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2017. gada 17. novembris

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Valsts svētku pasākumā
godinās novada cilvēkus
18. novembrī plkst.
16.00 Smiltenes pilsētas
Kultūras centra lielajā
zālē norisināsies svinīgais
Valsts svētku pasākums
„Latvijai – 99”. Pasākuma
pirmajā daļā tradicionāli tiks
pasniegti Smiltenes novada domes
apbalvojumi sešās nominācijās,
kā arī astoņi goda un divi pateicības raksti.
Apbalvojumu saņēmējiem un
Smiltenes novada iedzīvotājiem muzikālu svētku dāvanu sniegs vijoles
virtuozs Raimonds Ozols ar grupu
un Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra stīgu kvartets. R. Ozols
ir LNSO orķestra pirmo vijoļu koncertmeistars. Viņa izpildīto mūziku,
kas apvieno gan klasisko, gan moderno, jo īpašu padara R. Ozola vijoles samtainais skanējums un profesionāli nevainojamais izpildījums.
Šogad Smiltenes novada domes augstāko apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” pasniegs
Līgai un Raimondam Kleperiem,
ZS „Lejas Kleperi”, Launkalnes
pagasts, saimniekiem, kuri rūpējas
par latvisko tradīciju saglabāšanu,
popularizēšanu, kā arī ilgtspējīgu
un videi draudzīgu meža apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu. Apbalvojumu „Gada balva
Izglītībā” pasniegs Smiltenes vidusskolas fizikas, programmēšanas
pamatu un informātikas skolotājam
Andrejam Miķim; Apbalvojumu
„Gada balva Kultūrā” pasniegs
šuvējai Annai Priedītei un koktēlniekam Guntim Priedītem; Apbalvojumu „Gada balva Tautsaimniecībā” pasniegs Smiltenes
tehnikumam; Apbalvojumu „Gada
balva Tūrismā” – maizes muzeja

„Kukaburra” saimniekam
Jānim Krieķim; Apbalvojumu „Gada balva
Sabiedriskajā darbībā”
pasniegs Aurikai Zīverei par brīvprātīgu iesaistīšanos un atbalstu nometņu
organizēšanā Ukrainas kara darbībā
cietušajiem bērniem, kā arī aktīvu
jauniešu lietu koordinēšanu Smiltenes novadā, vadot Smiltenes novada
jauniešu domi.
Goda rakstus par nopelniem
un ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā
darbā šogad pasniegs: Smiltenes
tehnikuma galvenajai grāmatvedei
Genovefai Loginai, ģimenes ārstei
Lilitai Ezeriņai, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam, SIA „Vidzemīte” zootehniķei
Ilgai Gribulei, Palsmanes pagasta
ģimenes ārstes prakses medmāsai
Indrai Antēnai, Launkalnes feldšerpunkta ārsta palīdzei Jeļenai Apsei,
palsmaniešiem Guntai Paeglei un
Valdim Paeglim, ilggadējai Grundzāles pagasta pārvaldes sekretārei
Iritai Pakalnei.
Pateicības rakstus par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības
rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā darbā un par
sadarbību ar Smiltenes novada domi
pasniegs: Palsmanes bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītajai Aijai Zeibotei un
SIA „Smiltenes NKUP” elektriķim
Andrejam Lejam.
Esiet mīļi aicināti godināt mūsu
novada cilvēkus un kopīgi svinēt
mūsu valsts svētkus!

Aicina ogu un augļu audzētājus
pieteikties praktiskam semināram Apē
Smiltenes novada ogu un augļu
audzētājiem un pārstrādātājiem ir
iespēja pieteikties dalībai praktiskā
seminārā, kas norisināsies Apes novadā no 7. līdz 8. decembrim. Pasākuma ietvaros, divu dienu laikā uzstāsies vairāki lektori, tostarp „Very
berry” īpašniece Gundega Sauškina
un Repinas dārzkopības skolas pārstāve, būs iespēja paviesoties „Very
berry” ogļu un augļu pārstrādes cehā
un apskatīt bioloģisko saimniecību
„Vējiņi” Alsviķu pagastā.
Apmācības tiek organizētas
Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta Nr. Est-Lat14 „COOP Local”
(„Pārrobežu sadarbības veicināšana
vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”)
ietvaros.

Pieteikšanās un plašāka informācija www.smiltene.lv, kā arī rakstot
un zvanot projekta aktivitāšu vadītājam Modrim Apsītim – modris.apsitis@smiltene.lv, 29395200, līdz 28.
novembrim. Vietu skaits ierobežots.
Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma. Smiltenes
novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir EUR 61 104,00, t.sk.
programmas finansējums ir 85%
jeb EUR 51 938,40 un pašvaldības
līdzfinansējums ir 15% jeb EUR
9165,60.
Modris Apsītis,
Tūrisma informācijas centra vadītājs

1

17.11.2017. Nr. 11 (70)

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.
/Rainis/
Latvija – tie esam mēs, tāpēc ikvienam Smiltenes novada un Latvijas
iedzīvotājam novēlām izjust lepnumu par sevi, par ikvienu labo darbu,
kas paveikts ikdienā. Būsim lepni, ka varam dzīvot brīvā un neatkarīgā
valstī. Tikai mūsu pašu spēkos ir sargāt un vairot tās labklājību.
Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā!
Smiltenes novada dome

Pasniegtas konkursa
„Smiltenes novada uzņēmējs” balvas
3. novembrī jau trešo gadu notika pasākums „Smiltenes novadaa uzņēmējs”, lai godinātu vietējos uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi
rātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
vadā.
Svinīgajā pasākumā pulcējās gandrīz
ndrīz
200 novada uzņēmēji un lūgtie viemiņu
si no valsts institūcijām, un kaimiņu
novadu pašvaldību pārstāvji.
Atklājot svinīgo pasākumu
umu
„Smiltenes novada uzņēmējs”, savā
uzrunā domes priekšsēdētājs Gints
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ntss
Kukainis teica: „Uzņēmējdarbība
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lepnums un gandarījums par to,
o, ka
katru gadu dalībnieku skaits unn iinnterese par šo pasākumu pieaug, lai
kopīgi atskatītos uz to, kā mums ir
gājis, paskatītos, kā mēs izskatāmies
skaitļos un paraudzīties, ko mēs varam darīt nākotnē, lai mums visiem
būtu labāk. Ja mums visiem būs labāk un mēs spēsim atrast gan īstos
vārdus, gan īstos darbus, izdarīt to
godprātīgi, ar degsmi un izaugsmi,
tad mūsu novadam būs mūžīga nākotne. Novēlu katram savā biznesā
veiksmi, izaugsmi un sasniegt izvirzītos mērķus. Kopā veidosim tādu
vidi, kur ikviens iedzīvotājs varētu
dzīvot un lepoties ar savu novadu
un vietu, kur vēlēsies atgriezties arī
tie, kuri šobrīd dzīvo ārpus mūsu
novada vai Latvijas. Paldies Jums!”
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs uzstājās ar prezentāciju par
Smiltenes novada sasniegtajiem radītājiem uzņēmējdarbībā un pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem
attīstības projektiem.
Pasākumā piedalījās arī vairāku
valsts institūciju pārstāvji. Ar prezentāciju par pasaules ekonomikas
tendencēm un to potenciālo ietekmi
uz Latviju uzstājās Latvijas Bankas
padomnieks Andris Strazds. Ar uz-

Balvu SIA „8 CBR” pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis.
runām uzstājas un balvas šī gada
nominantiem pasniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārais sekretārs
Jānis Eglītis, „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs Jānis Lange,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomnieks reģionālajos jautājumos Vidzemes nodaļas vadītājs Juris Sleņģis, Latvijas
Pašvaldības savienības padomniece
uzņēmējdarbības jautājumos Andra
Feldmane, kā arī Latvijas Darba
devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.
Kā centrālais pasākuma notikums bija konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs” laureātu godināšana. Šogad, papildus galvenajām nominācijām „Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības
budžetā” un „Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas”, tika pasniegtas
balvas vairākās jaunās nominācijās:
„Sociāli atbildīgs uzņēmums”, „Ieguldījums Smiltenes novada tēla
popularizēšanā”, „Smiltenes novada

jaunais uzņēmējs”, „Smiltenes novada labākais darba devējs” un „Uzņēmējdarbības būve”.
Pasākuma laikā tika godināti
trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības
budžetā 2016. gadā”. Smiltenes novada domes apbalvojumus nemainīgi saņēma:
SIA „FIRMA MADARA 89” –
pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības
uzņēmums Latvijā, kas savas pastāvēšanas laikā veiksmīgi ir attīstījies.
Uzņēmums ir vietējā veikalu tīkla
„top!” lielākais partneris, kas virzās
uz realizācijas apjoma palielināšanu, tādēļ ik gadu tiek atvērtas jaunas
mūsdienīgas tirdzniecības vietas.
Šobrīd tie ir vairāk nekā 100 veikali
ar mums labi atpazīstamajām preču
zīmēm: „top!”, „minitop!”, „LABAIS” un „Skapis”. Uzņēmuma apgrozījums katru gadu pieaug, un tā
attīstību pierāda arī strādājošo skaits
turpinājums 2. lpp.
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turpinājums no 1. lpp.
– 2016. gadā tie ir bijuši vairāk nekā
1000 darbinieki. SIA „Madara 89”
ir 2016. gada lielākais nodokļu maksātājs Vidzemes plānošanas reģionā
lielo nodokļu maksātāju grupā, kā
arī aptaujā „TOP darba devējs 2016”
tika atzīts kā trešais labākais darba
devējs Vidzemes reģionā.
SIA „8 CBR” – viena no vecākajām un lielākajām ceļu un tiltu būves sabiedrībām Latvijā. Uzņēmums
ir gadu desmitiem mērķtiecīgi strādājis, lai pierādītu savu profesionālo
attieksmi pret darbu – katrā projektā, risinājumā un detaļā. Paveiktie,
kā arī šobrīd realizējamie objekti
ir atrodami gan Smiltenē, gan visā
Latvijā. SIA „8 CBR” jau vēsturiski ir bijis viens no lielākajiem darba
devējiem Smiltenē. Šobrīd uzņēmumā tiek nodarbināti vairāk kā 200
cilvēki. Zinošie, profesionālie un
pieredzes bagātie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība.
SIA „Troll Smiltene” – viens no
lielākiem bērnu mēbeļu ražotājiem
Latvijā. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums ir pieaudzis par 17,2 %, jo
ir apgūti jauni tirgi, palielināti ražošanas apjomi, kā arī attīstītas jaunas
produktu līnijas. Uzņēmuma misija
ir ražot kvalitatīvas bērnu mēbeles,
lai mazulim būtu patīkami un ērti.
SIA „Troll Smiltene” ir Latvijā plaši
pazīstams vietējais produkts, kurš ar
panākumiem iekaro savu vietu starp
pasaulē pazīstamajiem bērnu mēbeļu ražotājiem. Saražotā produkcija
tiek eksportēta uz Eiropu, Ameriku
un pat Austrāliju. Eksporta atbalsta
iniciatīva „The Red Jackets” ir nominējusi SIA „Troll Smiltene” kā
vienu no 20 izcilākiem un veiksmīgākiem Latvijas eksporta zīmoliem.
2016. gadā uzņēmumā tika nodarbināti vairāk kā 250 darbinieki.

Balvu SIA „Troll Smiltene”
pasniedza Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis.
Nominācijā „Lielākās ražošanā
ieguldītās investīcijas 2016. gadā”
apbalvojumus saņēma:
A/S „Smiltenes Piens” – vadošais piena produktu ražotājs un
eksportētājs reģionā, kas šogad
svin 105 gadu jubileju. 2016. gadā
kompānija lielu uzmanību veltīja
produktu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī jaunu
produktu izstrādei, apgrozījums palielinājās par 4,7%, savukārt peļņa
palielinājās par 22,4% vairāk nekā
gadu iepriekš. Lai sasniegtu labus
rezultātus, uzņēmumam ir svarīga
darbinieku komanda, kas ir gatava
pilnveidoties, realizēt jaunas un izaicinošas idejas. Uzņēmums investē
jaunās ražošanas iekārtās, izvēlas
modernākās nozares tehnoloģijas,
kuru ieviešanā cenšas apgūt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus,
piemēram, 2016. gadā ir realizēts

projekts „Investīcijas A/S Smiltenes
piens tehnoloģiju attīstībā”.

Balvu A/S „Smiltenes Piens”
pasniedza Latvijas Bankas
padomnieks Andris Strazds.
ZS „Kalnāres” – 1995. gadā ir
dibināta Blomes pagasta zemnieku
saimniecība, kas galvenokārt nodarbojas ar graudaugu ražošanu pārtikai
un lopbarībai. ZS „Kalnāres” ir ģimenes saimniecība, kas šobrīd saimniecībā apsaimnieko 230 ha lauk-

Balvu ZS „Kalnāres” pasniedza
Latvijas Bankas padomnieks
Andris Strazds.
saimniecībā izmantojamās zemes,
no tās 60 ha ir īpašumā. Saimniecība
ir Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības VAKS
biedre, kur arī realizē visus saražotos graudus, iepērk sēklu, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus.
Saimniecības attīstībai tiek realizēti
vairāki projekti, piesaistot ES finansējumu, 2002., 2011. un 2015. gadā
tika realizēti projekti lauksaimniecības tehnikas modernizācijai, bet
2016. gadā projekts „Graudkopības
nozares attīstība uzņēmumā”.
ZS „Veczilakši” – Grundzāles
pagasta zemnieku saimniecība ir
ģimenes saimniecība, kas strādā,
attīstās, lai veiksmīgi varētu darboties cūkkopības un laukkopības
nozarē. Saimniecības darbībā aktīvi
iesaistās arī ģimenes jaunā paaudze.
Kārlis Ruks, kas ir valdes priekšsēdētājs „Latvijas Jauno Zemnieku

klubā”, cenšas saimniecībā realizēt
inovatīvas idejas, lai radītu pievienoto vērtību abu nozaru saražotai
produkcijai. ZS „Veczilakši” sākuši audzēt šaurlapu lupīnu sēklas,
kas tiek izmantotas cūku barošanā.
Eksperimentējot un cūku barības
devā iekļaujot pašaudzēto lupīnu,
tiek iegūti arvien labāki cūku nobarošanas ātruma un gaļas kvalitātes
rādītāji. Saimniecība realizē ne tikai
inovācijas ražošanā, bet arī Eiropas
Savienības projektus, 2016. gadā
tika realizēts viens no projektiem„Tehnikas modernizācija Z/S „Veczilakši”.
Nominācijā „Sociāli atbildīgs
uzņēmums” balvu saņēma A/S
„Smiltenes Piens” – kā tradicionāls
uzņēmums ar dziļām saknēm dzimtajā zemē, A/S „Smiltenes Piens”
apzinās labu darbu nozīmi valsts un
savas pilsētas attīstībā, sabiedrības
saliedētībā un personības izaugsmē. Tāpēc uzņēmums regulāri un ar
prieku palīdz tiem, kam nepieciešama palīdzība. A/S „Smiltenes Piens”
atbalstu sniedzis novada daudzbērnu
un aizbildņu ģimenēm, dāvinot dāvanu kartes. Lai veicinātu izglītības
darbību novadā, iedrošinātu skolēnus jauniem sasniegumiem un novērtētu līdzšinējo mācību procesu,
sadarbībā ar AS „Smiltenes piens”
jau vairākus gadus tiek organizēts
konkurss Smiltenes novada 7. – 12.
klašu skolēniem un Smiltenes tehnikuma audzēkņiem par uzcītību un
sasniegumiem dabaszinātnēs. Katru
gadu naudas balvas no AS „Smiltenes piens” saņem vairāk kā 40
novada jaunieši. Uzņēmums aktīvi
piedalās Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīcas sakārtošanā, kā arī
atbalsta dažādas sporta un kultūras
organizācijas.
Nominācijā „Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā”
balvu saņēma A/S „Smiltenes Piens”
– uzņēmums, kurš aktīvi popularizē
ne tikai savu produkciju – ekskluzīvos sierus, gardos un sātīgos biezpienus, izsmalcinātos un oriģinālos
biezpiena izstrādājumus, bet arī visu
Smiltenes novadu, jo visi zina, ka
zīmols „Smiltenes Piens” nāk no
Smiltenes. Uzņēmums ir saņēmis
dažādas atzinības kā Latvijas, tā ārvalstu konkursos, kā arī šogad tika
saņemta galvenā nozares balva „Sējējs” nominācijā „Gada uzņēmums
pārtikas ražošanā”. Zīmolu „Smiltenes piens” pazīst un novērtē arī
ārpus Latvijas robežām – Igaunijā,
Vācijā, Izraēlā un ASV.
Nominācijā „Smiltenes novada
jaunais uzņēmējs” balvu saņēma
SIA „RIK mežs” – jauns un veiksmīgs Smiltenes novada uzņēmums,

2017. gada 17. novembris
un Zviedrijas Lauksaimniecības
Zinātņu universitātes absolvēšanas,
veiksmīgi sāka darboties Valmieras
Biznesa un inovāciju inkubatorā un
2015. gadā nodibināja savu uzņēmumu SIA „RIK mežs”. Uzņēmums
nodarbojas ar mežsaimniecisko darbu plānošanu un to izpildi, kopjot
jaunaudzes, stādot mežu vai izstrādājot cirsmas. Uzņēmums palīdz
veicināt veselīga un vērtīga meža
attīstību, veidojot ainavisku skaistu
mežu.
Nominācijā „Smiltenes novada
labākais darba devējs” balvu saņēma
SIA „GRAANUL INVEST” – Igaunijas uzņēmuma Graanul Invest meitas uzņēmums, kas ir lielākais koka
granulu ražotājs Baltijas valstīs.
2016. gadā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 30 darbinieki. SIA „Graanul
Invest” darbinieki jūtas novērtēti, jo
saņem labu, regulāru algu, sociālās
garantijas, kā arī darbā ir izaugsmes
iespējas. 2014. gadā „Graanul Invest”
saņēma Latvijas Darba Devēju Konfederācijas balvu kā labākais darba
devējs Vidzemes reģionā. Pagājušajā
gadā SIA „Graanul Invest” ir viens
no lielākiem iedzīvotāju ienākuma
nodokļu maksātājiem uz vienu darbinieku Smiltenes novadā.

Pateicības balvas novada
uzņēmējiem pasniedza „ALTUM”
Valmieras reģionālā centra vadītāja
Olita Untāla

Balvu SIA „GRAANUL INVEST”
pasniedza Latvijas Darba devēju
konfederācijas ģenerāldirektore
Līga Meņģelsone
Nominācijā „Uzņēmējdarbības
būve” balvu saņēma SIA „Dzērves
nami” – 2013. gada Smiltenes novada dome nolēma nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA „Dzērves nami”
zemes gabalu Smiltenē, Kaikas ielā 1,
ar kopējo platību 9802 m2, tādējādi
atbalstot uzņēmējdarbības attīstītu

Balvu SIA „Dzērves nami”
pasniedza Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.
Smiltenes novada jaunais uzņēmējs
SIA „RIK mežs”.

Balvu ZS „Veczilakši” pasniedza
Latvijas Bankas padomnieks
Andris Strazds.

kas savu saimniecisko darbību ir
uzsācis pavisam nesen. Uzņēmuma
īpašnieks Jānis Dudelis pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes

nu, Smiltenes pilsētā ir sakārtota
viena industriālās zonas teritorija, ir
radītas jaunas darba vietas un jauna
prakses vieta Smiltenes tehnikuma
audzēkņiem.
Pateicības rakstus no saviem
sadarbības partneriem saņēma vairāki citi novada uzņēmumi: Attīstības finanšu institūcijas „ALTUM”
Valmieras reģionālā centra vadītāja
Olita Untāla pasniedza diplomus par
veiksmīgu startu biznesā un plānoto
mērķu sasniegšanu uzņēmumiem
SIA „RLS”, SIA „Agne 97” un SIA
„Dzērves nami” . Savukārt Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomnieks reģionālajos jautājumos Vidzemes nodaļas vadītājs Juris
Sleņģis pateicības rakstus par aktīvo
darbību pasniedza uzņēmumiem
SIA „Lauku apgāds un meliorācija”
un SIA „Smiltenes ceļinieks”.

novadā. Salīdzinoši īsā laikā uzņēmums spējis sakārtot pašvaldības
iznomāto zemi un uzcelt kravas automašīnu servisa ēku, attīstot savu
uzņēmējdarbību un sniedzot nepieciešamu pakalpojumu Vidzemē.
Līdz ar jaunās servisa ēkas atklāša-

Pasākumā uzstājās jaunais talantīgais „X faktors” dziedātājs
Arturs Gruzdiņš, grupa „MC orķestris”, dejotāji Rolands Šteinbergs
un Ieva Kemlere, kā arī „Martandi”
bārmeņi ar priekšnesumu.
Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējiem par dalību pasākumā un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā.
Informācijai:
Konkursa pretendentus konkursa komisija noteica pamatojoties uz
Valsts ieņēmuma dienesta, Uzņēmumu reģistra, LURSOFT, Lauku
atbalsta dienesta, attīstības finanšu institūcijas „ALTUM”, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras,
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Smiltenes novada domes u.c.
datiem. Pretendentus izvērtēja vērtēšanas komisija septiņu locekļu
sastāvā, kurā iekļauti trīs domes deputāti, domes izpilddirektors, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis,
Attīstības finanšu institūcijas „ALTUM” pārstāvis, Valmieras Biznesa
un inovāciju inkubatora pārstāvis.
Uz šo pasākumu Smiltenes novada
pašvaldība aicināja novada uzņēmējus, kuri atbilst vismaz vienam no
kritērijiem, kā piem., ir nomināciju
saņēmēji; apgrozījums par pēdējo
noslēgto gadu ir lielāks par EUR 70
000, ieturētā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa summa par pēdējo noslēgto gadu ir lielāka par EUR 2500;
ir pašvaldības sadarbības partneri
uzņēmējdarbības veicināšanas projektu īstenošanā un citi kritēriji.
Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2017. gada 25. oktobrī notika Smiltenes
novada domes kārtējā sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.13/17
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā” projektu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.14/17
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes
novadā” projektu.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.15/17
„Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā” projektu.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.16/17
„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības Nolikums” projektu
5. Pagarināt noslēgto īres līgumu ar A.B.
uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
6. Pagarināt noslēgto īres līgumu ar A.Z.
uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
7. Pagarināt noslēgto īres līgumu ar G.G.
uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
8. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kamaldiņa 15”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9480 006 0170), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0128 0.1248 ha platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kamaldiņa 15”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā pirmās
izsoles sākuma cenu 2600 euro (divi tūkstoši
seši simti euro), nosakot, ka nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot
trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas.
9. Uzsākt nekustamā īpašuma „Noras”,
Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 003
0157, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9444 003 0157 13,0 ha
platībā, atsavināšanas procedūru.
10. Uzsākt nekustamā īpašuma „Noriņas”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444
002 0022, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0136 19.54
ha platībā, atsavināšanas procedūru.
11. Uzsākt nekustamā īpašuma Parka iela
15, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9490 003 0110, kas sastāv
no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0109 0,1991 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
12. Uzsākt nekustamā īpašuma „Čiekuri”,
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 004 0164, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9474 004 0164 1,82 ha platībā, atsavināšanas
procedūru.
13. Atsavināt nekustamo īpašumu „Dzilnas”, Grundzālē, Grundzāles pagastā, kadastra
numurs 9458 008 0314, 0,6897 ha platībā to
mainot pret līdzvērtīgu nekustamā īpašuma
„Smaidas”, Grundzālē, Grundzāles pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458
008 0038 0,5645 ha platībā. Noteikt maināmo nekustamo īpašumu „Dzilnas”, Grundzālē, nosacīto cenu 1090 euro (viens tūkstotis
deviņdesmit euro) un „Smaidas”, Grundzālē,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458
008 0038 nosacīto cenu 1020 euro (viens tūkstotis divdesmit euro).
14. Uzsākt nekustamā īpašuma „Ilgas
142”, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480
005 0392, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0392 0,06
ha platībā, atsavināšanas procedūru.
15. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0345 un uz tās esošajām ēkām ar
kadastra apzīmējumu 9470 003 0345 001 un
9470 003 0345 002 piešķirt adresi „Akacis”,
Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

16. Iznomāt S.L. zemes vienības „Pagasta
padome”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0372, daļu 0,7 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2022. gada
31. decembrim.
17. Iznomāt L.S. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, daļu
0,0324 ha platībā mazdārziņam līdz 2022.
gada 31. decembrim.
18. Pārtraukt zemes nomas tiesības J.S.
par zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0099, daļu 0,0188 ha
platībā.
19. Iznomāt S.R. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, daļu
0,0188 ha platībā mazdārziņam līdz 2022.
gada 31. decembrim.
20. Iznomāt D.R. zemes vienību „Siliņi”,
Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444
001 0190, 0,1532 ha platībā mājas iebraucamā
ceļa uzturēšanai.
21. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.J.
par zemes vienības Rīgas iela 8A, Smiltenē,
ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0614, daļu
350 m2 platībā.
22. Iznomāt V.O. zemes vienību „Rauzas
Dzintari”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 002 0039, 3,0 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2022. gada
31. decembrim.
23. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli īpašuma „Oliņas”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9470 014 0105, daļai 5,7 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2022.
gada 31. decembrim.
24. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Narvesen Baltija” zemes vienību Pils
iela 1A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
001 0310, 45 m2 platībā kioska novietošanai
līdz 2022. gada 31. decembrim. Nomas maksu
noteikt 0,50 euro/m2, bet ne mazāk kā 28,00
euro gadā.
25. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli īpašuma Dakteru iela 2, Smiltenē 4 (četrām) zemes vienības daļām, katra 120 m2 platībā īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai līdz 2022.
gada 31. decembrim. Izsolāmo zemes gabalu
nomas maksas sākumcenu izsolei noteikt 60
euro gadā.
26. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Abuliņi” zemes vienību „Dāmi”,
kadastra apzīmējums 9470 004 0111, 3,79 ha
platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
27. Iznomāt R.V. zemes vienību „Saltupi
207A (nomas)”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9470 003 0446, 0,08 ha platībā
teritorijas sakopšanai līdz 2022. gada 31. decembrim.
28. No Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma „Āboliņi”, kadastra numurs 9458
010 0031, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9458 008 0086 4,6 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Āboliņi” uz „Meža
Āboliņi”.
29. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Ulmaņi”, kadastra numurs 9444 001
0001, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0002 4,5 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Ulmaņi” uz „Ulmanīši”.
30. No Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma „Smaidas”, kadastra numurs 9458
008 0038, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9458 008 0038 0,5645 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Smaidas” uz „Avotu iela 15”.
31. No Launkalnes pagasta nekustamā
īpašuma „Kalna Gāršas”, kadastra numurs
9470 011 0001, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 011 0002 2,7 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Kalna Gāršas”
uz „Mazgāršas”.
32. No Blomes pagasta nekustamā īpa-

šuma „Kalnieši”, kadastra numurs 9446 006
0045, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0024 4,1 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Kalnieši” uz „Mežnieki”.
33. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0111 platība ir 4,05 ha.
34. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no divām garāžu ēkām ar
kadastra apzīmējumu 9470 003 0345 001 un
9470 003 0345 002, kuras atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003
0345, piešķirt nosaukumu „Akacis”, Silva,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 001, kurš atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 007 0540, piešķirt nosaukumu Valmieras
iela 11 k-21, Smiltene, Smiltenes novads.
36. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra
apzīmējums 9490 003 0109, 0,1991 ha platībā
ir zemes starpgabals.
37. Mainīt nekustamā īpašuma Gaujas
iela 8A, Smiltenē, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9415 008 0814 868 m2 ha platībā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
(kods 0701) uz transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104).
38. Par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
39. Piekrist pārņemt nekustamo īpašumu
(dzīvokli) Kalna iela 8-18, Smiltenē, Smiltenes novadā, bez atlīdzības pašvaldības īpašumā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 9. punktā noteiktās autonomās
funkcijas izpildei.
40. Apstiprināt Attīstības un plānošanas
nodaļas sagatavoto „Pārskatu par Smiltenes
novada attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam īstenošanu 2016. gadā”.
41. Lai nodrošinātu projekta Nr.
5.6.2.0/16/I/022 „Autoceļa Jaunpriedaines –
Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” finansēšanu, 2017. gadā ņemt aizņēmumu līdz EUR 138 973 (viens simts trīsdesmit
astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs
euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
42. Izslēgt no Bilskas pagasta pārvaldes
amatu vienību saraksta amata vienību „Kasieris”. Grozīt Bilskas pagasta pārvaldes amatu
vienību saraksta sadaļas „2.01.110.00 Bilskas
pagasta pārvalde amata vienību „Sekretārs”
(profesijas klasifikatora kods 4120 01, amatu
katalogā: saime – 14, līmenis – I, mēnešalgu
grupa – 5), mainot amata vienību skaitu no
„0,5” uz „1”.
43. Atbrīvot Andri Megni no Smiltenes
mūzikas skolas direktora amata, uzsakot darba
līgumu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.
44. Atļaut Jaunsardzei mācību procesa
nodrošināšanai izvietot militāro šķēršļu joslu Smiltenes novada pašvaldībai piederošajā
īpašumā Drandu ielā 24, Smiltenē, Smiltenes
novads, kadastra Nr. 94150060501, ~0,4 ha
platībā.
45. Īstenot projektu „Smiltenes novada pašvaldības ēkas pārbūve Dārza ielā 11,
Smiltenē” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
par kopējo summu 84930,08 euro (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro
un 8 centi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Lēmuma izpildei piešķirt papildus nepieciešamo finansējumu 46583,08 euro (četrdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit
trīs euro un 8 centi) apmērā, iekļaujot minēto
naudas summu 2018. gada pašvaldības pamatbudžetā.
46. Mērķdotāciju 2017. gadam 1780700,00
euro apmērā, veicot Smiltenes novada pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikāciju no 2017. gada
1. septembra, sadalīt sekojoši:

Finansējums,
EUR
Skola
01.01.2017. –
31.12.2017.
1. Bilskas pamatskola
82062,00
2. Blomes pamatskola
142625,00
3. Grundzāles pamatskola 127832,00
4. Launkalnes sākumskola 22360,00
5. Palsmanes pamatskola 206030,00
6. Variņu pamatskola
103873,00
7. Smiltenes vidusskola
1095918,00
Kopā
1780700,00

N.
p.k.

44. Mērķdotāciju 2017. gadam 236768,00
euro apmērā, veicot Smiltenes novada 5 – 6
gadīgo bērnu obligātās apmācības iestāžu
pedagoģisko darbinieku tarifikāciju no 2017.
gada 1. septembra, sadalīt sekojoši:
Finansējums,
N.
EUR
Skola
p.k.
01.01.2017. –
31.12.2017.
Bilskas pamatskolas
1.
9680,00
PI grupas
Blomes pamatskolas
2.
15200,00
PI grupas
Grundzāles pamatsk.
3.
8000,00
PI grupas
Launkalnes sākumsk.
21064,00
4.
PI grupas
Smiltenes vidusskolas
5.
37344,00
PI grupa
Variņu pamatskolas
6.
9536,00
PI grupas
7. Palsmanes PII
30400,00
Smiltenes PII
8.
105544,00
„Pīlādzītis”
Kopā
236768,00
45. Mērķdotāciju 2017. gadam 91745,00
euro apmērā, veicot Smiltenes novada domes
ārpusskolas pedagoģisko darbinieku tarifikāciju no 2017. gada 1. septembra, apstiprināt
sekojoši:
Finansējums,
N.
EUR
Iestāde
p.k.
01.01.2017. –
31.12.2017.
Smiltenes Bērnu un
91745,00
1. jauniešu izglītības
centrs
Kopā
91745,00
46. Mērķdotāciju 2017. gadam 736422,00
euro apmērā, veicot Smiltenes novada Palsmanes internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku tarifikāciju no 2017. gada 1. septembra,
apstiprināt sekojoši:
Finansējums
N.
EUR
Iestāde
p.k.
01.01.2017. –
31.12.2017.
1. Palsmanes
internātpamatskola
736422.00
t.sk.:
* pedagogu darba
401648.00
samaksa
* pārējie izdevumi
334774.00
Kopā
736422.00
50. Ierosināt valsts kustamā īpašuma atsavināšanu un lūgt nodot tos bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā – maģistrālo ūdensvadu no Dzirnavu ielas līdz Daugavas
ielai (644,80 metri) un kanalizācijas vadu no
sūknētavas Valkas ielā līdz piederības robežai
(60,60 metri), kas atrodas Smiltenes pilsētā,
Smiltenes novadā. Noteikt, ka norādītais valsts
īpašums ir nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
51. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes gabalu 0,1357
ha platībā ar adresi Daugavas ielā 7B, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs
94150080815; reģ. Smiltenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 900), ieguldot to pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Smiltenes
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NKUP” (vienotās reģistrācijas numurs 43903000435) pamatkapitālā.
Palielināt SIA „Smiltenes NKUP”
(vienotās
reģistrācijas
numurs
43903000435) pamatkapitālu, izdodot jaunas kapitāla daļas, pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes
novada domes ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, ieguldot mantu
– nekustamo īpašumu ar adresi Daugavas ielā 7B, Smiltenē (kadastra
numurs 94150080815), kas sastāv
no zemes gabala 0,1357 ha platībā ar
vērtību 14500,00 euro (četrpadsmit
tūkstoši pieci simti euro).
52. Piekrist izlīgumam civillietā
Nr. C38018916.
53. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 17/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 31.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2/17 „Smiltenes novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžets” projektu.
54. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
54.1. Piešķirt apbalvojumu
„Smiltenes novada Goda cilvēks”
Kleperu ģimenei.
54.2. Piešķirt apbalvojumu
„Gada balva KULTŪRĀ” Annai un
Guntim Priedītēm.
54.3. Piešķirt apbalvojumu
„Gada balva IZGLĪTĪBĀ” Andrejam
Miķim.
54.4. Piešķirt apbalvojumu
„Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” Smiltenes tehnikumam.
54.5. Piešķirt apbalvojumu
„Gada balva SABIEDRISKAJĀ
DARBĀ” Aurikai Zīverei.
54.6. Piešķirt apbalvojumu
„Gada balva TŪRISMĀ” Jānim
Krieķim.
54.7. Piešķirt apbalvojumu
„Goda raksts”:
- Genovefai Loginai;
- Lilitai Ezeriņai;
- Palsmanes pagasta pimsskolas
izglītības iestādes kolektīvam;
- Ilgai Gribulei;
- Indrai Antēnai;
- Jeļenai Apsei;
- Guntai un Valdim Paegļiem;
- Iritai Pakalnei.
Piešķirt apbalvojumu „Pateicības raksts”:
- Aijai Zeibotei;
- Andrejam Lejam.
Informāciju sagatavoja:
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu
nodaļa informē
2017. gada oktobra mēnesī
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12
jaundzimušie, noslēgtas 6 laulības
un reģistrēti 15 miršanas reģistri.
No 12 jaundzimušajiem 3 ir
zēni un 9 meitenes. Dita, Emīls –
Blomes pagastā, Emīlija – Grundzāles pagastā, Madara – Launkalnes
pagastā, Estere, Matīss – Smiltenes
pagastā, Līvija – Drustu pagastā,
Madara – Lizuma pagastā, Estere,
Elisa Marija, Sofija Maija, Alekss –
Smiltenes pilsētā.
Oktobra mēnesī reģistrēti 15
miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši astoņi vīrieši un septiņas sievietes. Miruši 4 – Smiltenes pilsētas
iedzīvotāji, pa 2 – Bilskas, Brantu,
Smiltenes un Suntažu pagasta iedzīvotāji un pa 1 – Palsmanes, Ropažu
un Virešu pagasta iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2017. gada 17. novembris

Pašvaldībā
Saistošie noteikumi Nr. 9/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu (protokols Nr. 13, 9.§.)

„Grozījums 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 13/16 „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2. panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/16 „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” grozījumu, izsakot 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un
pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības;”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada
domes vēstis”.
9/17, Smiltenē, 2017. gada 22. augustā

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu

„Grozījums 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/16
„Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta otrās daļas piektais punkts un piektā daļa deleģē
pašvaldībai tiesības, izdodot saistošos noteikumus, sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem)
vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali pieder dzīvokļu īpašniekiem vai atrodas to valdījumā. Dome
2016. gada 28. septembr`i apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13/16 „ Par Smiltenes
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – Noteikumi). Izstrādāto saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz nedzīvojamo telpu
platībā, kas nedrīkst pārsniegt 25 procenti no mājas kopējās platības, neieskaitīt neapkurināmās bēniņu un pagraba
telpu platības. Saistošo noteikumu grozījuma mērķis ir paplašināt atbalstāmo dzīvojamo ēku loku, jo Noteikumos
esošā norma izslēdz ievērojamu ēku skaitu, kas var pretendēt uz pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.
Pašlaik spēkā esošo noteikumu 5.1 punktā ir noteikts sekojošs kritērijs pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai –
dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības. Grozot Noteikumu 5.1. apakšpunktu, nedzīvojamo telpu platībā netiks
ieskaitītas neapkurināmas bēniņu un pagraba telpu platības.
Saistošo noteikumu ieviešana neietekmē pašvaldības budžetu, jo līdzfinansējumiem paredzētie līdzekļi ir ierobežoti
un noteikti 2017. gada pašvaldības budžetā.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta liela ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Grozījumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www. smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības
veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā
www.smiltene.lv. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas

Saistošie noteikumi Nr. 12/17
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra lēmumu (protokols Nr. 16., 2.§.)

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 21. daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību,
kādā tiek maksāts līdzfinansējums
par profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvi Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
(turpmāk – izglītības iestādes).
2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības
iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par
izglītojamā profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvi:
2.1. Smiltenes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā;
2.2. Smiltenes Mūzikas skolā;
2.3. Smiltenes Mākslas skolā.
3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības
iestādes finansējuma un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu
un darbinieku atalgojumam, kā arī
izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru
katram mācību gadam katrā izglītības iestādē nosaka Smiltenes novada
pašvaldības dome ar savu lēmumu
pamatojoties uz izglītības iestādes
iesniegumu.
5. Vecāki
līdzfinansējumu
maksā:
5.1. Smiltenes pilsētas Bērnu
un jaunatnes sporta skolā – par desmit mēnešiem mācību gadā no 1.
septembra līdz 30. jūnijam;
5.2. Smiltenes Mūzikas skolā
– par deviņiem mēnešiem mācību
gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;
5.3. Smiltenes Mākslas skolā
– par deviņiem mēnešiem mācību
gadā no 1. septembra līdz 31. maijam.
6. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību
gadā atbrīvo izglītojamos, ja:
6.1. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar
attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maz-

nodrošinātas ģimenes statuss;
6.2. izglītojamajam noteikta invaliditāte;
6.3. par izglītojamā īpašiem
sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā
līmeņa sacensībās, konkursos un
mācību olimpiādēs), pamatojoties
uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes)
lēmumu un iestādes vadītāja rīkojumu.
7. Ja izglītības iestādē izglītības programmu apgūst divi bērni no
vienas ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 50% no noteiktās
līdzfinansējuma maksas konkrētajā
izglītības iestādē.
8. Šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši
iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts
6.3. apakšpunktā noteiktais lēmums,
uz kuru pamata iespējams saņemt
līdzfinansējuma samazināšanu vai
atbrīvošanu no tās.
III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

9. Līdzfinansējumu vecāki
maksā bezskaidras naudas norēķinu
veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts) vai
skaidrā naudā, ja izglītības iestāde
pieņem skaidras naudas norēķinus.
10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts izglītības iestādes pamatbudžeta norēķinu kontā.
11. Līdzfinansējumu vecāki
maksā par katru mēnesi, maksājumus veicot līdz maksājuma dokumentā norādītajam datumam.
12. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības
izglītības iestādē, līdzfinansējums
netiek atmaksāts.
13. Ja vairāk kā divus mēnešus
nav veikts līdzfinansējuma maksājums vai tas veikts nepilnā apmērā
un 10 darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas pa pastu uz izglītojamā deklarēto dzīvesvietu vai
elektroniski uz vecāku norādīto epasta adresi, vecāki nav nokārtojuši
savas saistības, izglītojamais var tikt
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atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas apguves.
14. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma
periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām,
par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.
15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina
izglītības iestādes vadītājs.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienas spēku zaudē:

16.1. Smiltenes novada domes 2010. gada 29.
jūlija Saistošie noteikumi Nr. 19/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes pilsētas bērnu un
jaunatnes sporta skolā”;
16.2. Smiltenes novada domes 2010. gada 29.
jūlija Saistošie noteikumi Nr. 17/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārību Smiltenes mākslas skolā”;
16.3. Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija Saistošie noteikumi Nr. 18/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes Mūzikas skolā”.
17. Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1.
janvāri.
Gints Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

12/17, Smiltenē, 2017. gada 19. septembrī

Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu projektu
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Īss projekta satura
izklāsts

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) punktam, pašvaldība saistošajos
noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības
ieguvi Smiltenes novada domes dibinātajās izglītības iestādēs – Smiltenes
pilsētas Bērnu sporta skolā, Smiltenes Mūzikas skolā un Smiltenes Mākslas
skolā (turpmāk – izglītības iestādes), kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.
1.3. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo
izglītojamos, ja:
- izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās
pašvaldības institūcijas lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
- izglītojamajam noteikta invaliditāte;
- par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā
valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un iestādes vadītāja rīkojumu.
1.4. Ja izglītības iestādē izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma
maksas konkrētajā izglītības iestādē.
1.5. Līdz šim ir spēkā Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija Saistošie noteikumi Nr. 19/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes pilsētas
bērnu un jaunatnes sporta skolā”; 2010. gada 29. jūlija Saistošie noteikumi
Nr. 17/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārību Smiltenes mākslas skolā”;
2010. gada 29. jūlija Saistošie noteikumi Nr. 18/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes Mūzikas skolā”, kas zaudēs spēku, pieņemot saistošo noteikumu projektu, kas turpmāk noteiks vienotu kārtību un prasības
līdzfinansējuma maksāšanai visās Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.6. Paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās
ievirzes izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības pieejamību.
2.2. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta vienota kārtību un prasības
līdzfinansējuma samaksai visās Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2.3. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: mācību procesa
nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī
izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Izglītības iestādes plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā, tādēļ tas neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu
likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu izglītības iestādē.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks
jaunus pienākumus, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai vecāki maksāja
līdzfinansējumu. Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde.
5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus.
5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes vadītāja.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar izglītības
iestāžu vadītājiem.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos.
6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.
lv .
6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.
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Saistošie noteikumi Nr. 16/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumu
(protokols Nr. 17, 4.§.)

Saistošie noteikumi „Grozījumi Smiltenes novada
pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada
pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt 23.15. punktu šādā redakcijā:
„23.15. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem apstiprinātā budžeta
ietvaros, pašvaldības vārdā slēdz saimnieciskus darījumus un līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, paraksta citus juridiskos dokumentus, pašvaldības vārdā izdod pilnvaras. Izpilddirektoram ir pirmā paraksta tiesības;”.
2. Svītrot 24. punkta otro teikumu.
Gints Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
16/17, Smiltenē, 2017. gada 17. oktobrī

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu

„Grozījumi 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums”
Pašreizējās situācijas
raksturojums

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

Saistošo noteikumu
Izpilddirektora kompetences precizēšana un precizēta
projekta nepieciešamības izpilddirektora vietnieka iecelšanas kārtība atbilstoši
raksturojums, dokumenta likuma „Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajai daļai.
būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

1. Tiek precizēts noteikumu 23.15. apakšpunkts,
nosakot, ka pašvaldības izpilddirektors rīkojas
ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem
apstiprinātā budžeta ietvaros, pašvaldības vārdā
slēdz saimnieciskus darījumus un līgumus ar
juridiskām un fiziskām personām, paraksta citus
juridiskos dokumentus, pašvaldības vārdā izdod
pilnvaras. Izpilddirektoram ir pirmā paraksta
tiesības.
2. Lai nodrošinātu noteikumu atbilstību likuma
„Par pašvaldībām” 68. panta pirmo daļu, tiek
svītrots noteikumu 24. punkta otrais teikums.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav ietekmes

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

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

Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti

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

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar Saistošo noteikumu
projektu

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

6

Smiltenes novada Domes Vēstis

Saistošie noteikumi Nr. 17/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 25.10.2017. lēmumu (protokols Nr. 17, 41.§.)

„Grozījumi Smiltenes novada domes
2017.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/17 „Smiltenes novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžets””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 6. ,7.,30. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos
14 982 507 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos
17 698 394 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Finansēšana 2 715 887 euro saskaņā ar 2. pielikumu:
1.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro;
1.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 128 691 euro;
1.3. aizņēmums no Valsts kases īstenojamo projektu finansēšanai
1 537 437 euro;
1.4. ieguldījums radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 172 000 euro;
1.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa 415 969 euro.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
1. pielikums Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra

Saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17
1. KOPĒJIE IEŅĒMUMI EURO 14 982 507, tajā skaitā:
Klasifikācijas
kods
1.01110.00
1.04110.00
1.04120.00
1.04130.00
1.05410.00
1.08000.00
1.09000.00
1.10000.00
1.12000.00
1.13000.00

1.18000.00
1.19000.00
1.21000.00

Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu
nosaukumi
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
TRANSFERTU IEŅĒMUMI
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI

euro
7 717 924
6 890 253
540 493
156 648
70 530
60 000
94 729
33 413
23 185
2 807
65
35 259

6 651 888
6 512 306
139 582
517 966

2. pielikums Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra

Saistošajiem noteikumiem Nr. 17/17
2. KOPĒJIE IZDEVUMI EURO 17 698 394, tajā skaitā:
Funkciju
klasif. kods
2.01.000.00
2.03.000.00
2.04.000.00
2.05.000.00
2.06.000.00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
EKONOMISKĀ DARBĪBA
VIDES AIZSARDZĪBA
TERITORIJU UN MĀJOKĻU
APSAIMNIEKOŠANA
2.07.000.00 VESELĪBA
2.08.000.00 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA
2.09.000.00 IZGLĪTĪBA
2.10.000.00 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
3. Finansēšana
2 715 887 euro, tai skaitā:
3.1. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
3.2. budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās
3.3. aizņēmumi no Valsts kases īstenojamo projektu
finansēšanai
3.4 ieguldījums radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā
3.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa

euro
1 646 274
181 873
2 110 699
503 818
1 918 982
69 546
2 335 553
8 112 810
818 839

1 895 110
128 691
1 537 437
172 000
415 969

Gints Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

2017. gada 17. novembris

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
(turpmāk VPVKAC) organizē Informatīvās
izbraukuma dienas pagastu pārvaldēs, lai
sniegtu informāciju un konsultētu iedzīvotājus
un apmeklētājus:
Smiltenes novada domes kompetencē esošajiem jautājumiem un par pieejamiem pakalpojumiem;
Valsts iestāžu pakalpojumiem un pabalstu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību;
Praktisku palīdzību darbā ar datoru veicot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (līdzi nepieciešami internetbankas vai ID piekļuves kodi);
Praktisku atbalstu oficiālās elektroniskās adreses izveidē un konsultācijā par lietošanu.
INFORMATĪVĀS DIENAS NOTIKS:
Kur
Kad
Grundzāles pagasta pārvalde
29.11.2017.

Cikos
10:00 – 12:00

Palsmanes pagasta pārvalde

30.11.2017.

10:00 – 12:00

Variņu pagasta pārvalde

30.11.2017.

13:00 – 15:00

Smiltenes novada VPVKAC
privātpersonas un uzņēmēji var
saņemt valsts iestāžu noteiktus epakalpojumus:
 Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA)
 Valsts ieņēmumu dienests (VID)
 Valsts zemes dienests (VZD)
 Uzņēmumu reģistrs (UR)
 Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (PMLP)
 Valsts darba inspekcija (VDI)
 Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA)
 Lauku atbalsta dienests (LAD)
 Lauksaimniecības datu centrs
(LDC)
SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu,
nepieciešams autentificēties ar
savu internetbanku, eID karti vai
elektroniskā paraksta viedkarti.

Adrese
Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts
Pagasta nams, Palsmane, Palsmanes
pagasts
Oktobra iela 3a, Variņi, Variņu pagast

Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt:
VSAA pakalpojumi: Bērna piedzimšanas pabalsta, apbedīšanas pabalsta, darbanespējas lapas (B lapas) iesniegšana u.c.
VID pakalpojumi: Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana/anulēšana (klātienē, elektroniski
VID EDS sistēmā).
NVA pakalpojumi: Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana,
CV un vakanču reģistrēšana.
PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati
iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
UR pakalpojumi: Reģistrācija Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros.
LDC pakalpojumi: Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija.
VZD pakalpojumi: Mani dati kadastrā.
Citi pakalpojumi: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē,
Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa un Iesniegums valsts iestādei/
pašvaldībai u.c. pakalpojumi.
KONTAKTI
Smiltenes novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novadas, LV-4729
Darba laiks: Pr. 8:00 – 18:00, Ot. – Ce. 8:00 – 17:00, Pk. 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 64707588, 20022348 e-pasts: dome@smiltene.lv
www.smiltene.lv/VPVKAC

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis
projektu „Palsmanes kapsētas digitalizācija”
Smiltenes novada dome iesniedza projekta iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma
19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" 19.2.2 „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas" aktivitātē „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”. Biedrība „Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.
Projekta mērķis ir Palsmanes
kapsētā veikt digitālos uzmērīju-

mus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu, kā arī izveidot datu bāzi un mobilo lietotni,
kā arī pie kapsētas uzstādīt stendu
ar kapu izvietojuma plānu. Darbus
veiks SIA „Cemety”.
Projekta kopējās izmaksas ir
7405,20 euro, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 6664,68
euro, savukārt pašvaldības līdzfi-

nansējums ir 740,52 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
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Izstrādāts restaurācijas projekts
Bērensa kapličai
Noslēdzas projekts „Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai”. Projekta ietvaros tika veikta
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Bērensa kapličai un izstrādāts
restaurācijas būvprojekts. Darbus
veica SIA „Arhitektoniskās izpētes
grupa”. Projektu izdevās īstenot
Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras
projektu konkursa kultūras mantojuma nozarē ietvaros un ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Kultūras pieminekļu iz-

Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcija

pētes, konservācijas un restaurācijas
programmas atbalstu.
Projekta ilgtermiņa mērķis ir
saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta īstermiņa
mērķis bija izstrādāt restaurācijas
projektu, pirms tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turp-

māk varētu plānot Bērensa kapličas
restaurāciju.
Projekta kopējās izmaksas bija
4833,95 euro Valsts kultūrkapitāla
fonda finansējums 4000,00 euro,
līdzfinansējumu 800,00 euro apmērā
piešķīrusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, savukārt
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektā ir 33,95 euro.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja
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Radīta vēl viena sakārtota vieta
3. novembrī piedaloties LR
Satiksmes ministram Uldim Augulim un A/S „Latvijas Valsts
ceļi” valdes priekšsēdētājām Jānim Langem, pēc rekonstrukcijas
tika atklāts Dārza ielas tilts pār
Abuls upi un izbūvētais gājēju
un velosipēdistu ceļš no Smiltenes
līdz Silvai.
30. oktobrī noslēdzās Smiltenes novada domes un sadarbības
partnera Valsts akciju sabiedrība
A/S „Latvijas Valsts ceļi” īstenotā
būvprojekta „Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz
Silvai” būvdarbi. Būvprojekta ietvaros veikta 2,5 metrus plata asfaltēta
gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve
no Smiltenes līdz Silvai 1790 metru
garumā, tilta pār Abuls upi pārbūve,
jaunas gājēju pārejas pār Dārza ielu
Smiltenē izbūve, celiņa apgaismojuma, atpūtas vietu izbūve un citi labiekārtošanas darbi.
Projekta rezultātā gan gājējiem,
gan velobraucējiem ir nodrošināta
komfortabla, kvalitatīva un droša
pārvietošanās gar autoceļu P27 posmā no Smiltenes līdz Silvai, uzlabota un attīstīta ilgtspējīga satiksmes
infrastruktūra, uzlabota pieejamība
darbavietām un dažādiem pakalpojumiem, kā arī objekta vizuālais
stāvoklis.
Sakārtoti tilti un ceļi ir būtisks
priekšnosacījums jebkuras tautsaimniecības nozares attīstībai, tāpēc īpaši vēlamies atzīmēt projektā
veiktā tilta pār Abuls upi pārbūvi.
Tā īstenošana kļuva iespējama,
pateicoties saņemtajam valsts budžeta līdzfinansējumam no valsts
autoceļu fonda programmas. Šis ir

Svinīgā tilta pār Abuls upi atklāšana.

Noslēdzies projekts
„Smiltenes novada Pašvaldības
policijas materiāltehniskā
nodrošinājuma uzlabošana
zivju resursu aizsardzībai”
Tā kā Smiltenes novada Pašvaldības policija aktīvi iesaistās zivju
resursu aizsardzībā gan Smiltenes,
gan Apes novadā, tad šajā gadā ar
Zivju fonda finansējumu tika īstenots projekts „Smiltenes novada
Pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana
zivju resursu aizsardzībai” Projekta
mērķis – zivju resursu aizsardzība
un maluzvejniecības samazināšana
Smiltenes un Apes novada ūdenstilpēs uzlabojot materiāltehnisko
nodrošinājumu.
Projekta ietvaros tika iegādāts
jauns motorlaivas dzinējs ar ievērojami lielāku jaudu, kas atvieglo

gan pārvietošanos pa tekošu ūdeņu
ūdenstilpēm, gan palīdz efektīvāk
meklēt tā saucamos „spoku tīklus”.
Projekta īstenošana kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir
2422,00 euro. Zivju fonda finansējums ir 2155,58 euro, pašvaldības
līdzfinansējums 266,42 euro.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Pašvaldības policija informē
viens no piemēriem, ka pateicoties
aktīvai pašvaldības sadarbībai ar
valsts institūcijām, ir sakārtots reģionāli nozīmīgs objekts (autoceļa
P27 Smiltene – Gulbene tranzītielas
Dārza ielas tilts pār Abuls upi), kurš
bija tehniski sliktā stāvoklī un kur
ikdienā ir augsta transportlīdzekļu
kustība. Paldies LR Satiksmes ministrijai, A/S „Latvijas Valsts ceļi”,
kā arī Saeimas deputātam Aināram
Mežulim par aktīvu līdzdalību un
sniegto atbalstu satiksmes infrastruktūras uzlabošanai.

Būvdarbus veica SIA „8 CBR”.
Būvdarbu kopējā summa ir 442
963,37 euro, no kuriem 372 963,37
euro sastāda Smiltenes novada domes finansējumus, bet projekta
2. daļas īstenošanai „Tilta pār Abuls
upi pārbūve” piesaistīti 70 000,00
euro no Satiksmes ministrijas pārvaldītās valsts budžeta programmas
„Valsts autoceļu fonds”.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāts rekonstruētais autoceļš
Atklāts rekonstruētais autoceļš Jaunpriedaines – Spicieri.
Smiltenes novada domes īstenotā projekta „Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr.
5.6.2.0/16/I/022) ietvaros ir pārbūvēts autoceļš 1,287 km garumā.
Būvdarbu ietvaros veikti demontāžas darbi, zemes klātnes izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve,
ūdens atvades sistēmas izbūve, asfalta seguma apakškārtas un virskārtas
ieklāšana, nomaļu uzpildīšana, aprīkojuma uzstādīšana u.c. darbi.
Projekta mērķis ir, veicot autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri transporta
infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim
autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes
novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Plānots, ka projekta rezultātā piegulošajā teritorijā tiks radītas vismaz 10
jaunas darbavietas, komersanti veiks
investīcijas vismaz 2,8 miljonu euro
apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.
25. oktobrī svinīgajā autoceļa atklāšanā projekta partnera SIA
„Smiltenes Impex” valdes priekšsēdētājs Voldemārs Cirsš teica atzinīgus vārdus pašvaldībai par transporta
infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības vides attīstībai: „Šodien ir
priecīga diena, ne velti saka, ka ceļi
ir jebkuras valsts artērijas uzņēmēj-
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Eiropas Reģionālais
attīstības fonds

darbības un ekonomikas attīstībai.
Mums šī artērija 2006. gadā diemžēl
pārplīsa un sekas bija tādas, ka uzņēmuma darbība apstājās. Pateicoties
mūsu kaimiņa un sadarbības partnera AS „Latvijas valsts meži” finansiālam atbalstam, ceļš tika sakārtots
un nokalpoja vēl desmit gadus, bet
neraugoties uz to, ka „Smiltenes
Impex” un „Latvijas valsts meži” regulāri uzturēja ceļu, tas tomēr atkal
bija ļoti kritiskā stāvoklī. Paldies
Smiltenes novada domes vadībai, ka
redzēja un saprata šo situāciju, paldies par atbalstu un paldies visām
iesaistītām pusēm par labi padarīto
darbu! Mēs – „Smiltenes Impex” no
savas puses apņemamies turpināt attīstīt savu uzņēmumu, jo tagad jūta-

mies drošāk. Pirms četriem gadiem,
uzsākot šo projektu, uzņēmāmies
saistības ieguldīt 2,5 miljonus investīcijās un radīt 10 jaunas darbavietas.
Šo gadu laikā rādītājus esam dubultojuši un strādāsim arī tālāk. Lai ilgi
kalpo šis ceļš!”
Projektēšanas darbus veica SIA
„Ceļu komforts”, objekta ģenerāluzņēmējs ir SIA „8. CBR”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 610 474,23 euro, no kurām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 495 275,02 euro.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada Pašvaldības
policija (SNPP) 2017. gada oktobra
mēnesī sastādījusi 13 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 8
par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 5 par Smiltenes
novada domes saistošo noteikumu
pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem
pārkāpumiem:
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana
(pārvietojās diennakts tumšajā laikā
bez gaismu atstarojošas vestes) – 1;
- 1711. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to
izdarījis nepilngadīgais – 6;
- 1711. panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada
laikā – 1.
Par Smiltenes novada domes
saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:
- 20.1. punkts – dabisko vajadzību nokārtošana tam neparedzētā
vietā – 3;

- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 1;
- 27.1. punkts – gulēšana uz
publiskiem atpūtas soliņiem – 1.

Sakarā ar diennakts
tumšā laika ātrāku
iestāšanos, Pašvaldības
policija aicina gājējus
ievērot Ceļu satiksmes
noteikumu prasības un
parūpēties par personīgo
drošību, nēsājot gaismu
atstarojošās vestes!
Smiltenes novada Pašvaldības
policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai
personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa
tālruni:
28 65 99 33 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks

Informācija par izmaiņām
satiksmes organizācijā
būvprojektā
„Gaujas ielas posma no
Krāsotāju ielas līdz Atmodas
ielai pārbūve Smiltenē”
Smiltenes novada dome informē, ka no šā gada 10. novembra apmēram uz trīs nedēļām tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gaujas
ielā posmā no Raiņa ielas līdz Krāsotāju ielai. Transportlīdzekļu tranzīta satiksme tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu Gaujas iela – Rīgas
iela – Raiņa iela, saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu.
Būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem un uzņēmumiem piekļuve
tiks nodrošināta. Situācijās, kad darbi tiks veikti konkrētā īpašuma vai
uzņēmuma nobrauktuvē, īpašnieki tiks informēti personīgi.
Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas
laikā.
Pasūtītājs Smiltenes novada dome.
Izpildītājs SIA „8 CBR”.
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Izglītība
Karjeras iespējas iekšlietu un
aizsardzības jomās
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments (IKAD)
sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu, Valsts
robežsardzi, Valsts policiju un Smiltenes novada
Izglītības pārvaldi” š.g.
11. oktobrī organizēja semināru „Karjeras iespējas
iekšlietu un aizsardzības
jomās”.
Semināru atklāja Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš un
VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase.
Par karjeras iespējām Latvijas
armijā NBS RAC (Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases
centrs) pastāstīja Rekrutēšanas un
atlases daļas priekšnieks kapteinis
Rihards Rozenbaums; Valsts robežsardzē – Valsts robežsardzes Rīgas
pārvaldes Vidzemes II kategorijas
dienesta priekšnieks kapteinis Raitis Briedis; Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestā – Prevencijas
un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa, Smiltenes posteņa komandieris
Renārs Žeļezkins; Valsts policijā –

Valsts izglī bas
a s bas
aģentūra

Eiropas Sociālais
fonds

lemtu par savu karjeras ceļu.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore domā, ka jaunieši, kas izvēlēsies šīs jomas,
nodrošinās ne tikai labklājību
sev un savai ģimenei, bet stiprinās un veicinās arī procesus
Latvijas sabiedrībā un virzīs
valsts augšupeju drošības un
aizsardzības jomās.

Valsts policijas koledžas Izglītības
koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste Liene Petrus.
Seminārā piedalījās Vidzemes
reģiona karjeras atbalsta speciālisti,
skolotāji, jaunieši no Rugāju novada
vidusskolas, Rūjienas vidusskolas,
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas,
Smiltenes vidusskolas un Smiltenes
tehnikuma, lai uzzinātu par izglītības un darba iespējām iekšlietu un
aizsardzības jomā.
Dalībnieki pateicas un atzinīgi
novērtē organizēto pasākumu, jo
četras stundas ilgais seminārs bija
lietderīgi pavadīts un iegūtā informācija noderēs, lai pilnvērtīgi iz-

Papildinformācija:
Iepazīties ar profesiju
daudzveidību un tajās
strādājošo cilvēku darba
aprakstiem vairāk var http://www.
profesijupasaule.lv/
Bruņoto spēku „māja” projektā
„Profesiju pasaule”
http://profesijupasaule.lv/
nacionalie-brunotie-speki
Valsts robežsardzē: http://
profesijupasaule.lv/valstsrobezsardze
Maira Kupriša,
Smiltenes novada koordinatore
ESF projektā „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”

Variņu pamatskolā
Aizritējuši pirmie divi mācību
darba mēneši Variņu pamatskolā.
Mācību darbs mijies ar dažādiem
pasākumiem.
23. septembrī uz Variņu pamatskolas (agrāk Oktobra astoņgadīgās
skolas, vēlāk Ķempu pamatskolas)
40 gadu jubilejas salidojumu gan tuvāku, gan tālāku ceļu mēroja bijušie
absolventi. Salidojuma devīze bija:
„Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini
sapņi pār mums”. Jaukā, sirsnīgā
atmosfērā salidojuma dalībnieki atcerējās spilgtākos notikumus skolā,
dalījās atmiņās.
Septembris ir arī rudens pārgājienu laiks. 2. klases skolēni 28. septembrī devās pārgājienā uz Variņu
pagasta „Ziemeļiem’’, lai iepazītu

lauku sētu un tās daudzos iemītniekus – mājdzīvniekus.
29. septembrī skolā notika nu
jau tradicionālais Miķeļdienas tirdziņš, kurā skolēni tirgoja pašu audzētu un gatavotu produkciju.
9. oktobrī skolā viesojās stikla pūtēji. Skolēniem bija iespējams
vērot, kā no stikla tiek pagatavoti
interesanti priekšmeti. Skolēni paši
varēja piedalīties stikla pūšanā un
pārbaudīt savas zināšanas par stikla
pūšanu konkursā.
16. oktobrī 7. – 9. klašu skolēni devās karjeras izglītības ekskursijā un iepazinās ar trim mūsu
novada uzņēmumiem – viesu namu
„Kalbakas”, Smiltenes pagasta z/s
„Rožkalni”, Blomes pagasta z/s

„Dimanti”.
18. oktobrī kopīgā ekskursijā
devās visi 1. – 9. klašu skolēni. Skolēni iepazinās ar saldumu ražotni
„Skrīveru gotiņa”. Skolēni paši varēja līdzdarboties, iesaiņojot konfektes. Skolēni apmeklēja Kokneses
pilsdrupas un piedalījās neaizmirstamā braucienā ar vikingu laivu pa
Pērsi un Daugavu.
Aizvadītas rudens brīvdienas.
Priekšā spraigs mācību darba cēliens
gan ar paveicamajiem mācību darba
uzdevumiem, gan gaidot Latvijas
dzimšanas dienu un domājot jau par
Ziemassvētkiem.
Lai izdodas viss iecerētais!
Skolas administrācija

Nakts pārgājienā iepazīst Mācītājmuižu
31. oktobrī 64 lieli
un mazi smiltenieši devās
naksnīgā pārgājienā „Spocīns Jocīns” Smiltenes apkārtnē.
Apmēram 9 kilometru
garajā nakts pārgājienā,
tika iepazīta Smiltenes apkārtne un Mācītājmuiža,
kur ieskatu vēsturē ar savu
stāstījumu sniedza Smiltenes evaņģēliski luteriskās
baznīcas mācītājs Reinis
Kulbergs. Dalībnieki varēja iepazīties ar muižas pašreizējo,
skumjo stāvokli, uzzināt par nesen
veiktajiem darbiem muižas saglabāšanai, iesāktajiem projektiem un cerībām nākotnē. Mācītājs klātesošos
arī laipni aicināja brīvprātīgi piedalīties muižas atjaunošanas darbos.

Turpmākajā maršruta daļā nakts
aizsegā tika meklēti spoki un plēsti
joki, risināti atjautības uzdevumi.
Pusceļā dalībniekiem bija iespēja
atvilkt elpu un sasildīties pie ugunskura, uzcept līdzi paņemtās desiņas
un iedzert karstu tēju, lai atgūtu spē-

kus un dotos atpakaļceļā uz
Smilteni.
Salīdzinot ar pagājušo
gadu, laika apstākļi šogad lutināja ar skaidrām, zvaigžņotām debesīm, mēnesgaismas
pielietiem laukiem un nelielu
salu, kas atviegloja iešanu.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs saka
lielu paldies visiem dalībniekiem un īpašu paldies mācītājam Reinim Kulbergam par
iespēju paviesoties Mācītājmuižā, un pasākuma vadītājai Santai Paeglei par lielisko maršrutu un
kopā pavadīto laiku!
Informāciju sagatavoja:
Līva Anderšmite,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra tūrisma speciāliste

Spēka diena
Palsmanes pamatskolā
8. novembra rīts skolā iesākās
visai saspringtā un neziņas pilnā
gaisotnē. Jo klāt „Spēka diena” –
Lāčplēša dienai veltīts pasākums, tā
ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Pauerliftinga federāciju, „Palsmanes
pamatskolas čempionāts svaru stieņa spiešanā.” Spēkus varēja izmēģināt ikviens, kuram pietika drosmes.
Jāsaka, ka Palsmanes pamatskolas
skolēniem drosmes netrūka, un skolas čempionāts svaru stieņa spiešanā
ieinteresēja daudzus. Ar uzmundrinošiem līdzjutēju saucieniem, uzslavām un aplausiem tika atbalstīts
ikviens, kurš piedalījās sacensībās.
Gribētāju netrūka. Arī skolotāji nespēja noskatīties un ņēma aktīvu
dalību sacensībās, tā izpelnoties
neviltotas ovācijas. Sacensību gaitā
tika noskaidroti gan skolas stiprākie
skolēni, gan titula „Palsmanes stiprinieks” un „Palsmanes stipriniece”
ieguvēji. Šos titulus godam nopelnīja Samija Ikkerte un Toms Jurovs.
Pavisam kopā Palsmanes pamatskolas audzēkņu un skolotāju kopējā pacelto kilogramu summa bija
18 440 kilogrami! Visai ievērojams
skaitlis, kas liecina, ka Palsmanes
pamatskolā ir īsteni stiprinieki. Paldies par šo lielisko dienu un iespēju
Latvijas Pauerliftinga federācijai un
Arnim Rukmanim!
Paldies čempionāta sponsoriem, uztura bagātinātāju internetveikalam „Spēka pasaule” un SIA
Rosība. Jau sacensību izskaņā atskanēja jautājums, kad būs nākamās
sacensības?

Esam iecerējuši, ka nākamajā
gadā šīs sacensības kļūs kā jauna
tradīcija Palsmanes pamatskolā, un
tas būs lielisks aizsākums sadarbībai
ar Pauerliftinga federāciju.
Ilva Pētersone,
Palsmanes pamatskolas skolēnu
līdzpārvaldes koordinatore,
skolotāja

Patriotisma mēnesis
Palsmanes pagasta
pirmsskolas izglītības
iestādē
Ar košiem ziediem, dzimšanas dienas torti un svētku koncertu
tika aizvadīts oktobra mēnesis, kurā
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde atzīmēja 50 gadu
jubileju. Kolektīva vārdā saku lielu
PALDIES visiem, kuri bija ar mums
šajos svētkos. Paldies par dāvanām,
ziediem un bezgala labajiem, sirsnīgajiem vēlējumiem, kuri iedeva jaunu sparu un spēku darboties
turpmāk ar vēl lielāku prieku un
enerģiju.
Arī novembra mēnesī, kurš nes
patriotisma zīmi, iestādē notiek vairāki pasākumi, kuri liek mums atcerēties un pieminēt savu senču senos
arodus, izpētīt latvju rakstu zīmes
un iedegt spožu svecīti par brīvības cīnītājiem. Gaidot šos svētkus
iestādē tika izveidota vēstures izstāde, kurā ir iespējams aplūkot senos
sadzīves priekšmetus. Mārtiņdienas
pasākumā lielie un mazie pārtapa
skaļos, jo skaļos ķekatniekos, kuri
ar dažādiem mūzikas instrumentiem un Mārtiņdienas dziesmām
izrībināja visas telpas. Ciemos pie
Mārtiņbērniem bija ieradies amatnieks Jānis Pērkons, kurš parādīja,

kā no skaliņiem top groziņš. Bērni
ar interesi vēroja šo darba procesu
un iepriecināja amatnieku ar nelielo Mārtiņdienas koncertu. Atmiņai
par šo pasākumu, katrs dalībnieks
saņēma cukurgailīti, kuru sarūpēja
Dominika un Anetes māmiņa Rasma Rudīte.
Ar latviešu rakstu zīmēm, kuras
sagatavoja strādnieks Uģis Šneiders,
tika izrotātas iestādes telpas. Šīs
rakstu zīmes sargās ikvienu iestādes
apmeklētāju, dos papildus spēku un
veiksmi. Latvijas dzimšanas dienai
par godu notiks tematisks pasākums
„Balta mana villainīte, sarkaniem
rakstiņiem!”, kurā viesosies latviešu
tautas tērpu un rakstiņu meistare Inga
Ķestere. Meistare iepazīstinās no kā
sastāv tautas tērps, kādas krāsas un
rakstiņi ir mūsu Palsmanes pagasta
un Smiltenes novada tautu tērpos.
Lai tās vērtības, ko pieminam
novembra mēnesī, mums visiem dod
spēku, ticību un lepnumu, ka esam
latvieši un savas zemes patrioti.
Birute Mežale,
Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja

9

Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 17. novembris

Kompetenču pieejas īstenošana
Smiltenes vidusskolā
Šinī mācību gadā Smiltenes vidusskola turpina piedalīties Valsts izglītības satura
centra projektā „Kompetenču
pieeja mācību saturā”. Projekts skolai dod iespēju būt to
100 Latvijas skolu vidū, kas
darbojas mūsdienīga lietpratību veicinoša mācību satura
un pieejas sagatavošanā un
izmēģināšanā. Skolā darbojas trīs skolotāju komandas – pirmsskolas, pamatskolas un
vidusskolas posmā –, kas piedalās
apmācību semināros, diskusijās, kā
labāk sagatavot skolēnus pilnvērtīgi
piedalīties sabiedrības dzīvē, radīt un
attīstīt jaunas idejas, uzņemties iniciatīvu, veidot savai un citu labklājībai labvēlīgu vidi, plānot un vadīt
savu mācīšanās procesu. Līdzās tam
skolotāji iesaistās arī novada metodiskajā darbā un informāciju par projekta norisēm sniedz kolēģiem citās
novada skolās.
Jaunā pieeja paredz mazināt barjeras starp dažādiem mācību priekšmetiem, tāpēc viens no skolas darba
virzieniem ir skolotāju savstarpējā
sadarbība, kopīga mācību procesa
plānošana un vadīšana, stundu un
ārpusstundu pasākumu organizēšana.
Šajā darbā veiksmīgu pieredzi jau
demonstrējuši skolotāji: Sarmīte Rīdere un Vilja Mauriņa; Valija Brence un Andrejs Miķis; Rita Rozīte un
Monta Konstante; Vera Rācene un
Jana Vīksna, Sandra Pakule un Daina
Zelmene. Skolotāju kopīgi sagatavotajās stundās izdevās attīstīt domāšanas un radošuma prasmes un mācīt
iedziļināties. Stundas skolēni mācījās informātikas prasmes izmantot
vēsturē un matemātikā, matemātikas
prasmes pielietot dabaszinībās, literatūras stundās analizēt vēsturiskus

kontekstus u.c.
Šobrīd skolotāji meklē jaunus
modeļus, kā mācīt skolēniem sasaistīt zināšanas ar viņu personisko pieredzi. Skolotājas Rita Rozīte, Ingūna
Rulle, Līga Kaupe un Daina Zelmene
organizēja skolēniem nodarbību ciklu
par ģimenes kulinārā un cita nemateriālā mantojuma izpēti. Pētījuma secinājumi rezultējās ar mīlestību pret
sevi un savu ģimeni veiktos darbos,
kas izkārtoti izstādē skolā, sagaidot
valsts svētku nedēļu.
Viens no pasākumiem, ko Valsts
izglītības satura centrs iecerējis kā
daļu no atbalsta mehānisma skolām,
pedagogiem un pašvaldībām pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanai, lai attīstītu skolēnu kompetences, ir dažādi LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra īstenotie kursi.
Pēc kursu „Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā”
Smiltenes vidusskolas latviešu valodas skolotāja Sarmīte Rīdere jau ir
kļuvusi par tālākizglītotāju pedagogiem par mācīšanas pieeju skolēnu
kompetenču attīstīšanai. Savukārt
vēstures skolotāja Jeļena Dombrovska un angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece novembra beigās saņems sertifikātus par kursa „Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģio-

na vajadzībām" apguvi. Šo
mācību mērķis ir sagatavot
dalībniekus mācīšanās konsultantu darbam pašvaldības
skolās, atbalstot individuālu
pedagogu profesionālo izaugsmi mācību darba kvalitātes uzlabošanai, kas ir ļoti
nepieciešams, lai ikdienas
praksē darbā ar bērniem, jauniešiem vai studentiem aizvien vairāk tiktu izmantota
tāda pieeja mācīšanai, kas skolēniem
dod iespēju iedziļināties, veidot dziļāku izpratni, attīstīt patstāvīgas mācīšanās prasmes, sekojot līdzi savam
progresam.
Mācības tiek organizētas, nākamajiem konsultantiem vērojot stundas reģionu skolās, lai pieredzējušu
ekspertu vadībā tās analizētu, apgūstot prasmi saskatīt stundā veikto un
izvērtēt to. Ar šādu mērķi 6. novembrī Smiltenes vidusskolā bija ieradušies vairāk nekā 20 skolotāji no
Vidzemes reģiona (Alūksnes, Gulbenes, Valmieras, Cēsu, Lubānas novadiem, Rīgas) skolām un eksperti no
LU SIIC. Šajā dienā atklātās stundas
rādīja skolotājs Jānis Celmiņš (ķīmija 10.b klasē), Sarmīte Rīdere (latv.
val. 8.c), Jeļena Dombrovska (vēsture 8.b) un Gundega Upeniece (angļu
val. 12.a).
Smiltenes vidusskolas skolotājas
piedalījušās arī dažādu mācību jomu
aprobācijas semināros: Jeļena Dombrovska – sociālā un pilsoniskā joma,
Jana Vīksna – valodu joma, Anda
Mežinska – dabaszinātņu joma,
Sandra Pakule – matemātikas joma,
Dace Ciekure – tehnoloģiju joma.
Skolotāji, iegūstot jaunas zināšanas, dalās tajās ar kolēģiem un ievieš
jauno mācību stundās.
D. Zelmene, G. Upeniece
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Literārā kafejnīca
„Es rakstu vēstuli uz aizejošo
gājputnu spārniem”
2. novembra vakarā skola
vidusskolēnus sagaidīja, ietīta
sveču gaismā un tējas smaržā.
„Līgana spārnu švīka pavīdēja aiz mana aizvērtā loga,
atstādama plīvojošu putna
spalvu.
Sveces liesma nodrebēja
no dzestrās rudens elpas. Vēstuļpapīrs gaidīja, kad viņam
piešķirs dvēseles stāstu…
Vai atceries brīžus, kad
vēlējies pacelties spārnos?
Kad debesis šķita tik tuvu, ka
varēji tām pieskarties?
Jā, atceros, es vēlējos
visu pamest un doties gājputniem līdzi.
Jo gājputni taču atgriežas… bet daži neatgriežas…”
„Šovakar dalīsimies ar
vēstulēm, kuras gājputni vēl
nav paspējuši aiznest sev līdzi…” Ar šiem vārdiem vakara
vadītāji – 12. klases skolēni Madara Māra Grigore, Raina Bērziņa un
Matīss Velps – aicināja tos, kas uzdrošinājušies, dalīties savā stāstā ar
klātesošajiem.
Paldies Ancei Cerai (12.a), Agatei Mūrniecei (12.b), Elzai Bekmanei (10.a), Kristīnei Ķikutei (12.b),
Elīzai Būdai (11.b), Janai Martai
Ivanovskai (12.a), Matīsam Velpam (12.b), Laurai Rubenei (12.b),
Evijai Ūdrei (12.a), Danielai Brikmanei (10.b), Elīnai Butkai (10.b),
Kristiānam Šmulānam (12.a), Unai
Dombrovskai (11.a), Laumai Melecei (12.a), Elīzai Āboltiņai (10.b),
Beātei Velpei (11.b), Elzai Ķesterei (12.b), Madarai Mārai Grigorei
(12.a), Grietai Stīpniecei (11.b), Elī-

nai Skopānei (12.a)!
Patiesi patīkams pārsteigums
visiem bija arī skolas ģitāristu ansambļa sniegums (ansambļa vadītāji
ir 11.b klases skolēni Līga Gavare
un Edmunds Zālītis). Bet par to, lai
kafejnīcā visi justos mājīgi un varētu skaisti izbaudīt šo vakaru, parūpējusies bija skolas pašpārvalde.
Paldies!
Kavējoties atmiņās, baudot kopības sajūtu, iedzerot tēju un kopīgi
uzdziedot, vidusskolēni atzina, ka
pēcpusdiena spēja iedvesmot pacelties spārnos un lidot…lidot līdz apvārsnim un tālāk, taču nekad neaizmirst tos, kuri mīl, saprot un gaida
atgriežamies.
Valda Cirīte

Smiltenes vidusskolas absolventi veiksmīgi uzsākuši studijas
daudzveidīgās programmās
Šobrīd izglītību Latvijā raksturo
pārmaiņas. Skola vairs nav tikai vieta, kur apgūst izglītības saturu. Tai
jāspēj veicināt mūsdienu situācijai
nepieciešamās dzīves prasmes, kas
veido personību. Aizvien nozīmīgāka vieta skolā ir karjeras izglītībai,
kā arī individuālai pieejai, palīdzot
atrast piemēroto katram skolēnam.
Priecē, ka skolas laikā apgūtais iepriekšējā mācību gada absolventiem ir ļāvis izdarīt izvēli savām
turpmākajām gaitām un veiksmīgi
iestāties labākajās Latvijas izglītības iestādēs, konkurējot gan ar citu
vidusskolu, gan valsts ģimnāziju
absolventiem par iespēju mācīties
budžeta vietās. Atbilstoši interesēm
un iespējām absolventu vidū ir gan
augstskolu studenti, gan koledžu un
tehnikuma audzēkņi, kuri izvēlējušies turpmāko dzīvi saistīt ar kādu
tieši šajās mācību iestādēs apgūstamu profesiju.
Viena no populārākajām izvēlēm šā gada absolventiem ir saistīta
ar ārstniecību – farmāciju, zobārstniecību, medicīnu, veterināro medicīnu. Līdzās tam absolventi izlēmuši
par labu dabaszinātnēm un inženierzinātnēm, datorzinātnēm, transpor-

tam un loģistikai, nekustamo īpašumu pārvaldībai, kā arī izvēlējušies
studijas humanitārajā un sociālajā
jomā, sportā un pedagoģijā. Liela
daļa absolventu, kuri izvēlējušies
studēt augstākās izglītības iestādēs,
ir iekļuvuši budžeta grupā.
Lūk, ko par studijām saka
jaunie studenti, Smiltenes vidusskolas absolventi:
Dita Trijēce, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas
fakultāte
„Es studēju medicīnas inženieriju un fiziku. Studējot šajā programmā, var apgūt medicīnas fiziķa specialitāti, kas strādā veselības
aprūpes iestādēs, veicot pacienta un
personāla dozimetriju. Var apgūt arī
medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesiju, kurš prot projektēt
un pilnveidot medicīniskās iekārtas,
pārzina to fizikālos un tehniskos
darbības principus, piedalās medicīnā izmantojamo iekārtu un sistēmu
izvēlē un uzstādīšanā, kā arī apgūt
protezēšanu, kur izgatavo protēzes,
lai uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti. Man patīk tas, ko es mācos. Ir
ļoti daudz praktisko darbu, kur pašam jāmāk strādāt patstāvīgi, pašam

jāveic izpēte un jāizdara secinājumi,
un mācību sasniegumi ir atkarīgi no
ieguldītā darba. Es ieteiktu izmanot
iespēju, ka RTU var sekot studentam Ēnu dienās, jo tas palīdz izprast
izvēlēto profesiju un izdarīt pareizo
izvēli.”
Laura Kalnkambere, LU Medicīnas fakultāte
„Ar studijām esmu ļoti apmierināta. Protams, kā jau visiem, sākums
bija visai grūts. Man visgrūtāk šķita
tas, ka nevienu nepazinu un biju pilnīgi svešā vidē. Bet jau tagad cilvēki, ar kuriem ik dienu esmu kopā, ir
kļuvuši par maniem draugiem. Ir ļoti
svarīgi, lai ir kāds, uz kuru paļauties,
un kāds, kas uzmundrina, grūtos brīžos šie cilvēki dod jaunu spēku un
motivāciju.
Jā, jāmācās ir daudz, bet tas nav
šķērslis, ir tikai ļoti labi jāprot plānot savs laiks. Vidusskolā jau ilgi
zināju, ko vēlos, bet, protams, ka arī
mani brīžiem māca šaubas. Taču es
zināju, ka nožēlošu, ja to neizdarīšu.
Galvenais ir nepadoties! Tā nu es
iestājos Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, ārstniecības programmā budžeta grupā un varu teikt
tikai to, ka es neko nenožēloju. Pa-

tiesībā, vairs pat nevaru iedomāties
sevi kaut kur citur.
Šī pusotra mēneša laikā visvairāk ir noderējušas vidusskolā iegūtās ķīmijas un bioloģijas zināšanas,
par ko liels paldies skolotājiem!”
Anete Trijēce, RTU Materiālu
tehnoloģija un dizains
„Šajā programmā māca par
materiālu (apģērbu) uzbūvi, kā to
apstrādāt, kādas tehnoloģijas pielietot, kā arī, kā jāstrādā ar mūsdienīgu
tehniku. Jāmācās konstruēt apģērbu,
jāapgūst un jālieto specifiska terminoloģija. Daudz darbu jāveido
praktiski – jāzīmē skices (gandrīz
katrā priekšmetā), jāmāk strādāt
ar jaunākajām datorprogrammām.
Man patīk izvēlētā programma, jo
mani interesē apģērba izgatavošanas tehnoloģijas un iekārtas, turklāt
es uzskatu, ka šai nozarei ir lielas
perspektīvas. Šajā nozarē jābūt ļoti
precīzam, jo 1 mm kļūda var sabojāt
tērpu.
Es ieteiktu izbaudīt vidusskolas
laiku, iespēju būt kopā ar saviem
klasesbiedriem dažādās dzīves situācijās, jo augstskolā tam vairs neatliek laika. Viss būs atkarīgs vienīgi
no tevis paša un taviem izdarītajiem

darbiem. Pasniedzēji neko priekšā
neteiks un, ja nokavē termiņu, – paša
vaina. Lai studētu šajā programmā,
es arī ieteiktu vairāk mācīties matemātiku, ķīmiju, fiziku un angļu valodu.”
Emīls Gaismiņš, LSPA Sporta
zinātne
„Esmu iestājies tur, kur sevi
redzu nākotnē. Būšu basketbola
vecākais treneris un vadītājs sporta
jomā.”
Kā zināms, studijas augstskolā
mūsdienās prasa ne tikai zināšanas,
bet arī izturību, neatlaidību, radošumu, spēju pielāgoties dažādām situācijām. Esam mērķtiecīgi strādājuši,
lai attīstītu šīs dzīvei nepieciešamās
prasmes un īpašības, tādēļ ceram
pēc vairākiem gadiem satikt skolas
absolventus jau kā dažādu jomu
profesionāļus un vēlam veiksmi,
piepildot sapņus un īstenojot savas
ieceres, jo, neraugoties uz augstiem
mācību sasniegumiem, prasmēm
un spējām, arī veiksmei mēdz būt
izšķiroša loma dažādos dzīves ceļa
pagriezienos!
Smiltenes vidusskolas
administrācija
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Smiltenes tehnikumā notikumiem bagāts rudens
Daba pamazām gatavojas
ziemas mieram, bet skolā tas ir
spraigākais darba laiks. Smiltenes
tehnikumā šis rudens bagāts īpaši
daudz un dažādiem notikumiem.
Arī Latvijā iecerēts pārņemt
pieredzi, ko jau veiksmīgi īsteno
Nīderlandes profesionālās izglītības
iestādēs. Tur Profesionālās izglītības kompetences centri ir ekselences
centri ar daudzveidīgu mūžizglītības
piedāvājumu. Smiltenes tehnikumā
oktobrī notika audzēkņu uzņemšana
neformālas izglītības kursos E, A un
G kategorijas traktortehnikas tiesību
iegūšanai un mūžizglītības programmās, kurās skola piedāvāja apgūt
automehāniķa profesiju un riepu balansēšanu un diagnostiku. Vislielāko
interesi izpelnījās iespēja iegūt E un
G kategorijas traktortehnikas tiesības. Mācības sāksies janvārī. Tās notiks ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.
Mērķauditorija – strādājošas personas no 25 gadu vecuma.
Oktobra sākumā Smiltenes tehnikuma mācību restorānā smaržoja
pēc augstākās kvalitātes kafijas. Nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti Latvijas barista čempiona un
„Andrito kafijas grauzdētavas” īpašnieka Andra Petkēviča vadībā grauzdēja kafijas pupiņas. Skolā viesojās,
ar jauniešiem savā veiksmes stāstā
un pasaules kokteiļu čempionāta pieredzē dalījās arī populārais bārmenis,
Monin zīmola Latvijā un Igaunijā vadītājs Inguss Reizenbergs.
Smiltenes tehnikuma audzēkņi
baudīja unikālu iespēju – piedalījās
Ingusa Reizenberga kokteiļu un to
dekorāciju prezentācijā. Vienu no
tām oktobra vidū vērtēja Pasaules
kokteiļu čempionāta žūrija.
Labo darbu nedēļā
No šā gada 16. līdz 22. oktobrim jau devīto gadu notika labdarības
organizācijas „Palīdzēsim.lv” rīkotā akcija „Labo darbu nedēļa”, kurā
ikviens tika aicināts iesaistīties, palīdzot ar savu darbu, labo sirdi, kādu
mīļu vārdu – sniedzot atbalstu, kas
neprasa milzīgu finansiālu ieguldījumu, taču kādam var nozīmēt ļoti
daudz… Akcijā aktīvi iesaistījās arī
Smiltenes tehnikuma audzēkņi. Vairāki kursi sasildīja sirdi SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” pansionāta iemītniekiem. Jaunieši sniedza
koncertus, kopā ar vecajiem ļaudīm
ratiņkrēslos devās pastaigā pa Tepera
promenādi, kā arī veltīja laiku sirsnīgai sarunai ar senioriem un palīdzēja
pansionāta apkārtnē sagrābt rudens
lapas. Skolas audzēkņi „Labo darbu
nedēļas” ietvaros sarīkoja sirsnīgu
pasākumu tehnikuma pensionētajiem skolotājiem. Vairāki puišu kursi palīdzēja vīru darbos Smiltenes
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājmuižā. Jaunieši piedalījās rudens
lapu grābšanas „maratonā” Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra teritorijā, kā arī Smiltenes
evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā
un Kalnamuižas teritorijā.
Konventa sēde
19. oktobrī Smiltenes tehnikumā
notika konventa sēde, kurā tikās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Smiltenes un Alūksnes novadu
pašvaldībām, VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs”, būvniecības NEP (Nozaru ekspertu padomes), Vidzemes
plānošanas reģiona un Smiltenes tehnikuma, lai kopīgi lemtu par to, kā

profesionālās izglītības kompetences
centrā nodrošināt augstākās kvalifikācijas profesionālo izglītību ne vien
pamatskolu un vidusskolu absolventiem, bet arī strādājošiem iedzīvotājiem, kas vēlas saglabāt savu konkurētspēju visa mūža garumā.
Tika pārrunātas problēmas, kas
prasa steidzamāko risinājumu attiecībā uz cilvēkresursu attīstību, saimniecisko darbību un mācību procesu. Smiltenes tehnikuma pārstāvji
iepazīstināja klātesošos ar iespējām,
kuras skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai pavērusi dalība dažādos
projektos. Galvenā atziņa – Smiltenes
tehnikumam ir visi vajadzīgie resursi,
lai kļūtu par augstākās kvalifikācijas
profesionālās izglītības ekselences
centru ar daudzveidīgu, Eiropas darba tirgū pieprasītu, visa mūža garumā pieejamu izglītības pakalpojumu
klāstu.
Firsta madāmas kārumiem
daudz kārumnieku
Oktobrī tehnikuma audzēkņi
aktīvi gatavojās rudens gadatirgum,
kas notika 21. oktobrī. Sals un rudens darbi nebija šķērslis, lai pie
skolas stenda jau no agra rīta pulcētos pircēji. Daudzi bija atnākuši, lai
gūtu ierosmes savu ziemas krājumu
gatavošanai. Skolotājas Vita Audere
un Inese Veidemane sveci zem pūra
neturēja un tikai priecājās par to, ka
aizvien vairāk mājās smaržos pēc
pašu vārīta ievārījuma un pie ģimeņu
pavardiem pulcēsies lieli un mazi kārumnieki. Skolotājām čakli palīdzēja
2. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknis Roberts Raivis Ivanovskis.
Veterinārmedicīnas moduļa
testēšana
23. oktobrī veterinārmedicīnas
mācību korpusā uz pirmo nodarbību
pulcējās audzēkņi no Francijas, Čehijas, Igaunijas un Latvijas, lai apgūtu
veterinārārsta pienākumus suņu/kaķu
kastrācijas laikā. Mācības ilga trīs nedēļas.

Kursa noslēgumā audzēkņi saņēma izglītību apstiprinošu dokumentu un visi varēs iemācītās zināšanas
uzreiz izmanot dzīvē. Līdz šim tāda
iespēja bija tikai apgūstot visu vidējā
posma veterinārmedicīnas programmu. Mācību ilgums jauniešiem ar pamata izglītību – četri gadi, ar vidējo
izglītību – pusotrs gads.
Nodarbības notika pēc „Erasmu+” projekta ietvaros izstrādāta
mācību moduļa. Tas ir pirmais šāda
veida projekts Eiropā.
Seši Smiltenes tehnikuma audzēkņi devās uz Franciju, Igauniju un
Čehiju, kur apguva šajās valstīs izstrādātos veterinārmedicīnas mācību
moduļus.
Šobrīd notiek jaunā mācību moduļa izvērtēšana. Ja viss veiksies, kā
iecerēts, Smiltenes tehnikums jau
pavisam drīz mācīsies daudz viesstudentu.
Dalība jaunā projektā
Jau trīsdesmit Smiltenes tehnikuma audzēkņi izmantojuši iespējas, ko skolai kopš šīs vasaras piedāvā Eiropas Sociālā fonda (ESF)

projekts „Profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācības un mācību praksēs
uzņēmumos”. Līdz šim tehnikums
izmantojis projekta atbalstu mācību
un profesionālās kvalifikācijas praksēs. Jauniešiem lielākais ieguvums
no dalības projektā – viņi jau skolas
laikā var apgūt praktiskās iemaņas,
darba pieredzi savā izvēlētajā specialitātē un līdz ar to pēc tehnikuma
beigšanas mērķtiecīgāk startēt darba
tirgū un veidot savu karjeru. Savukārt
darba devējiem tā ir iespēja piesaistīt saviem uzņēmumiem apmācītu
darbinieku, saņemot par to līdz 120
eiro lielu kompensāciju. No projekta
līdzekļiem tiek segtas jauniešu apdrošināšanas izmaksas, medicīniskie
izdevumi, nodrošināti individuālie
aizsardzības līdzekļi, daļēji kompensē arī izdevumus par naktsmītni un
transportu. Uzņēmumi bieži labākos
praktikantus pēc skolas beigšanas aicina darbā, jo jaunieši apmācīti tieši
tā, kā nepieciešams uzņēmumam.
Atbilstoši tā tehnoloģiskajiem procesiem un kvalitātes prasībām.
Rudens izlaidums
Ņemot vērā mācību programmu
daudzveidību, Smiltenes tehnikumā
izlaidumi notiek vairākas reizes gadā.
27. oktobrī izglītību apstiprinošus
dokumentus saņēma astoņi Jauniešu
garantijas programmas grāmatveži,
deviņi veterinārārsta asistenti, astoņpadsmit celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķi un piecpadsmit neklātienes veterinārārsta asistenti.

Panākumi sportā
17. oktobrī Smiltenes tehnikumā notika AMI SK 28. sporta spēļu
apakšgrupas sacensībās galda tenisā
jauniešiem. Skolas komanda tajā izcīnīja otro vietu un iespēju 25. oktobrī
kopā ar galda tenisistiem no Valmieras tehnikuma pārstāvēt tehnikumu
finālsacensībās Rīgā. Tajās jaunieši
ieguva astoto vietu republikā.
Šogad mainījies gandrīz viss
Smiltenes tehnikuma volejbola komandas sastāvs. Jauniešu pirmā nopietnā debija – AMI SK 28. sporta
spēļu apakšgrupas sacensības, kas 2.
novembrī notika Smiltenes tehnikumā, komandai atnesa veiksmi – tika
izcīnīta otrā vieta. No republikas finālsacensībām skolas komanda atgriezās ar septīto vietu republikā.
Ņemot vērā spēcīgo konkurenci, gan
komanda, gan treneris lepojas ar paveikto.
„Bultas” muzicē „Pasaules ritmos Praulienā”
Smiltenes tehnikuma vokāli instrumentālais ansamblis „Bultas” (vadītājs – Guntars Mednis) 22. oktobrī kopā ar zinātkāriem muzikantiem
no visas Latvijas piedalījās ģitāristu
sesijā un jauno grupu konkursā „Pasaules ritmi Praulienā”.
Konkursā, kas Madonas novada
Praulienā notika jau trešo gadu, vērtēja grupu ritmisko un muzikālo skanējumu, jaunradi, novitāti, skatuves
tēlu, kontaktu ar publiku, oriģinālos
skaņdarbus, kā arī individuāli labākos darbus katrā instrumentu grupā.

„Skolai neierastā laikā ražas
svētki. Priecājamies, ka tehnikumā tos varam svinēt vairākas reizes
gadā,” absolventus uzrunāja skolas
direktors Andris Miezītis. „Jauniešu
garantijas programmas un neklātienes piedāvājumus bieži izvēlas cilvēki, kuri savā dzīvē jau kaut ko ir
sasnieguši. Daži no jums atnāca uz
tehnikumu ar augstskolas diplomu
kabatā. Paldies, ka uzticējāties mūsu
skolai!
Darba tirgū mums ir jāspēj konkurēt ar lielo Eiropu. Paldies, ka kopā
esam varējuši tikt līdz šim skaistajam
brīdim! Priecāsimies, ja atgriezīsieties tehnikumā! Kāds – varbūt lai
papildinātu zināšanas vēl kādā citā
jomā, cits – kā kolēģis... Lai jums visiem labs ceļa vējš!”
Tehnikums lepojas ar absolventu panākumiem profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. Visaugstākā
vidējā atzīme tajos eksāmenā šoreiz
bija neklātienes veterinārārsta asistentiem – 8,7 balles. Celtniecības un
ceļu būves mašīnu mehāniķiem – 7,8
balles, grāmatvežiem – 7,6 balles, veterinārārsta asistentiem – tikpat.

Smiltenes tehnikuma jaunieši šoreiz
godalgotas vietas neieguva. Viņu lielākais ieguvums – jauna pieredze un
iespēja tikties ar ģitāristiem, vokālistiem, bundziniekiem un koklētājiem
no visas Latvijas. „Bultas” konkursā
izpildīja tehnikuma jaunieša Nika
Kristiāna Sekaļa komponēto dziesmu
„Es jau zinu” un skolas audzēknes
Monikas Kaļvas autordarbu „Dejo
dzīvi!”
Dienesta viesnīcā
Smiltenes tehnikuma jaunieši jau
sen sapņoja par vietu, kur brīvajā laikā nākt kopā un spēlēt galda spēles.
2. novembrī šī vēlēšanās piepildījās.
Skolas dienesta viesnīcā notika pirmais galda spēļu vakars.
Jauniešus ar jaunākajām, interesantākajām, daudzās Eiropas valstīs
iecienītām galda spēlēm iepazīstināja skolas direktora vietniece mācību
darbā Rudīte Grabovska un viņas vīrs
Jens Grabovskis. Galda spēļu pasaulē
aktīvi palīdzēja iejusties arī direktora
vietniece audzināšanas darbā Ingrīda
Paegle. Ikviens tika aicināts izmēģināt iespējami vairāk spēles un pēc
tam balsot par tām, kas patikušas vis-

labāk. Šīs spēles plānots iegādāties.
Mīts par to, ka mūsdienu jauniešiem
galda spēles neinteresē, tika sagrauts
dažu minūšu laikā pēc galda spēļu
vakara sākšanās – dienesta viesnīcas
atpūtas telpā sanāca tik daudz interesentu, ka nācās meklēt papildu galdus
un krēslus. Ik pa laiciņam kaut kur
klusi iezvanījās mobilie tālruņi, tā arī
paliekot bez atbildes…
Vidzemes tūrisma asociācijas
seminārs
1. novembrī Smiltenes tehnikumā notika Vidzemes tūrisma asociācijas seminārs „Tūrisma produkta interpretācijas iespējas un tā nozīme”.
Asociācijas valdes priekšsēdētājs
Raitis Sijāts semināra dalībniekus iepazīstināja ar projekta „CHRISTA”
ieviešanas gaitu un turpmākajām aktivitātēm.
Projekta īstenošanā iesaistījušies
partneri no dažādām Eiropas Savienības valstīm, lai kopīgiem spēkiem
aizsargātu un saglabātu dabas un kultūras vērtības, attīstītu un popularizētu inovatīvu un ilgtspējīgu tūrismu,
tajā iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu. Vienlaikus rosinot
sociālo atbildību un vietējo iedzīvotāju integrāciju tūrisma aktivitātēs.
Skolas direktors Andris Miezītis
klātesošos informēja par tūrisma aktivitātēm Kalnamuižā, kā arī pastāstīja
par projektiem, ar kuru atbalstu šeit
iecerēts attīstīt ilgtspējīgu tūrismu.
Raitis Sijāts iepazīstināja ar jaunumiem Vidzemes tūrisma attīstībā, stāstīja par dalību Eiropas jauno
kultūras maršrutu projektā un citām
nākotnes iecerēm, kas noteikti bagātinās gan vidzemnieku, gan tās viesu
ikdienu ar saistošām, kultūrizglītojošām aktivitātēm. Ja viss notiks kā
iecerēts, tad tuvākajos gados atjaunos
šaursliežu dzelzceļa līniju – Valmiera
– Ainaži.
Smiltenes novada tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājs Modris
Apsītis informēja par tūrisma aktualitātēm Smiltenes novadā. Sakārtoto
vidi Vecajā parkā un Tepera ezera
apkaimē, kā arī – jauno velomaršrutu
„izriteņo Dienvidkalni” jau novērtējuši gan smiltenieši, gan pilsētas
viesi. Tāpat kā Abula atvēršanu laivotājiem un Smiltenes novada muzeja jauno interaktīvo ekspozīciju Mēru
muižā par Smiltenes novada medicīnas vēsturi.
Veiksmīgi noslēgusies tūrisma
akcija „Apceļo Vidzemes šosejas
pieturas”, kas notika interneta vidē.
Modris Apsītis pastāstīja par Smiltenes TIC dalību projektos, ar kuru
palīdzību gūts atbalsts bezmaksas
aktīvās atpūtas pasākumiem. Arī tie
rosinājuši pastiprinātu tūristu interesi
par Smilteni. Pozitīvā vēsts – Smilteni aizvien biežāk par savu tūrisma galamērķi izvēlas ģimenes ar bērniem.
Vidzemes tūrisma asociācijas biroja vadītāja Alise Plaude un Smiltenes tehnikuma starptautisko projektu
vadītāja Inguna Avota dalījās tūrisma
interpretācijas pieredzē, kas gūta Rumānijā. Pasākuma noslēgumā viesi
iepazinās ar tūrisma iespējām Kalnamuižā.
Šobrīd skolā jau valda svētku noskaņas. Jaunieši intensīvi gatavojas
Latvijas proklamēšanas dienai veltītam koncertam. Gaišus un sirsnīgus
svētkus arī visiem jums!
Baiba Vahere
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Kultūra
Smiltenes novada muzejā atklāta medicīnas
vēsturei veltīta ekspozīcija
27. oktobrī Smiltenes novada
muzejā Mēru muižā tika atklāta
jauna pastāvīgā ekspozīcija, kas
veltīta novada medicīnas vēsturei. Ekspozīcija ar nosaukumu
„Smiltenes novada medicīnas
vēsture un muzeja pirmsākumi”
tapusi, godinot un novērtējot
dakteru Krūmalu ieguldījumu
Smiltenes kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā, vākšanā un saglabāšanā, radot priekšnosacījumus Smiltenes novada muzeja
izveidošanai.
Smiltenes novada
muzeja
ekspozīcijā
realizēts viens no galvenajiem uzstādījumiem – izveidot mūsdienīgu ekspozīciju,
kurā izmantoti dažādi
multimediji un inovatīvas tehnoloģijas,
lai jaunā ekspozīcija
būtu interesanta dažādām paaudzēm un
nezaudētu savu pievilcību arī pēc
vairākiem gadiem. Muzeja eksponātu klāsts kombinēts ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļiem un tehnoloģijām – video projekcijām un animācijām,
novatorisku grafisko dizainu, skārienjūtīgā ekrāna programmā aplūkojams izglītojošs informatīvais
materiāls. Ekspozīcija ļauj uzrunāt
dažādu paaudžu cilvēkus vienlaikus, atraktīvā veidā iepazīstina

un nodod informāciju nākamajām
paaudzēm, vienlaikus pilnvērtīgi
nodrošinot vienu no muzeja pamatfunkcijām – pieejamību sabiedrībai.
Muzeja ekspozīcijas projekts
realizēts sadarbībā ar uzņēmumu
„Dd studio”, kurš jau 16 gadus
darbojas dizaina projektu izstrādes un realizācijas jomā un ir guvis starptautisku atzinību, veidojot
mūsdienīgas muzeju ekspozīcijas

Valsts svētki, gadskārtas vai Dziesmusvētki, vai vēl daudz
citas situācijas, kad sajūtam to, ka esam latvieši kultūrā, tradīcijās, sirdī. Latviešu tautas tērps ir simbols, ko uzvelkot sajūtamies vienoti, lepni un piederīgi.
Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene” jau gadiem pēta tautas
tērpa valkāšanas tradīciju un izgatavošanu. Studijā katram ir iespēja iepazīties ar Smiltenes novada tautas tērpu, tā komplektēšanu un izgatavošanas niansēm. TLMS „Smiltene” piedāvā ne tikai apskatīt un uzzināt, kā pie tautas tērpa tikt, bet arī palīdzēt pašam sev izgatavot tērpu vai
kādu daļu no tā.
Studijā notiek arī aušanas pulciņš iesācējiem.
Laipni aicināts ikviens
interesents.
Studijas darba laiks:
P 8:30 – 17:30
O 8:30 – 17:30
T 8:30 – 17:30
C 8:30 – 20:00
P 8:30 – 17:00
Pārējā laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 25455507 vadītāja Liene Strazdiņa.

gan Latvijā, gan ārpus tās,
meklējot radošus risinājumus
un inovatīvu, mūsdienīgu pieeju projektu realizācijā. Ekspozīcijas izmaksas – 23050,00
eiro bez PVN.
Pastāvīgās ekspozīcijas tēma
izvēlēta, balstoties uz muzejā esošo, no nodibinājuma „Smiltenes
muzeja fonds” pārņemto, dakteru
Ilzes un Jāņa Krūmalu savākto
vēsturisko liecību kolekciju, kas
bagātīgi ilustrē medicīnas vēsturi
un sniedz informāciju arī par muzeja pirmsākumiem, kas rodami
20. gs. astoņdesmito gadu beigās,
kad Smiltenes poliklīnikas telpās
tika izveidots medicīnas tēmai

veltīts muzejs, par ko Jānis un Ilze
Krūmali saņēmuši Paula Stradiņa
balvu. Tāpat kā tolaik medicīna
savijās ar vēsturi, tā arī šodien
abas šīs jomas Smiltenes vēstures
kontekstā nav nodalāmas viena no
otras.
Šogad izremontētajā ekspozīciju zālē izvietotajā patstāvīgajā
ekspozīcijā iespējams ne tikai apskatīt Smiltenes novada muzeja
krājuma priekšmetus, kas saistīti
ar medicīnu dažādos laika posmos,
bet arī papildināt zināšanas novada medicīnas vēstures jautājumos,
dažādu Latvijā sastopamu ārstniecības augu pielietojumā, izpētīt
cilvēka anatomiju, pārbaudīt redzi
un ieklausīties ķermeņa skaņās.
Svarīgs pētnieciskais avots ekspozīcijas izveidei ir bijis Ilzes Krūmalas un Arņa Vīksnas sarakstītā
grāmata „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas gadsimts” (Rīga,
2003).
Muzeja ekspozīcija skatāma ierastajā darba laikā no
plkst. 9:00 līdz 16:00, vai iespēja apskatīt ārpus darba laika,
iepriekš vienojoties, zvanot uz
tālr. 25776631.
Ieejas maksa pieaugušajiem
1,50 eiro, skolēniem, pensionāriem – 1,00 eiro (Iespēja norēķināties ir tikai skaidrā naudā!).
Sagatavoja:
Ieva Miķe,
Smiltenes novada muzeja vadītāja

Bibliotēkā rokdarbu izstāde
„Manu darbu varavīksne”
No 1. līdz 25. novembrim Smiltenes novada bibliotēkā apskatāma
Agijas Mazītes rokdarbu izstāde
„Manu darbu varavīksne”.
Izstādē „Manu darbu varavīksne” apskatāmi galvenokārt adījumi
bērniem.
A. Mazīte ar rokdarbiem nodarbojas kopš pamatskolas un, viņasprāt, rokdarbi ir viena no tām
lietām, kas katrai latviešu sievietei
jāprot. Viņa atzīst, ka, pateicoties
roku veiklībai, atjautībai, radošumam un spējai adīt, var radīt skaistas un oriģinālas lietas, kādas nav
citiem. Agija uzskata, ka cilvēki var
sasniegt daudz ko, ja ir uzņēmība.
Un izstādes autorei tās netrūkst.
A. Mazīte ir cēsniece, 2. grupas invalīde un par sevi viņa stāsta:

„Man ir roku pirkstu deformācijas,
bet daru skaistas lietas. Rokdarbi ir
mans hobijs. Brīvajā laikā veidoju
izstādes no darbiņiem, rīkoju rokdarbu pēcpusdienas. Savus darinātos rokdarbus pārdodu tirdziņos.
Lasu un rakstu dzeju, kā arī piedalos
dažāda veida pasākumos.”
Izstādē apskatāma tikai neliela
daļa no rokdarbnieces radītā. Ikviens
rokdarbu cienītājs laipni aicināts apskatīt izstādi Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13, darba
dienās no 11:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 15:00
Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
direktore

Realizēts biedrības „VeloLifestyle” LEADER projekts
Biedrība „VeloLifestyle” ir īstenojusi projektu „Velo inventārs
labākiem sasniegumiem” (iesnieguma Nr. 17-09-AL10-A019.2203000005). Projekta ietvaros iegādāti
divi jauni viegli sacensību velosipēdi un ratu komplekts.
Biedrība „VeloLifestyle” aicina
bērnus un jauniešus pieteikties un
iesaistīties riteņbraukšanas aktivitātēs, kuras biedrība rīko patstāvīgi vai
sadarbībā ar Smiltenes BJSS riteņ-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

braukšanas nodaļu, tādējādi turpinot
riteņbraukšanas tradīcijas Smiltenes
pilsētā un novadā. Sagatavojot jauniešus dažāda veida un līmeņa velo
sacensībām. Veicinot velo izglītības
attīstību un popularizējot riteņbraukšanu kā veselīgu un videi draudzīgu

pārvietošanās veidu. Organizējot
jauniešu un viņu vecāku ikgadēju
pasākumu ar sportiskām aktivitātēm
un tajā piesaistot kādu no populāriem Latvijas riteņbraucējiem.
Projekts ir īstenots ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu, izmantojot

Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
finansējumu un Smiltenes novada
domes atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 4439,00 euro, no kurām
Lauku atbalsta dienests līdzfinansē
3668,58 euro un 443,90 euro finansē Smiltenes novada dome.

Aicina
skolēnus
piedalīties
konkursā
Aicinām skolēnus no 7.
līdz 12. klasei piedalīties radošo darbu konkursā „Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”, kuru rīko Smiltenes
novada bibliotēkas ESIP sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Smiltenes vidusskolu.
Konkursa darbos aicinām
izteikt savu nākotnes redzējumu,
ieteikumus, idejas un vīzijas pilsētas un apkārtnes uzlabošanai,
jaunu vides objektu veidošanā,
interesantu tradīciju veidošanā
utt. Rakstiskā, zīmējuma, kolāžas, video vai jebkurā citā formātā paust savu oriģinālo un
radošo ideju par Smiltenes kā
modernas pilsētvides attīstību
nākotnē.
Jaunieši, kuri izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, tiks apbalvoti. Visi
konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā,
kura laikā notiks arī konkursa
uzvarētāju apbalvošana.
Konkursa mērķis ir veidot
un stiprināt skolēnu piederības
izjūtu savai pilsētai, novadam un
valstij. Veicinot pozitīvu attieksmi un atbildības sajūtu par vidi,
kurā dzīvojam, sekmēt valstiskās apziņas veidošanos un pilsonisko audzināšanu. Paplašināt
skolēnu redzesloku par modernu
pilsētvidi Eiropas kontekstā un
tās attīstības iespējām nākotnē.
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada
20. novembrim. Darbi jāiesniedz
Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei
Smiltenes vidusskolā, Smiltenes
ESIP koordinatorei, bibliogrāfei
Aldai Liukei Smiltenes novada
bibliotēkā vai bibliotekārei Sanitai Lārmanei Smiltenes novada
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļā. Video formāta darbus
var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi alda.liuke@smiltene.lv
vai sanita.larmane@smiltene.lv.
Konkursa uzvarētājus noteiks žūrija, izvērtējot darbus pa
klašu grupām (7. – 9. klase un
10. – 12. klase). Konkursa darbu
vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība konkursa tēmai, oriģinalitāte un radošs temata risinājums,
darba vizuālā kvalitāte. Kopējais
viena darba apjoms nav stingri
noteikts.
Jautājumus par konkursa
norisi, kā arī darba uzdevumu
precizēšanai nepieciešamos jautājumus rakstīt uz e-pastu alda.
liuke@smiltene.lv vai zvanīt pa
tālruni 64772334 (Alda Liuke).
Smiltenes novada bibliotēkas
vecākā bibliotekāre
Sanita Lārmane,
bibliogrāfe Alda Liuke
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Pasākumi
novada
pagastos

Smiltenes pilsētas Kultūras
centra pasākumi

NOVEMBRĪ

NOVEMBRĪ

18. novembrī plkst. 16:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē. Svinīgais Valsts svētku pasākums „Latvijai – 99”: Smiltenes
novada domes apbalvojumu pasniegšana, piedalās vijoles virtuozs
Raimonds Ozols ar grupu un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu kvartets
19. novembrī no plkst. 21:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē. Disko nakts ar diskotēku „Ceļinieks” un leģendāro grupu
„Credo”. Košāko disko tērpu īpašniekiem – balvas! Pasākuma laikā darbosies kafejnīca „Mūza”. Ieeja pasākumā – 5,00 eiro. Visas
iegādātās ieejas biļetes piedalīsies loterijā par īpašām balvām
23. novembrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē. Radošās apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem „Burunduka TV šovs”, režisors Armands Ekštets. Burunduks ir nolēmis
veidot pats savu TV šovu un aicina tajā piedalīties labākos māksliniekus no visas pasaules. Kurš būs galvenās balvas ieguvējs, uzzināsiet izrādē. Piedalās – profesionāli aktieri un cirka mākslinieki.
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” un Smiltenes pilsētas
Kultūras centra kasē: 4,00 eiro, izrādes dienā 5,00 eiro

25. novembrī plkst. 15:00
SIA Vidzemīte kluba zālē
Vijciema amatierteātra
viesizrāde
„Visi mani radi raud”

DECEMBRĪ

DECEMBRĪ
3. decembrī (laiks tiks precizēts) Smiltenes pilsētas Ziemassvētku
egles iedegšanas pasākumi
10. decembrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē. Grupas „The Sound Poets” akustiskais koncerts
„Joprojām”. Koncertā – grupas labākās dziesmas no dažādiem tās
albumiem. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv: 12,00, 15,00 un 18,00 eiro
17. decembrī plkst. 16:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
Jauktā kora „Vidzemīte” Ziemassvētku koncerts „Tevī gaisma lai
dzimst!”, piedalās sadraudzības kori no Apes un Lizuma
20. decembrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē. Koncerts „Es piederu Tev – Tu man”, piedalās – Normunds
Zušs, Ingars Puncuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele, Vadims
Miļeščenkovs un Vitolds Gorņevs. Koncerts ir akustisks, kas tam
piešķir īpaši gaišu un sirsnīgu noskaņu. Tā mērķis ir klausītājiem
dāvāt to sirds siltumu un mieru, kas mūs pārņem, ejot cauri garajām ziemas naktīm pretī jaunai gaismai, pretī jaunai cerībai, pretī
brīnumam. Koncertprogramma ir daudzpusīga – no akadēmiskās
klasikas līdz pat mūsdienu popmūzikai. Koncertos skanēs grupas
„Galaktika” dziesmas, kuru autors ir N. Zušs („Kad mazā sirsniņa
lūdz”, „Es piederu Tev – Tu man” u.c.), kā arī citu autoru dziesmas
un skaņdarbi, piemēram, Fr. Grubers, Fr. Šūberts, R. Wills,
T. Kleins, M. Freimanis, J. Lūsēns u.c. Biļetes iepriekšpārdošanā
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv:
6,00, 8,00 un 10,00 eiro
27. decembrī plkst. 14:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē. Senioru Ziemassvētki – koncerts un balle ar galdiņiem.
Ieeja – bez maksas
31. decembrī
23:00 Baznīcas laukumā Jaunā gada sagaidīšanas pasākums
no 00:30 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē svētku
balle ar grupu „Apvedceļš”
Sīkāka informācija par Smiltenes pilsētas Kultūras centra
pasākumiem: www.smiltene.lv

IZSTĀDE PAR SMILTENI TOREIZ UN TAGAD
Smiltenes novada bibliotēkas ESIP un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas projekta „Veidosim kopīgu Eiropas nākotni – savā pilsētā, savā
pašvaldībā, savā valstī” ietvaros Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā līdz 30. novembrim apskatāma seno un mūsdienu
fotogrāfiju izstāde „Smiltene laiku lokos”.
Izstādē „Smiltene laiku lokos” izmantoti attēli no Smiltenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma.
Smiltenes novada bibliotēkas kolektīvs pateicas Inesei Upmalei, kolekcionāriem Vilim Purmalim un Aldim Apsītim par iespēju izmantot senās un
interesantās Smiltenes fotogrāfijas.
Smiltenes novada bibliotēkas
vecākā bibliotekāre Sanita Lārmane,
bibliogrāfe Alda Liuke

2. decembrī plkst. 19:00
Grundzāles kultūras namā
Grundzāles amatierteātra
pirmizrāde R. Blaumanis
„Zagļi”. Režisore Dzintra
Medne. Biļetes cena 2,00 eiro,
pamatskolas audzēkņiem ieeja
bez maksas
3. decembrī plkst. 14:00
Grundzāles kultūras namā
garīgās mūzikas koncerts
„Ņem zvaigznes līdz”. Piedalās
Septītās dienas adventistu
Smiltenes draudze, Palsmanes
un Grundzāles pamatskolu
vokālie ansambļi, koris
„Adventus” (Rīga).
Ieeja bez maksas
3. decembrī plkst. 11:00
Palsmanes Kultūras
namā Adventes
laikam veltīts koncerts
„Ņem zvaigznes līdz”
9. decembrī plkst. 22:00
Birzuļu tautas namā Mēros,
balle kopā ar grupu „Blēži”
Ieeja 3,00 eiro
10. decembrī plkst. 18:00
Bilskas centrā Ziemassvētku
eglītes iedegšana
16. decembrī plkst. 21:00
Palsmanes kultūras namā
Ziemassvētku balle – atpūtas
vakars. Ieejas maksa 3,00 eiro
15. decembrī plkst. 14:30
Launkalnē Ziemassvētku
eglītes iedegšana Launkalnē
pie tautas nama
15. decembrī plkst. 17:00
Launkalnes tautas namā
Ziemassvētku pasākums
pagasta senioriem
17. decembrī plkst. 11:00
Grundzāles kultūras namā
Ziemassvētku rīts pirmsskolas
vecuma Grundzāles pagasta
bērniem „Sniegpārsliņu ballīte”
17. decembrī plkst. 14:00
Grundzāles kultūras namā
muzikāli dinamiskā trio
„Mediante” (Rīga) koncerts
Ziemassvētku noskaņās.
Ieejas maksa 1,00 eiro
29. decembrī Launkalnes
tautas namā uz Ziemassvētku
pasākumu kopā ar rūķiem tiek
aicināti pagasta pirmsskolas
vecuma bērni, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes
31. decembrī plkst. 23:00
Palsmanes kultūras
namā Jaunā gada sagaidīšanas
pasākums „Sagaidām kopā!”.
Aicinām līdzi ņemt salūta
raķetes un groziņus

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

