
visit.smiltene.lv un sociālajos tīklos.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra
vadītāja vietniece
E-pasts: tic@smiltene.lv,
lelde.atlace@smiltene.lv
visit.smiltene.lv
Seko mums:
www.twitter.com/visitSmiltene
www.facebook.com/
visitSmiltene

GARAMANTAS.LV Smiltenē
Laipni aicinām folkloras un
kultūrvēstures interesentus uz Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 22. septembrī,
plkst. 12.00 Smiltenes novada
bibliotēkā!
Latviešu folkloras krātuves
digitālais arhīvs garamantas.lv. ir
pieejams ikvienam tradicionālās
kultūras interesentam kopš 2014.
gada nogales. Arhīva veidotāji piedāvā iespēju iepazīties ar LFK sakrāto bagāto folkloras materiālu, kā
arī aicina katru lietotāju talkā arhīva satura pilnveidošanā.
Latviešu folkloras krātuve ir
Latvijā lielākais folkloras vākšanas,
izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā
atrodams ap 3 milj. folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Tie dokumentē mūsu tautas dzīvesveidu,
vēsturi un valodu vairāku gadsimtu
garumā, ļauj iepazīt dažādu sociālo
slāņu un novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un LFK iesūtījuši

gan novadpētnieki – entuziasti, gan
citas Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, kā arī Latvijas skolas,
augstskolas un citas organizācijas.
Bez latviešu folkloras vākumiem
LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu,
ebreju, igauņu, čigānu un baltkrie-

Kontakti:
Smiltenes novada bibliotēka,
Baznīcas laukums 13, Smiltene
Tālr. 64772334; 26449145
biblioteka@smiltene.lv
vu) folkloras kolekcijas.
LFK jaunais digitālais arhīvs ir

pieejams bez maksas. Šobrīd digitalizēti jau apmēram 490 000 manuskriptu faili, ap 14 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un zīmējumi), kā
arī ap 5000 vēsturisku audio failu
– tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti
u.c. Arhīva speciālistu izstrādātā
metadatu sistēma, materiālu kārtojuma principi un teksta atlases rīki
nodrošina tā ātru un ērtu izmantošanu. Materiālus var meklēt pēc
vairākiem atlases kritērijiem – pagasta, žanra, valodas, organizācijas, personas u.c.
Latviešu folkloras krātuve aicina visus digitālā arhīva lietotājus
piedalīties tā satura pilnveidošanā –
materiālu šifrēšanā, teicēju un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas
precizēšanā, fotogrāfijās redzamo
personu un vietu noskaidrošanā.
Īpaši svarīga ir materiālu atšifrēšana – rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas padara tos pieejamus arī
citiem lietotājiem.
22. septembrī seminārā gara-

mantas.lv redaktores – Elīna Gailīte un Digne Ūdre iepazīstinās
interesentus ar LFK digitālā arhīva
izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Smiltenes
un tās apkārtnes materiāli atrodami
Latviešu folkloras krātuvē.
Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta
apakšprogrammā 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis”. Garamantas.lv izbraukumu seminārus
Latvijas novados atbalsta Valsts
kultūrkapitāla fonds.
Ar šo semināru Smiltenes
novada bibliotēkā ieskandinām
TLMS „Smiltene” 70. jubilejas pasākumus. Laipni aicināts ikviens
interesents. Ieeja bez maksas.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Gailīte,
garamantas.lv redaktore
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
direktore
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TLMS „Smiltene” svinēs 70 gadu jubileju
Rudenī, līdz ar jauko lauku cilvēki beidz dārza darbus un pievēršas
rokdarbiem. Pirms 70 gadiem Smiltenes rokdarbnieces sanāca kultūras
centrā – Baznīcas laukumā 13, kur
šobrīd atrodas bibliotēka, lai kopīgi radītu skaistas lietas, iedvesmotu
viena otru, un celtu mūsu kultūru
saulītē.
Šogad rudens saulgriežos, kad
diena ar nakti ir vienāda garuma
un laiks mest dārza darbiem mieru, TLMS „Smiltene” svin 70 gadu
jubileju. Lai atskatītos uz studijas
darbību, Bibliotēkas telpās 22. septembrī plkst. 11:30 tiks atklāta izstāde „Riti, riti, atspolīte”. Kā dāvanu
studijai Bibliotēka no 11. septembra
ir sarūpējusi arī Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošo izstādi „Zīme.
Raksti. Ritms” par Ziemeļlatvijai
raksturīgo etnogrāfijā – rakstos, krāsās, ritmos. Jubilejas ieskandināšanu

12:00 papildinās arī Latviešu folkloras krātuves interesants stāstījums
par Smilteni un Smiltenes apkārtni
digitālajā arhīvā garamantas.lv. Vakarā plkst. 18:00 TLMS „Smiltene” telpās izstādes atklāšana „Ziedi
manā pūriņā”. Izstādē būs apskatāmi
darbi, kas ir tapuši pēdējos 5 gados.
23. septembrī no 9:00 līdz 14:00 jubilejas noskaņās pie TLMS „Smiltene”, Atmodas ielā 2, būs amatnieku
tirdziņš, kur ar tirgus lustēm kopā ar
amatniekiem un studijas draugiem
svinēsim vasaras sezonas noslēgšanos un ziemas sezonas sākšanos.
Pulksten 15:30 Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā atklās izstādi „Meistardarbu sarunas”. Izstādē būs atlasīti
darbi, kas visspilgtāk raksturo TLMS
„Smiltene” raksturu, darbi, kas simbolizē studijas vērtības. Plkst. 16:00
studijas TLMS „Smiltene” 70 gadu
jubilejai veltīts svinīgs pasākums.

TLMS „Smiltene”, Atmodas iela 2.
Studijas dalībnieces sveiks Laima
Jansone ar koncertprogrammu. Kopā
ar studijas dalībniecēm aicinām
smilteniešus un visus sveikt gribētājus kopā ar mums dalīties priekā par

padarīto, smelties jaunas iedvesmas
tam, kas vēl priekšā un svinēt rudens
saulgriežus kopā ar mums.
Tautas lietišķās mākslas studijas
„Smiltene” kolektīvs

Bibliotēkā apskatāma izstāde
par latviešu rakstu zīmēm
Smiltenes novada bibliotēkā
no 11. septembra līdz 31. oktobrim
apskatāma Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde „Zīme.
Raksts. Ritms. Latviešu rakstu zīmes”
Ceļojošās izstādes „Zīme.
Raksts. Ritms.” mērķis ir iepazīstināt ar Valkas novadpētniecības muzejā uzkrāto vēsturisko mantojumu,
radīt priekšstatu par Ziemeļlatvijai
raksturīgo etnogrāfijā – rakstos,
krāsas, ritmos. Latviešu rakstam
pamatā ir dažādas zīmes. Zīmes top
par rakstu, ja tās vairākkārt atkārtojas noteiktā secībā un ritmā.
Izstāde iepazīstina ar 8 raksturīgākajām latviešu rakstu zīmēm –
Krusta zīmi, Māras zīmi, Laimas
zīmi, Jumja zīmi, Saules koku,
Saules zīmi, Mēness zīmi, Dieva
zīmi – kā simboliem, kā raksta
elementiem, kā informācijas nesējām, attīstībā no zīmes vienkāršākās formas uz sarežģītāko. Katru
zīmi izstādē atklāj vispirms zīmes
vienkāršākās formas datorzīmējumi un zīmes kuplinājumi datorgrafikā, tad seko attēli ar Valkas
novadpētniecības muzeja krājuma
priekšmetiem, kuros attēlota konkrētā zīme vai arī, kuru forma atgādina konkrēto zīmi.
Latvijas kultūras vēsture ir ne-

saraujami saistīta ar latviešu rakstu
zīmēm. Zīmes ietver vērtības, kas
tautai ir svarīgas un nes tālāk iepriekšējo paaudžu pieredzi. Tās jau
daudzus gadsimtus pirms rakstītā
raksta kalpoja kā savdabīgs saziņas
līdzeklis. Senatnē zīmēm bija simbolisks raksturs, tām piedēvēja maģisku spēku, ticēja to burvju varai.
Tās lietoja, lai aizsargātu sētu no
ļaunuma un burvestībām, iezīmētu
sev piederošos priekšmetus, arī kā
vēstījumu noteiktā reizē un vietā.
Mainoties mūsu tautas pasau-

les izpratnei, zīmes pakāpeniski
zaudē savu maģisko nozīmi un galvenokārt kļūst par rotājošiem elementiem. Tās darina kā atsevišķas
lietas vai kā rotājumus uz ēkām un
priekšmetiem.
Ar šo izstādi bibliotēka ieskandina TLMS „Smiltene” 70 gadu
jubilejas „Kādi ziedi |Smiltenē, tādi
manā audeklā” pasākumus. Tieši
šajās telpās, Baznīcas laukumā 13,
kur tobrīd atradās kultūras nams,
pirmo reizi Smiltenes rokdarbnieces sanāca kopā, lai kopīgi radītu

skaistas lietas, iedvesmotu viena
otru, un celtu mūsu kultūru saulītē.
Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
direktore
pēc muzejs.valka.lv materiāliem
Kontakti:
Smiltenes novada bibliotēka,
Baznīcas laukums 13, Smiltene
Tālr. 64772334; 26449145
biblioteka@smiltene.lv

Bērni iepazīst ceļu satiksmes noteikumus
Sākoties jaunajam mācību gadam, aktuāli ir kļuvuši jautājumi par
bērnu drošību uz ceļa, tādēļ ir būtiski, lai bērni ir informēti par satiksmes drošības pamatprincipiem.
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā 5. septembrī ciemojās „Rūķu” un „Zaķēnu" grupiņas audzēkņi ar audzinātājām un auklītēm no PII „Pīlādzītis”,
lai iepazīstos ar ceļu satiksmes drošības noteikumiem.
Bērni tika iepazīstināti ar izstādē „Mans drošais ceļš” izvietotajām
grāmatām un materiāliem par ceļu
satiksmes noteikumiem, kas jāievēro gājējiem, autobraucējiem un
velosipēdistiem. Vēlāk bērniem tika

Bērni priecīgi par saņemtiem sertifikātiem.
rādīta filmiņa par drošību uz ceļa.
Kad gudrības tika apgūtas, tās tika
izspēlētas rotaļā, kuras laikā bērni

iejutās gan gājēja, gan autobraucēja,
gan riteņbraucēja lomā.
Tā kā bērni zinības bija apgu-

vuši, apsolīja tās ievērot un uz ceļa
uzvesties priekšzīmīgi, tad pasākuma izskaņā visi saņēma sertifikātus.
Līdz pat septembra beigām Bērnu apkalpošanas nodaļā ir apskatāma tematiska izstāde „Mans drošais
ceļš”, kurā izvietota informācija un
grāmatas par satiksmes drošības pamatprincipiem, atgādinot bērniem
noteikumus, kas jāievēro, lai ceļš uz
skolu un māju būtu drošāks. Aicinām
bērnus kopā ar vecākiem apmeklēt
izstādi un kopā pārrunāt satiksmes
drošības noteikumus.
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas
Vecākā bibliotekāre
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Turpinās
pieteikšanās
vokālistu
konkursam
„Smiltenes
balsis 2017”
Turpinās pieteikšanās ceturtajam vokālistu konkursam
„Smiltenes balsis”, kas izskanēs 14. oktobrī plkst. 18:00.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz konkursā aicināti
pieteikties arī dziedošie dueti
un trio.
Konkursa dalībniekiem –
gan solistiem, gan duetiem,
gan trio – ir jāsagatavo viena
dziesma latviešu valodā atbilstoši savam vecumam un
vokālajām spējām. Muzikālo
pavadījumu – instrumentālo
grupu – nodrošina Smiltenes
pilsētas Kultūras centrs. Aicinām dalībniekus piestrādāt pie
horeogrāfijas, atraktivitātes un
sava vizuālā tēla, kas ietekmēs
kopējo vērtējumu par priekšnesumu.
Konkursa dalībnieki tiks
vērtēti grupās „solisti” un „dueti un trio”. Solisti savukārt
tiks vērtēti vecuma grupās, kas
tiks sadalītas atkarībā no dalībnieku kopējā skaita. Dalībniekus vērtēs profesionāla, Smiltenes pilsētas Kultūras centra
apstiprināta žūrija 4 locekļu
sastāvā, kuru vārdi gan pagaidām paliek intrigā. Konkursa
dalībnieki saņems vērtīgas balvas, kuras sarūpējuši daudzie
konkursa atbalstītāji.
Konkurss „Smiltenes balsis” ir ne tikai iespēja parādīt
un pilnveidot savas vokālās
prasmes, satikt līdzīgi domājošos, saturīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī izbaudīt dzirkstošo
un jautro aizkulišu noskaņu.
Dalību konkursā iespējams
pieteikt līdz 22. septembrim
(ieskaitot), iesniedzot pilnībā
aizpildītu pieteikuma anketu,
kas pieejama www.smiltene.
lv un Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Anketu var nosūtīt
elektroniski uz e-pastu kulturascentrs@smiltene.lv, vai nodot personīgi Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā.
Informācija:
Madara Mūrniece
T. 28688101
e-pasts: madara.murniece@
smiltene.lv
Ilze Jēkabsone
T. 26472818
e-pasts: ilze.jekabosne@
smiltene.lv
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Kora „Mežābele”
radošā un aktīvā
darbošanās
Senioru korim „Mežābele” šī
sezona ir bijusi ārkārtīgi aizņemta un
saspringta. Ar nelielu ieskatu pastāstīšu.
Skaisti ir katru gadu uzsākt jaunu sezonu, kur kopā esam visi kultūras centra pašdarbnieki.
Senioru diena, Ziemassvētku
koncerts baznīcā. Kā tradīcija mums
visiem dalībniekiem – koristiem, ir
došanās uz aprūpes centru pie slimiem vientuļiem cilvēkiem – līdz ņemot cienastus no rudens ražas. Dziedam dziesmas kopā, kur veco cilvēku
acīs sariešas asaras.
Dziedam Limbažos, Valkā. Maijā 6. Vislatvijas „Mežābeļu” saiets
Smiltenē. Pie mums sabrauca no
visas Latvijas kori, folkloras, deju
kolektīvi – pavisam kopā 12 kolektīvi. 2016. gadā tas saiets notika Latgalē Žīguros. 2017. gads – Smiltenē,
2018. gadā – Rīgā.
Uzņemt ciemiņus darba daudz,
bet, pateicoties Smiltenes novada
domes priekšsēdētājam Kukaiņa
kungam, Miezīša kungam, Kultūras
centra meitenēm – Madarai un Ilzei,
kā arī mūsu gidēm, kas priecēja ciemiņus, parādot un pastāstot – Ligitai,
Laimai un Anitai, kā arī sava kora
dalībniecēm, šos svētkus nosvinējām
godam!
11. jūnijā bijām Cēsīs – Cēsu korim „Mežābele” jubileja. Ne katram
korim ir iespējas dziedāt koncertzālē, bet mums tāda bija – gandarījums
liels.
18. jūnijā – Siguldā – senioru
koru svētki, kur ar vienu kāju esam
ceļā uz Dziesmu svētkiem.
15. jūlijs – Pilsētas svētki Smiltenē.
Nu tāds ir mūsu darba lauks –
senioriem ar mūsu jauko diriģenti
Veltiņu.
Atzīmējam arī sava kora dalībniekus jubilejās – nozīmīgos svētkos.
Sezonas beigās – ekskursija.
20. septembrī plkst. 10:00 Kultūras centrā sāksim jaunu darba sezonu ar lielu atbildības sajūtu, jo 2018.
gadā Dziesmu svētki, kā arī mūsu
korim „Mežābele” svinēsim 55 gadu
jubileju.
Gaidīsim jaunus dalībniekus!
Dzintra Jablonska,
kora „Mežābele” prezidente
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Citas aktuālitātes
Atklāj jaunizbūvēto Smiltenes posteņa depo
25. augustā svinīgi atklāja Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Vidzemes reģiona brigādes
(VRB) Valkas daļas jaunizbūvētais
Smiltenes posteņa depo.
Iepriekšējās telpas, kurās mitinājās Smiltenes ugunsdzēsēji glābēji bija
uzceltas 1907. gadā un vairs neatbilda
mūsdienu standartiem ne sadzīviskā,
ne tehnikas ziņā – garāžas nelielo izmēru dēļ tajā nevarēja izvietot jaunu
speciālo tehniku, tāpēc ugunsdzēsēji
uz izsaukumiem arī šobrīd vēl dodas
ar padomju laika tehniku. 2016. gada
jūlijā tika uzsākti jaunā depo celtniecības darbi un ugunsdzēsēju depo
Smiltenē kopumā ir jau ceturtais valstī, kas uzbūvēts no jauna.
VUGD vadība solīja, kad uzcels
jauno depo, smilteniešiem beidzot
būs iespēja saņemt arī jaunas automašīnas un aprīkojumu. Šis solījums
ir pārlikts uz 2018. gadu. VUGD rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums
joprojām ir nepietiekams, noris darbs
pie specializēto transportlīdzekļu
klāsta atjaunošanas ar jaunākajām un
modernākajām glābšanas un dzēšanas
darbiem piemērotām specializētām
automašīnām. Ņemot vērā Smiltenes
apkārtnes specifiku un vajadzības,
VUGD Smiltenes posteņa ugunsdzēsēji glābēji būs vieni no pirmajiem,
kuriem plānots 2018. gadā piešķirt
specializēto autocisternu MAN 6x6
ar ūdenstilpni 7 tonnām ūdens.
Atklājot jaunizbūvēto Smilte-

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis sveic ar depo atklāšanu.
nes posteņa depo, Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
savā uzrunā un apsveikumā klātesošajām valsts amatpersonām, novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem pauda
neviltotu prieku, jo beidzot Smiltenei
ir jauns ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta depo un ka valsts ir domājusi par mūsu iedzīvotāju un uzņēmumu drošību. Taču vienlaicīgi uzsvēra
un cer, ka stāsts par jauna aprīkojuma
un tehnikas solīšanu un piešķiršanu
„rītdien” noslēgsies.
Gints Kukainis: „Smiltenes novads pēdējos gados ir absolūti otrajā vietā Vidzemes reģionā ar darba
vietu skaitu uz 1000 darbaspējīgā
vecumā esošiem iedzīvotājiem, ar
lielāko darba vietu skaita pieaugumu

pēdējos trīs gados, Smiltenes novadā
ir koncentrējušies desmit reģiona un
pat Latvijas mēroga lielākie kokapstrādes uzņēmumi, mūsu novadā ir
Vidzemes reģiona lielākais nodokļu
maksātājs un darba devējs. Smiltene
nav pelnījusi trešā līmeņa posteņa
statusu, jo, salīdzinot ar vienu līmeņa augstāko posteni, tā novads ir ar
gandrīz divreiz mazāku iedzīvotāju
skaitu un aptuveni trīs reizes mazāku
ekonomisko darbību. Tā ir tā realitāte, ko vēlos šodien akcentēt, mēs dzīvojam vēl aizvien 20 gadus atpakaļ!
Premjers savā uzrunā pareizi teica,
ka mums ir jādzīvo līdzi laikam. Mēs
to cenšamies darīt izglītībā, ikdienā,
bet tas ir jādara arī drošības struktūrām mūsu valstī.” Runas noslēgumā

priekšsēdētājs Smiltenes novada
ugunsdzēsējiem pasniedza simbolisku dāvanu – kanvu ar Smiltenes
ugunsdzēsēja depo ēkas vēsturisko
fotogrāfiju, un novēlēja, lai pietiek
izturības, mērķtiecības ikdienas darbā un lai pienāk dzīvē tādi laiki, ka
atskatoties uz veco depo ēku un to
aprīkojumu kāds bija, variet lepoties
par to, ko esiet sasnieguši.
Svinīgajā Smiltenes posteņa jaunās depo ēkas atklāšanas pasākumā
piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis,
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis,
VUGD priekšnieka vietnieks Intars
Zitāns. Jāpiebilst, ka Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs amatpersonām
nodeva pašvaldības sagatavotu vēstuli
un 22 novada uzņēmumu atbalsta vēstules, kur lūdz pēc iespējas ātrāk nodrošināt VUGD Smiltenes posteni ar
atbilstošu, rīcībspējīgu glābšanas tehniku un aprīkojumu, kā arī sakarā ar
to, ka Smiltenes pilsēta valsts plānošanas dokumentos ir noteikta kā reģionālās attīstības centrs, aicina pārskatīt
teritoriālo struktūrvienību līmeņus,
kas saglabājušies no rajonu teritoriālā
dalījuma laika, un mainīt Smiltenes
posteņa līmeni no „Vidzemes reģiona
brigādes Valkas daļas Smiltenes posteņa” uz „Vidzemes reģiona brigādes
Smiltenes daļu”.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. septembra veiktas izmaiņas
autobusu kustību sarakstos
SIA „VTU Valmiera” informē, ka no 1. septembra veiktas
izmaiņas starppilsētu un vietējās
nozīmes maršrutos.
Atklāts maršruts Alūksne –
Smiltene – Valmiera reiss plkst.
06:00 no Alūksnes autoostas (pirmdienās). Tāpat atklāts maršruta Alūksne – Smiltene – Valmiera reiss plkst. 19:30 no Alūksnes
autoostas (piektdienās). Jauns reiss ir
arī maršrutā Valmiera – Smiltene –
Alūksne – piektdienās plkst. 16:45
no Valmieras autoostas.
Maršruta Valmiera – Gaujiena – Alūksne reiss plkst. 11:50 no
Valmieras autoostas tiks izpildīts

sestdienās, slēdzot šī maršruta reisa
izpildi piektdienās.
Arī maršruta Alūksne – Gaujiena – Smiltene reiss plkst. 16:45 no
Alūksnes autoostas no 1. septembra
tiek izpildīts sestdienās, slēdzot reisa
izpildi piektdienās.
Ir slēgts maršruts Valmiera –
Gaujiena reiss plkst. 11:50 no Valmieras autoostas un maršruta Gaujiena – Smiltene reiss plkst. 16:30
no Gaujienas pirmdienās, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās. Savukārt
atklāts maršruta Valmiera – Blome – Smiltene reiss plkst. 11:50 no
Valmieras autoostas. Reisu izpildīs
darba dienās.

Izmaiņas veiktas arī vietējās
nozīmes maršrutos. Atklāts maršruta Smiltene – Aumeistari – Gaujiena reiss plkst. 06:50 un plkst. 15:10
no Smiltenes autoostas. To izpildīs
mācību gada laikā darba dienās. Atklāts arī maršruta Gaujiena – Aumeistari – Smiltene reiss plkst. 7:58
un plkst. 16:35 no Gaujienas. Reisu
izpildīs mācību gada laikā darba
dienās. Savukārt ir slēgts maršruta Smiltene – Aumeistari – Gauja reiss plkst. 7:00 un plkst. 15:10 no
Smiltenes autoostas. Slēgts arī maršruta Gauja – Aumeistari – Smiltene reiss plkst. 8:00 un plkst. 16:35
no Gaujas. No 1. septembra slēgts

maršruta Rūjiena – Kārķi – Valka reiss plkst.7:20 no Rūjienas autoostas. Bet atklāts šī maršruta reiss
plkst. 6:45 no Rūjienas autoostas. To
izpildīs katru dienu.
Atjaunoti vairāki reisi no Valmieras, Smiltenes un Rūjienas autoostām, Rīgas Starptautiskās autoostas, kā arī pieturvietām „Dikļu
skola” un „Gaujiena”. Savukārt
slēgti vairāki reisi no Valmieras,
Smiltenes un Rūjienas autoostām,
kā arī pieturvietas „Gauja”.
Mainītie saraksti skatāmi SIA
„VTU Valmiera” mājaslapas vtu-valmiera.lv sadaļā „Pasažieru pārvadājumi”, „Izmaiņas kustību sarakstos”.

Sports
Smiltenes novada sporta svētkos uzvar
Blomes pagasta komanda „Sadod melnu”
Sestdien, 26. augustā, Smiltenes pagasta sporta un atpūtas
kompleksā „Slīpi” notika ikgadējie Smiltenes novada sporta svētki.
Desmit komandu kopvērtējumā uzvaru jau trešo gadu pēc kārtas svinēja Blomes pagasta komanda „Sadod melnu”, otrajā vietā ierindojās
komanda „Aumeisteri", savukārt
trešo vietu izcīnīja Grundzāles pagasta komanda.
Šogad sacensību programmā
bija iekļauti deviņi sporta veidi,
kurus komandas veica ar netradicionālu pieeju. Lai uzvarētu, svarīga bija komandas saliedētība,
dalībnieku precizitāte un ātrums.

Sporta svētku pirmo trīs vietu ieguvēji: 1. vieta Blomes pagasta komanda „Sadod melnu”, 2. vieta „Aumeisteri",
3. vieta Grundzāles pagasta komanda.

Komandas sacentās: orientēšanās
disciplīnā, kur distance bija jāveic,
meklējot kontrolpunktus un pārvarot virvju taku; futbolā, kur spēle
risinājās pēc galda futbola principa;
volejbolā spēle notika ar nestandarta bumbu, savukārt laukumu lietainie laikapstākļi bija pārvērtuši par
„dubļu vannu”; riteņbraukšanā distanci komandas veica stafetes veidā
ar uzdevumiem; patruļas biatlonā
komandas dalībnieki distanci veica, pārvietojoties ar trīsvietīgām
slēpēm un izdarot metienus mērķī; disciplīnā „veiklais hokejists”
dalībniekiem stafetes veidā bija jāpārvieto desmit tenisa bumbiņas no
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viena punkta līdz otram; komandas
sacentās arī akadēmiskajā airēšanā,
boulingā, diskgolfā.
Visvairāk uzvaru atsevišķos
sporta veidos izcīnīja Blomes pagasta komanda, kura palika nepārspēta diskgolfā, futbolā, boulingā,
riteņbraukšanā, biatlonā. Aumeisteru komanda uzvaru izcīnīja akadēmiskajā airēšanā, orientēšanās
distanci visātrāk veica Smiltenes
novada domes komanda, sieviešu
volejbolā uzvaru svinēja Grundzāles pagasta komanda, savukārt disciplīnā „veiklais hokejists” pirmo
vietu ieguva Variņu I komanda.
Sporta svētku kopvērtējuma
rezultāti:
1. Blomes pagasta komanda
„Sadod melnu”;
2. Komanda „Aumeisteri”;
3. Grundzāles pagasta komanda;
4. Bilskas pagasta komanda;
5. Smiltenes novada domes
komanda;

6. Variņu pagasta I komanda;
7. Komanda „Jenoti”;
8. Komanda „Zelta stars”
9. Variņu pagasta II komanda;
10. Komanda „Znaroks”
Smiltenes novada sporta svētku mērķis ir rosināt novada iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties
sportiskās aktivitātēs, popularizēt
sportu, kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu nodarbi.
Sporta svētki notika jau septīto
reizi, tie tradicionāli notiek pēdējā
augusta sestdienā.
Paldies sporta un atpūtas kompleksa „Slīpi” saimniekiem par
uzņemšanu un atbalstu sacensību
organizēšanā. Paldies dalībniekiem
un skatītājiem par būšanu kopā
Smiltenes novada sporta svētkos!
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: A. Melderis

Volejbola vasara – zelta krāsā!
Ar teicamu sniegumu
vasaras sezonu noslēdza
Smiltenes BJSS volejbola grupas audzēkņi – zēni,
kuri izcīnīja iespēju spēlēt
finālturnīrā – Vasaras spēlēs volejbolā. Fināls norisinājās Ogrē, kur pulcējās
113 labākās Latvijas komandas, kuras pārstāvēja
650 jaunieši.
Lielisku spēli demonstrējot un uzvarot pusfinālā Daugavpils komandu,
Smiltenes BJSS audzēkņi
iekļuva finālā. Ar pārliecību tiek uzsākta finālspēle
pret Tukuma komandu,
un atskanot spēles beigu signālam
(spēles notiek 10 min.), tiek svinēta uzvara! 1. vietu izcīnīja un zelta
medaļas ieguva – Roberts Riņķis,
Toms Emīls Liepa, Druvis Bičevs-

kis, Emīls Reinis Āboltiņš, Mārtiņš
Ūburgs, Daniels Zuza.
Ticība saviem spēkiem un
veiksmes pietrūka jaunākās grupas
zēniem, kuri finālposmā izcīnīja

Orientieristu panākumi Latvijas čempionātā
Zelta medaļas Latvijas čempionātā vidējā distancē izcīna
Smiltenes BJSS sportiste Agnija
Caune un OK Azimuts veterāni
Videga Gaigala un Dainis Bormanis.
Zelta medaļas stafetē izcīna
Smiltenes BJSS meitenes W-18
grupā Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa un Agnija Caune.
9. un 10. septembrī Līgatnes apkārtnē notika orientieristu rudens sezonas centrālais notikums – Latvijas
čempionāts orientēšanās sportā vidējā distancē un stafetē. Sacensību
apvidum raksturīga gravu sistēma ar
dažādiem mikroobjektiem un reljefa
formām, prasīja no orientieristiem
gan neierastu etapu veikšanu, gan
labu fizisko sagatavotību.
Pirms sacensību apbalvošanas
sacensību rīkotāji, dalībnieki un
skatītāji ar klusuma brīdi pieminēja
aizsaulē aizgājušo Saldus orientēšanās dzīves vadītāju un treneri Ojāru
Ulmani. Ojārs bija viens no Baltijas
junioru kausa idejas autoriem un
pirmajiem organizētājiem.
Meistarsacīkstēs vidējā distancē startēja ap 650 dalībnieki.
Vidējā distance veda gar dažāda lieluma Gaujas un Līgatnes upju
gravām un caur labi skrienamiem
priežu – egļu mežiem. Līgatnē Latvijas čempionāts atgriezās pēc 31
gada pārtraukuma, taču pēdējās Latvijas kausa sacensības – Cēsu rudens
– Līgatnē notika 1997. gadā.
Šis Latvijas čempionāts starp citiem izcēlās ar pēdējos gados nepieredzētu konkurenci, īpaši jau vīriešu
elitē, kurā startēja visi Latvijas šī brīža labākie orientieristi. Pretendentu
uz medaļām 36 vīru konkurencē bija
daudz un iekļūt TOP 10 vien jau bija
liels sasniegums.
Cīņā par Latvijas čempiona
titulu vīru elitē devās 34 orientieristi, starp kuriem uzvarētāju bija
grūti paredzēt. 5,8 kilometrus garajā distancē ar kāpumu 350 m un
25 kontrolpunktiem redzējām tādus
Latvijas izlases sportistus, kā Edgaru
Bertuku, Andri Jubeli, Dāvi Dišleru,
Artjomu Rekuņenko, Rūdolfu Zērni,
Artūru Pauliņu, Mārtiņu Sirmo, gan
citus, un visi par nokļūšanu uz pjedestāla cīnījās sīvi.
Šoreiz triumfēja OK Alūksne

Azimuts OK-Sm BJSS zelta meitenes.
pārstāvis Edgars Bertuks, kurš finišēja pēc 41 minūtes 32 sekundēm.
Viņš savu vidējās distances čempiona titulu atguva pēc 11 gadu pārtraukuma. Otrais Andris Jubelis, trešajā
vietā OK Azimuts sportists Artjoms
Rekuņenko, kuram meža distancēs
Latvijas čempionātos šis ir augstākais sniegums. Viņa kluba biedram
Artūram Pauliņam šoreiz 14. vieta.
Būdaskalna pārstāvim Anatolijam
Tarasovam 16. vieta.
No Smiltenes BJSS sportistiem
zelta medaļu W-16 grupā izcīnīja
Agnija Caune. Viņai savu tuvāko sekotāju Aiju Deniju Trēziņu no ZVOC
izdevās pārspēt par 4:36. Šajā grupā
vēl veiksmīgs starts Zandai Stabiņai,
finišējot sestajā vietā.
Divas medaļas Smiltenes BJSS
meitenēm tiek W-20 grupā, kur otrajā vietā Laura Savicka un trešā Jana
Marta Ivanovska. Šī vecuma junioriem trešais Matīss Slikšjānis. Līdz
medaļām pavisam nedaudz sīvajā
konkurencē pietrūka mūsu 18 gadīgo grupu pārstāvjiem. Tā Ilgvars
Caune finišē ceturtajā vietā, tikai trīs
sekundes aiz trešās vietas ieguvēja.
Piektajā vietā ir Elīna Skopāne.
Piektais rezultāts arī Renāram
Kļaviņam M-14 grupā. Šī vecuma
meitenēm šoreiz no sporta skolas
meitenēm labāk veicas Anetei Annai
Strazdiņai, izcīnot devīto vietu. Ar
katru startu rezultāti aug Madarai
Celmai. Viņai 10. vieta. Savukārt
daudzskaitlīgajā W-12 grupā, kur
startē 42 meitenes, no mūsējām labāk veicas Agnijai Kalējai, finišējot
13. vietā. Tikai deviņas sekundes vi-

ņai piekāpās Elīza Zeiļuka.
Panākumi arī Azimuts OK sportistiem veterānu grupās. Tiekam pie
divām zelta medaļām. Tas izdodas
W-50 grupā Videgai Gaigalai un
M-50 grupā Dainim Bormanim. Otrais savā grupā M-40 ir Otārs Putrālis. Trešajā vietā Aldis Lapiņš M-65.
Pavisam nedaudz līdz goda pjedestālam veterānu daudzskaitlīgākajā
grupā M-45, kur startē 33 dalībnieki,
pietrūkst Mārim Stabiņam, finišējot
6. vietā. M21B grupā Mārim Zeiļukam 4. vieta un Gaidram Caunem
5. vieta. Piektais rezultāts M21A
grupā Rolandam Rudītim.
Meistarsacīkstēs stafetēs –
168 komandas.
Savukārt Latvijas čempionātā orientēšanās stafetē pērn līderes
dāmu elitē bija OK „Meridiāns”
meitenes, kuras jau vairākus gadus
ir uzskatāmas par galvenajām favorītēm gandrīz visās Latvijas stafešu
sacensībās. Bija gana interesanti vērot, vai viņām čempionu titulu izdosies nosargāt arī šogad. Savu titulu
cēsiniecēm nosargāt izdevās. Otrajā
vietā finišēja Kāpas komanda, bet
trešajā vietā Cēsu Meridiāna otrā
komanda. Azimuta komandai, kurā
startēja Laura Savicka, Jana Marta
Ivanovska un Liene Brūvele augstā
sestā vieta 16 komandu konkurencē.
Tāpat aktuāls bija jautājums,
kura komanda par čempioniem 24
komandu konkurencē kļūs Latvijas
čempionāta stafetēs vīru elitē, jo jau
divus gadus pēc kārtas tas bija izdevies „Ozona” pārstāvjiem. Šoreiz
čempionu godā tika Saldus OK ko-

manda. Savukārt jau otro gadu pēc
kārtas otrajā vietā Azimuts OK-Sm
BJSS komanda ar Artjomu Rekuņenko, Artūru Pauliņu un Ilgvaru
Cauni sastāvā. Trešie finišēja IK
Ausekļa komanda.
Zelta medaļas izcīnīja Azimuts
OK-Sm BJSS zelta meitenes, kas
šogad jau izcīnītajai zelta medaļai
stafetēs Latvijas Jaunatnes olimpiādē, tagad pievienoja zelta medaļu
Latvijas čempionātā grupā W-18.
Rīgas IK Ausekļa komandu Smiltenes BJSS audzēknes pārspēja par
vairāk kā 15 minūtēm, bet trešajā
vietā finišējušās Ogres pārstāves par
42 minūtēm.
Pie bronzas medaļas tika arī
Aldis Lapiņš. Viņš startēja grupā
M195. Šī ir grupa, kurā atļauts sastādīt komandu no dažādos klubos
reģistrētiem dalībniekiem. Aldis
startēja kopā ar vīriem no OK Seniors. Viņiem bronzas medaļas. Tikai
nepilna minūte līdz goda pjedestālam pietrūka Smiltenes BJSS W-14
grupas meitenēm – Agnesei Jaunmuktānei, Madarai Celmai un Andai
Jaunmuktānei.
W-12 grupas meitenes ar Aneti
Stabiņu, Kitiju Abulu un Agniju Kalēju sastāvā uzrādīja astoto rezultātu.
Te gan jāpiebilst, ka pēc otrā etapa
komanda bija otrajā vietā. Trešā etapa veicējai nepaveicās ar divu kontrolpunktu atrašanu, kas bija bedrēs.
M-145 grupā Azimuta komanda ar
Aigaru Savicki, Juri Rudīti un Aigaru
Dudeli sastāvā divpadsmit komandu
konkurencē izcīnīja piekto vietu.
Pārējām četrām Azimuta pieaugušo un veterānu komandām
šoreiz dažādu iemeslu dēļ rezultāta
nav. Nācās secināt, ka visu sezonu
ir jāpiedalās stafešu sacensībās. Ja
izdomā uzskriet stafeti tikai Latvijas
čempionātā, ne vienmēr var tikt pie
rezultāta, jo stafetēs ir cita spriedze,
kā skriet individuālajās sacensībās.
Tāpat ir arī stafešu distanču plānošanas īpatnības, kur distance vairākās
vietās šķērsojas un ir jābūt īpaši uzmanīgiem, lai šajā ciparu un kontrolpunktu juceklī, kas ir kartē, ātrumā
saprastu, uz kurieni tad īsti jāskrien.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS orientēšanas
treneris

5. vietu (posmos tika
izcīnītas 1. un 3. vieta). Labs starts pirmajā
gadā! Komandā spēlēja – Roberts Vāvere,
Rihards
Druvmalis,
Kristiāns Lapiņš, Ēriks
Maļčukovs.
Paldies
audzēkņiem par emocijām,
kuras piedzīvoju pateicoties viņu sniegumam!
Paldies audzēkņu vecākiem par sapratni un
atbalstu visas vasaras
garumā! Esmu lepna
un gandarīta par savu
audzēkņu
sniegumu
volejbola laukumos!
Gita Brālēna,
Smiltenes BJSS
volejbola trenere

Jauna pieredze un
emocijas
No 22. līdz 24. augustam VeloLifestyle/SmiltenesBJSS audzēkne Eva Elīza Leikarte
piedalījās
savās pirmajās lielajās, starptautiskajās
sacensībās Berlīnē
(International kids tour Berlin), kuras norisinājās jau 25. reizi.
Jaunietes startēja kopā ar zēnu
grupu, tādējādi grupas braucienos
startēja iespaidīgs, 150 sportistu
liels, peletons.
Individuālajā braucienā starp
jaunietēm Eva ierindojās – 25. vietā
un grupas braucienā – 24. vietā, kā
arī labi aizvadīja komandas braucienu.
Agnis Apse,
Smiltenes BJSS
riteņbraukšanas treneris

Sporta pasākumi
16. septembris no plkst.
15:00 šķēpmešanas sacensības
„Smiltene – Valga Javelin cup
2017”, Valgas stadions.
17. septembris no plkst.
11:00 līdz 16.00 8’CBR kausa
izcīņa orientēšanās sportā. DUS
„Latvijas nafta” apkārtne, Launkalnes pagasts.
21. septembris skriešanas
seriāls „Tepera Takas” 9. kārta.
Starts – meža sākumā pie kartingu
trases no plkst. 17:30 līdz 19:00.
23. septembrī no plkst. 11:00
Latvijas riteņbraukšanas federācijas kauss BMX riteņbraukšanā. BMX trase, Silva. Organizē
biedrība BMX klubs „Silvas Ziķeri”.
28. septembris skriešanas
seriāls „Tepera Takas” 10. kārta. Starts – meža sākumā pie kartingu trases no plkst. 17:30 līdz
19:00.
29. un 30. septembris biedrības „Pro-Kart” organizētās
kartinga sacensības. Sporta un
atpūtas komplekss „Teperis”, kartinga trase.
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Pasākumi
novada
pagastos

Smiltenes pilsētas Kultūras
centra pasākumi

SEPTEMBRĪ

9. septembrī plkst. 22:00
Variņu tautas namā
atpūtas vakars ar Jāni Krūmiņu
(no grupas Apvedceļš) un
Dj Gunchu. Ieeja 3,00 eiro
Darbosies kafejnīca

TLMS „Smiltene” telpās, Atmodas ielā 2
22. septembrī plkst. 18:00 TLMS „Smiltene” darbu
IZSTĀDES „ZIEDI MANĀ PŪRIŅĀ” ATKLĀŠANA
(izstāde skatāma līdz 31. oktobrim)
23. septembrī
plkst. 09:00 – 14:00 pie TLMS „Smiltene”, Atmodas ielā 2
TIRGUS LUSTES – svinam rudens saulgriežus!
plkst. 15:30 Smiltenes pilsētas Kultūras centra foajē
TLMS „Smiltene” darbu IZSTĀDES „MEISTARDARBU
SARUNAS” ATKLĀŠANA (izstāde skatāma līdz 12. oktobrim).
plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
TLMS „SMILTENE” 70. JUBILEJAS SVINĪGAIS PASĀKUMS,
īpašais viesis – koklētāja Laima Jansone

11. septembrī plkst. 12:30
Bilskas pagasta bibliotēkā
dzejas pēcpusdiena kopā ar
dzejnieku un muzikantu
Uldi Punkstiņu
Ieeja bezmaksas
15. septembrī plkst. 17:00
Grundzāles kultūras namā
dziesmoti dzejiska pēcpusdiena
kopā ar Elitu un Viktoru
Tilčikiem. Ieeja bezmaksas

29. septembrī plkst. 19:00
Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē
DZEJAS KRĀJUMA „MELNBALTIE SAPŅI” ATVĒRŠANAS
SVĒTKI, autores – Alda Lucko, Mārīte Pommere, Eva Kozlovska.
Muzicē – Reinis Alberts Miders un Artūrs Kalniņš, pasākumu vada –
Kristers Treisners. Ieeja – bez maskas

16. septembrī plkst. 22:00
Birzuļu tautas namā
balle kopā ar grupu „Zeļļi”
Ieeja 3,00 eiro

30. septembrī plkst. 16:00
Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS
ORĶESTRA KONCERTS, īpaši suminot Smiltenes novada seniorus
Starptautiskajā senioru dienā. Ieeja – bez maksas

30. septembrī plkst. 17:00
Variņu tautas namā, muzikāla
dzejas pēcpusdiena “Man lielas
laimes nevajag”. Piedalās
dzejniece Inta Špillere un Jānis
Krūmiņš (no grupas Ceļojums)
Ieeja bez maksas

OKTOBRĪ
1. oktobrī plkst. 11:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
BĒRNU RĪTS kopā ar Vinniju Pūku un viņa draugiem
Ieeja – par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”

30. septembrī plkst. 19:00
Palsmanes kultūras namā
„Muzikālā kafejnīca” – rudens
vakars sveču gaismā, tēja un
vīns, proza un mūzika.
Īpašie viesi: S. Sāre-Gerža,
Ģ. Ripa, M. Kalniņš.
Ieeja 2,00 eiro

5. oktobrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
Gabriela Gota maģiskā CIRKA „CARABAS” IZRĀDE visai
ģimenei. Biļetes varēs iegādāties pirms pasākuma Smiltenes pilsētas
Kultūras centra kasē
6. oktobrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
GRUPAS „KLAIDONIS” KONCERTS
„AR SMAIDU SAULRIETĀ” – dziesmas no jaunā albuma ar tādu
pašu nosaukumu, kā arī tautā iemīļotas un populāras melodijas.
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv: 7,00 eiro, 10,00 eiro, 12,00 eiro un 15,00 eiro

13. oktobrī (par laikiem sekot
informācijai)
Palsmanes pirmskolas izglītības
iestādei – 50. gadu jubilejas
svētku pasākumi

7. oktobrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
Ogres Tautas teātra IZRĀDE „BERNIKA PROJEKTS”,
režisors – Jānis Kaijaks. Konsulam Bernikam ir viss – ideāla ģimene,
nevainojama reputācija, augsts stāvoklis sabiedrībā. Projekts, kuru
viņš tagad uzsācis, dos labumu visai pilsētai, tas būs jauna laikmeta
sākums, bet sens pagātnes noslēpums pēkšņi draud sagraut visu viņa
dzīvi. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās un www.bilesuparadize.lv: 5,00 eiro
14. oktobrī Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
plkst. 18:00 VOKĀLISTU KONKURSS „SMILTENES
BALSIS 2017” – konkursam var pieteikties solisti, dueti un trio.
Pieteikšanās līdz 22. septembrim, sūtot aizpildītu pieteikuma anketu
uz kulturascentrs@smiltene.lv vai iesniedzot personiski Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa
pieejama www.smiltene.lv un Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
plkst. 22:00 RUDENS BALLE ar grupu „Galaktika” Ieeja – 5,00 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 11. oktobrim
(ieskaitot) Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē vai pa tālruni
28688101
19. oktobrī plkst. 19:00
Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
KONCERTS „TU UN ES”, Harijam Zariņam – 60, Atim Ieviņam –
30, Alexam – 55. Koncertā leģendāras un aizkustinošas rokbalādes
izpildīs: Dināra Rudāne, Antra Stafecka, Aija Andrejeva, Harijs
Zariņš, Alex, Jānis Buķelis (Buks), Atis Ieviņš un grupa „Colt”
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv: 10,00 eiro, 12,00 eiro un 15,00 eiro
21. oktobrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kolektīvu
jaunās SEZONAS IESKAŅAS KONCERTS
Vairāk informācijas par Smiltenes pilsētas Kultūras centra
pasākumiem: www.smiltene.lv

14. oktobrī plkst. 19.00
Grundzāles kultūras namā
koncerts „Kaimiņu būšana”
Piedalās Apes novada
amatierkolektīvi Plkst. 22.00
BALLE ar grupu „Ceļojums”

Smiltenes novada
bibliotēkā
(Baznīcas laukumā 13)

TLMS Smiltene 70. jubilejas „Kādi ziedi
Smiltenē, tādi manā audeklā” pasākumu
ieskandināšana:
No 11. septembra līdz 31. oktobrim Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde „Zīme. Raksts. Ritms” – par Ziemeļlatvijai raksturīgo etnogrāfijā – rakstos, krāsās, ritmos
No 22. septembra līdz 31. oktobrim izstāde „Riti, riti, atspolīte” –
par un ap TLMS „Smiltene” tās 70 darbības gados
22. septembrī pulksten 12:00 lekcija par Smilteni un tās apkārtni
latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā www.garamantas.lv

Dzejas dienas:
15. septembrī pulksten 17:30 Regīnas Melzobas dzeja dvēselei.
Kopkrājuma „Liktens pļavās spēku smeļot” literāri muzikāla atvēršana. Piedalās Eva Uldriķe
29. septembrī pulksten 17:00 – tikšanās ar žurnālu „Taka” – žurnāls garīgai un fiziskai veselībai

21. oktobrī plkst. 16:00
Blomes tautas nama lielajā
zālē kāpostu skābēšanas balle.
Kopā ar lauku kapelu skābēsim
kāpostus sev un citiem,
dancosim, dziedāsim un ēdīsim.
Ieejas maksa – lauku našķis
– konsevējums, žāvējums,
sālījums, marinējums u.c.
Laipni gaidīti!
21. oktobrī plkst. 22:00
Palsmanes kultūras namā
Rudens balle ar grupu
„Atestāts”. Ieeja 3,00 eiro

23. septembrī

SVECĪŠU VAKARS
SMILTENĒ
PILSĒTAS KAPOS
plkst. 18:00
MEŽA KAPOS
plkst. 17:00
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