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Tiek īstenoti projekti
konkursa „Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā! ” ietvaros
Otro gadu pēc kārtas Smiltenes
novada dome organizēja konkursu
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”.
Projektu konkursa mērķis ir sniegt
atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem,
kas tiek realizēti Smiltenes novadā
un kuru rezultātā tiek radīti jauni
produkti un pakalpojumi vai tiek
radītas jaunas darbavietas. Aprīļa
un maija mēnesī pretendentiem bija
iespēja iesniegt savus projektus.
Šogad pašvaldība saņēma 12 pieteikumus, no kuriem 5 tika atbalstīti.
Uzņēmums SIA „EK BŪVE
LV” ir viens no konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” līdzfinansējuma saņēmējiem. Konkursa
ietvaros uzņēmums īstenoja projektu „EK BŪVE LV efektivitātes

celšana”, kura mērķis ir celt darba
efektivitāti, iegādājoties papildus
tehnisko nodrošinājumu būvniecības pakalpojumu sniegšanai un
palielināt darba vietas uzņēmumā
SIA „EK BŪVE LV”. Projektam
tika piešķirts daļējs finansējums
1848,71 euro apmērā instrumentu
iegādei. Uzņēmuma vadītājs Edgars
Kalniņš ir gandarīts par realizēto
projektu, jo iegādātie instrumenti
atvieglo ikdienas darbu un uzlabo
darba kvalitāti. Šobrīd uzņēmums
veic būvniecības darbus vairāk kā
10 objektos un par darba trūkumu
nesūdzas. Palielinoties darba apjomam, uzņēmums vasaras periodā
ir arī palielinājis darbinieku skaitu
par 8 cilvēkiem, kaut gan saskaras
Turpinājums 10. lpp.

Valsts simtgades vakarā pasniegti Smiltenes novada apbalvojumi
Latvijas galvenā vērtība ir tās
cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un
dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai
un pastāvēšanai, kuri ar ikdienas
darbu veido tās tagadni un kopā ar
jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Kā ik gadu Valsts svētkos suminājām un teicām paldies novada
cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu,
entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku
ikdienu, rūpējušies par Smiltenes
novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.
2018. gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika Latvijas Republikas simtgadei
veltīts pasākums „Saules mūžu
Latvijai!”, kurā Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis aicināja ikvienu būt lepniem par
sasniegumiem, rezultātiem novada attīstības labā: „Mēs varam būt
lepni par to, ko mēs darām. Mūsu
novads, iedzīvotāju skaits ir stabils
un ekonomiskā situācija aug, pieaug darba vietu skaits! Mēs varam
ar prieku lepoties par to, kas mēs
esam patlaban un vienlaicīgi varam
pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri
to visu ir sasnieguši. Liels paldies
ikvienam, kas savu darbu dara pēc
vislabākās sirdsapziņas, ar vislabākajām un tīrākajām domām par
mūsu Latviju!”
Svinīgā pasākuma galvenajā
daļā tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi astoņās nominācijās, kā arī pieci Goda un četri
Pateicības raksti.
Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvo-

2018. gada Smiltenes novada domes apbalvojumu laureāti.

2018. gada Smiltenes novada Goda cilvēks – Anda un Jānis Dingas.

jumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ANDA UN JĀNIS
DINGAS. Dingu ģimene kopā
ar aktīviem smilteniešiem 2002.
gadā nodibināja sabiedrisko fondu
„Krustceles”, ar kuru īstenoti vairāki projekti Smiltenes Cērtenes
pilskalnā, radot iespēju bez maksas tā apmeklētājiem interesantāk
un aktīvāk pavadīt laiku pie dabas.
Katru gadu pirms Ziemassvētkiem
fonds rīko akciju, kuras ietvaros
palīdz sarūpēt svētku eglītes tiem,
kuri paši mežā nevar doties vai iegādāties par samaksu. Vienlaikus,
kopjot mežu, tiek sarūpētas eglītes
arī citiem, kuras var izvēlēties pie
pilskalna. Atmodas laikā Jānis bija
aktīvs tautfrontietis, „Daugavas

vanagi” Smiltenes nodaļas vadītājs, šobrīd zemessargs, vairojot
patriotismu un lepnumu par savu
valsti. Dingu ģimene ir devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā
un neatkarības stiprināšanā. Ar
savu darbu ir paraugs ikvienam.
Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma
medmāsa BIRUTA SPUNDE. Birutiņa, māsa – tā medmāsu Birutu
sauc teju vai visa Smiltene un ne
tikai. Cieņa un uzticība iemantota, visu savu darba mūžu strādājot medicīnas aprūpē Smiltenē jau
kopš 1972. gada, kad B. Spunde
absolvējusi Cēsu medicīnas skolu.
17 darba gadi aizvadīti pie dakteres Vīksnas, bet nu jau 9 gadus par
savu darbavietu viņa sauc dakteres
Zušmanes ārsta praksi. Ne viena
vien paaudze izaugusi medmāsiņas
gādībā. 46 darba gados B. Spunde
ir veiksmīgi spējusi pārdzīvot pārmaiņas medicīnas aprūpē, apgūstot
arvien jaunas zināšanas un iemaņas,
saglabājot pašu galveno – attieksmi
pret darbu, pienākumiem un darīt to
ar neizmērojamu cilvēkmīlestību.
Gada balvu Sabiedriskajā darbībā saņēma biedrības „Smiltenes
pūra lāde” vadītājas INGA GAILUMA, ILZE HAKA, EVIJA
ŠUBE. Ar savu darbību biedrības
„Smiltenes pūra lāde” vadītājas popularizē, stiprina latviešu rokdarbu
tradīcijas un vērtības, nododot tās
nākamajām paaudzēm. Kopīgi ir
radījušas tērpu kolekciju „Latviešu
Turpinājums 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.
gēns cauri gadu simtiem”, kas ieguvusi ievērību Latvijā un Baltijas
valstīs, jo tērpos atspoguļojas rokdarbu tradīcijas un krāšņi etnogrāfiski elementi, atspoguļojot latviešu
rokdarbu prasmi dažādos gadsimtos. Viņu ideja „Latvijas simtgades laikapstākļu deķi” īstenojusies
projektā, kura laikā tapušas vairāk
kā 100 segas visā pasaulē. Biedrībā
tiek īstenotas dažādas apmācības,
darbnīcas, īpaši pirms tradicionālajiem svētkiem, ar savu aktivitāti
gūstot atzinību un atpazīstamību
visā Latvijā. Pateicoties „Sirds siltuma darbnīcas” aktivitātēm, tiek
izgatavotas zeķītes, cepurītes, jaciņas, sedziņas priekšlaikus dzimušajiem bērniem, caur katru darbiņu
nododot siltas domas un mīlestību
bērniņam un jaunajai ģimenei.
Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas ķīmijas
skolotājs JĀNIS CELMIŅŠ. J.
Celmiņš ir pieredzējis ķīmija skolotājs, kurš jau kopš 1986. gada
strādā Smiltenes vidusskolā. Skolotājs māca skolēniem zināšanas
apgūt darbojoties praktiski, rosina
domāt, uzdot jautājumus un pašiem
meklēt atbildes. Mācību stundās un
ārpus tām. J. Celmiņš attīsta skolēnu pētniecības prasmes eksperimentējot, izzinot ķīmiju ar tausti,
redzi, dzirdi. Skolotājs konsultē un
strādā individuāli gan ar talantīgiem
skolēniem, gan skolēniem, kuriem
nepieciešams atbalsts. J. Celmiņš
aktīvi piedalās skolas, novada un
starpnovadu pieredzes apmaiņas pasākumos, daloties ar labās prakses
piemēriem. Viņš ir autoritāte kolēģu un jomas speciālistu vidē, viņa
viedokli respektē gan skolēni, gan
viņu vecāki. Savās prasībās J. Celmiņš ir konsekvents, ar cieņu izturas
pret skolēniem, kas viņu raksturo kā
sava darba entuziastu. Skolotāja aizraušanās ir mūzika un mīlestību pret
to viņš nodod arī skolēniem, vadot
divas skolēnu mūzikas grupas.
Gada balvu Tautsaimniecībā
par ieguldījumu novada iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras
attīstībā saņēma SIA „Palsa” vadītājs AIVIS AIZSILNIEKS. Kopš
2010. gada par SIA „PALSA” vadītāju ir kļuvis Aivis Aizsilnieks, kura
vadībā ik gadu uzņēmumā tiek kāpināts apgrozījums, par ko liecina
tas, ka kopš 2017. gada SIA „Palsa” tiek vērtēts kā viens no simts
vērtīgākajiem
lauksaimniecības
uzņēmumiem Latvijā. SIA „Palsa”
ir lielākais darba devējs Variņu pagastā, katru gadu mērķtiecīgi tiek
meklētas iespējas paplašināties. Savas darbības laikā ir uzcelta jauna
ferma 500 govīm, un paplašināšanās tiek plānotā arī tuvākajā nākotnē. A. Aizsilnieks ik dienu pierāda,
ka ar gribu darīt un darbu ir iespējams sasniegt daudz.
Gada balvu Kultūrā par aktīvu
radošu darbību, par ieguldījumu
novada popularizēšanā Latvijā un
pasaulē saņēma REINIS REŠETINS. Horeogrāfs un deju pedagogs Reinis Rešetins ir 28 gadus
jauns, enerģisks jaunietis, kurš savus dzīves 24 gadus veltījis dejai,
no kuriem 21 gadu dejojis tautas
dejas, bet šobrīd par savu žanru atzīst laikmetīgo deju. Pašlaik R. Rešetins Rīgas bērnu deju kolektīva

„Teiksmiņa” repetitors un Smiltenes vidējās paaudzes deju kolektīva
„Ieviņa” mākslinieciskais vadītājs.
Tieši Reiņa vadībā VPDK „Ieviņa”
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkos tika atzīts par
sesto labāko vidējās paaudzes deju
kolektīvu Latvijā. R. Rešetins jau
divus gadus ir Smiltenes, Valkas,
Strenču novadu deju kolektīvu deju
apriņķa virsvadītājs. Viņam piemīt
spēja saliedēt un virzīt savu komandu uz mērķi, prasmīgi izmantojot
savas zināšanas par deju un tradīcijām. R. Rešetins ar savu profesionālo, emocionālo un ārkārtīgi „nostrādāto” dejas sniegumu labprāt
ir klāt novada nozīmīgos mirkļos,
iepriecinot ikvienu.
Gada balva Sportā tika pasniegta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretāram, sporta entuziastam TOMAM MARKSAM.
Toms dzimis un audzis Smiltenē,
sabiedriski un sportiski aktīvā ģimenē. Kopš bērnības nodarbojies
ar riteņbraukšanu un interesējies
par sporta nozari. Pašlaik T. Markss
ir preses sekretārs Latvijas Riteņbraukšanas federācijā un sabiedrisko attiecību speciālists Igo Japiņa
sporta aģentūrā. Paralēli darbam
Rīgā viņš aktīvi un brīvprātīgi iesaistās Smiltenes futbola komandas
spēļu apskatu veidošanā, veido video intervijas, dažādus rakstus par
futbolistiem. Cik vien iespējams,
iesaistās novada sporta pasākumu
organizēšanā. Liels T. Marksa ieguldījums ir ikgadējā novada sporta pasākuma „Gada balva sportā”
organizēšanā. Ikdienā viņš turpina
meklēt iespējas, kā vēl panākt, lai
plaša mēroga sacensības notiktu
tieši Smiltenē. T. Marksa darbs ir
viņa vaļasprieks un dzīvesveids.
Visus darbus, ko viņš uzņemas,
viņš dara ar lielu atbildības sajūtu, jo to dara no savas sirds, mīlot
dzimto pilsētu Smilteni, Smiltenes
novadu un Latviju.
Gada balvu Tūrismā par ieguldījumu Smiltenes novada tēla
veidošanā un popularizēšanā saņēma Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra (TIC) vadītājs
MODRIS APSĪTIS. Gandrīz piecus gadus M. Apsītis strādā Smiltenes novada TIC, no kuriem divus
gadus ir tā vadītājs. Viņš ir prasīgs
pret sevi un apkārtējiem, pedantiski
pieiet pie ikviena sava darba pienākuma, kas noteikti ir viņa darba
rezultātu panākuma atslēga. Pēdējo gadu laikā tūrisma piedāvājums
novadā ir kļuvis daudzveidīgs,
popularitāti guvuši TIC organizētie pasākumi, pārgājieni, piesaistot
novadam aizvien jaunus interesentus. M. Apsītis lielu daļu sava laika
velta pašvaldības pārrobežu projektu īstenošanā, radot jaunas iespējas
novada amatnieku un mājražotāju
attīstībai. Viņš ir atvērts un atsaucīgs, kas savu darbu dara no sirds,
nebaidoties no inovatīvu risinājumu ieviešanas.
Goda rakstu par nozīmīgu un
ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību
darbā ar bērniem saņēma Smiltenes
novada bibliotekāre ZOJA NIKOLAJEVA. Zoja bibliotēkā apzinīgi
un godprātīgi nostrādājusi 40 gadus. Viņa sevi ir parādījusi kā centīgu un apzinīgu darbinieci ar ļoti

augstu atbildības sajūtu, ar vēlmi
palīdzēt gan kolēģiem, gan apmeklētājiem, ar spēju izprast klientu
vajadzības. Apbrīnojamas ir viņas
spējas piedāvāt bērnu vajadzībām
un vēlmēm atbilstošus risinājumus,
radot papildus vērtību sniegtajam
pakalpojumam.
Goda raksts par godprātīgu,
atbildīgu, rūpīgu darba pienākumu
veikšanu tika pasniegts Bilskas
pagasta pārvaldes remontstrādniekam VITAUTAM SERDĀNAM.
Vitauts atbildīgi un rūpīgi ikdienā
attiecas pret katru viņam uzticēto
pienākumu. Nenovērtējams ir viņa
ieguldītais darbs Smiltenes novada muzeja Mēru muižā tapšanā,
lai 2017. gada 27. oktobrī varētu
atvērt apmeklētājiem ekspozīcijas
zāli. Pateicoties arī Vitauta darbam,
Birzuļu tautas nama pelēkā zāle nu
kļuvusi par gaišu un mūsdienīgu
telpu. Viņš ir savas dzīves patriots,
kurš pašaizliedzīgi iegulda savu
darbu un laiku, lai vide ap viņu tiktu sakopta, lai līdzcilvēki dzīvotu
labāk.
Goda rakstu par ieguldījumu
tautas kultūras, vēstures mantojuma saglabāšanā saņēma grundzāliete SKAIDRĪTE RENCE.
Skaidrīte ar savu darbu un padomu
gādā, lai ne tikai savās mājās, bet
arī Grundzāles pagastā veidotos sakopta un estētiska vide, kurā atcerētos, novērtētu un godā celtu savas
iepriekšējās paaudzes un lepotos
ar viņu veikumu. Pēc viņas iniciatīvas ir tapis piemineklis represijās
cietušo un bojāgājušo grundzāliešu
piemiņai. Kopā ar projekta „Zudusī
Latvija” fotogrāfu Skaidrīte šovasar apbraukājusi teju pus Latviju,
meklējot un gaismā izceļot aizmirstas mūsu tautas kultūras, vēstures
un dabas vērtības. Ar savu darbu
un attieksmi pret savu zemi viņa
novadniekiem palīdz ieraudzīt, cik
skaistā, bagātā un stipru ļaužu veidotā valstī mēs dzīvojam.
Goda rakstu par aktīvu radošu
darbību, par ieguldījumu novada
popularizēšanā Latvijā un pasaulē
saņēma LĪGA un INTS AUGAS.
Lauku māju „Kalbakas” saimniekiAugu ģimene – aktīvi un nesavtīgi
iesaistās kultūras pasākumu rīkošanā, organizē iemīļotas un izglītojošas nometnes ģimenēm, popularizē
ne tikai dzīvi laukos, bet arī novadu kopumā. Jāizceļ, ka „Kalbakas”
šobrīd ir arī vienīgā saimniecība
Smiltenes novadā, kas piedāvā studentiem kvalitatīvu praksi un apmācību lauku tūrisma nozarē. Līga
un Ints ir atsaucīgi un nesavtīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki.
Goda rakstu saņēma komponiste, mūzikas pedagoģe, profesionālā
pianiste MADARA KALNIŅA.
Jaunās un talantīgās komponistes
skaņdarbi ne tikai iemantojuši īpašu vietu vietējo amatiermākslas kolektīvu repertuārā, bet iemīļots kļuvis arī viņas izlolotais un rīkotais
tautas mūzikas festivāls „Madaras”. Jau otro gadu festivāls pulcēja
izcilus mūziķus no visas Latvijas,
radot unikālu kopā būšanas brīdi un
popularizējot Smiltenes vārdu, kā
vietu kur dzimst un skan augstvērtīga mūzika. Talantīgā smilteniete
ar prieku brauc koncertēt uz savu
dzimto novadu, atvedot sev līdzi
un iepazīstinot ar Smilteni arī citus
māksliniekus.

2018. gada 21. decembris
Pateicības raksts tika pasniegts
Launkalnes pagasta Bāriņtiesas darbiniecei RAMONAI OZOLIŅAI.
Vērtīgs un augstu novērtējams ir
Ramonas ieguldījums Launkalnes
pagasta izglītojamo labklājības veicināšanā – sadarbojoties ar pirmskolas iestādes vadību, regulāri tiek
apzinātas skolēnu psiholoģiskās un
sociālās vajadzības, un šī informācija tiek veiksmīgi pielietota audzēkņu atbalstam. Ramona strādā
ar ģimenēm, ievērojot principu, ka
ģimene ir dabiska bērna attīstības
un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē.
Pateicības rakstu saņēma smilteniete, fotogrāfe, skolotāja ELĪNA
KUBULIŅA-VILNE. Kā brīvprātīgā skolotāja Elīna vairākus gadus
velta savu laiku, zināšanas, sirds
siltumu, degsmi un talantu, radoši darbojoties ar bērnu brīvā laika
centra „Ligzdiņa” audzēkņiem no
sociāli neaizsargātām ģimenēm.
Elīna ir iedibinājusi tradīciju svētkos ar priekšnesumiem un dāvanām sveikt Smiltenes veco ļaužu
pansionāta iemītniekus, kā arī veikusi citus nozīmīgus darbus līdzcilvēku ikdienas daudzveidošanā
un uzlabošanā. Pašas veidotās foto
izstādēs, Elīna notver un saglabā
Latvijas un novada ainavas arī nākamajām paaudzēm.
Pateicības rakstu par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības
nodrošināšanā saņēma VĒSMA
ZOLTNERE. Sētnieka darbs nebūt nav viegls, jo tajā nepieciešama
liela fiziskā izturība un atbildības
sajūta. Vēsma savu darbu veic ļoti
apzinīgi. Pat atvaļinājuma laikā
viņa uzrauga, lai viņas aizvietotājs
darbu paveic pietiekami labi. Arī
ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem viņa izpalīdzīga, atsaucīga
un uz viņu allaž var paļauties.
Pateicības rakstu par prasmīgu
un mūsdienīgu Smiltenes novada
bibliotēkas tēla veidošanu, godprātīgu un profesionālu darbu, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību, saņēma Smiltenes
novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre SANITA LĀRMANE. Sanita
strādā bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā. Viņa sevi ir pierādījusi
kā centīgu un apzinīgu darbinieci,
kura ir gatava stāties pretim jauniem izaicinājumiem, mācīties un
attīstīties.
Pasākuma ietvaros Smiltenes
novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš pasniedza no Latvijas
Republikas Izglītības ministrijas
saņemtos apbalvojumus. Pateicības
rakstu par ieguldījumu un sasniegumiem valsts un novadu mācību
priekšmetu olimpiādēs un aktīvu
dalību skolas sabiedriskajās aktivitātēs Smiltenes vidusskolas skolēnam KASPARAM PAKULIM
un Pateicības rakstu par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības jomā Smiltenes vidusskolas direktorei ILZEI
VERGINAI.
Valsts simtgades gads ir bijis
notikumiem un sasniegumiem bagāts, īpaši atmiņā paliekot ar XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem, kuros Smiltenes novadu pārstāvēja gandrīz 500
dalībnieki no 17 kolektīviem. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
18. novembra vakarā pasniedza arī

Pateicības rakstus kolektīvu vadītājiem, lai pateiktos par ieguldījumu
kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā. Pateicības apsveikumus novada
kolektīvi saņēma arī no Latvijas
valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.
Aicinām būt lepniem par paveiktajiem darbiem, kas veikti rūpējoties par sevi, savu ģimeni, savu
uzņēmumu, savu novadu un valsti,
jo mēs visi esam tie, kas veido tagadnes un nākotnes Latviju. Mēs
esam Latvija!
Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots:
Smiltenes novada iedzīvotāju
iesniegtie iesniegumi/pieteikumi
apbalvojumiem
Foto: A. Melderis

Dzimtsarakstu
nodaļa
informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā novembra mēnesī reģistrēti 14 jaundzimušie
un sastādīti 11 miršanas reģistri.
Novembra mēnesī dzimšanas apliecības saņēmušas 12
meitenes, tostarp dvīņu māsiņas, un 2 zēni.
Aizsaulē aizgājuši pieci vīrieši un sešas sievietes.
Miruši 4 – Smiltenes pilsētas
iedzīvotāji, 3 – Smiltenes pagasta iedzīvotāji un pa vienam
– Bilskas, Grundzāles, Vijciema pagasta un Rīgas pilsētas
iedzīvotājam.
Kopumā līdz 2018. gada
1. decembrim Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 134 jaundzimušie, 136 miršanas reģistri un
noslēgtas 38 laulības.
Lai izdodas pašam būt tam,
kas spēj radīt brīnumu! Lai
gandarījums par labi padarītu
darbu un vienmēr kāds blakus,
kam dāvāt savu mīlestību!
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

SIA „Smiltenes
NKUP” ziņas
Darba laika izmaiņas:
No 2019. gada janvāra
SIA „Smiltenes NKUP”
darba laiks:
Pirmdienās strādāsim no
plkst. 8.00 līdz 18.00; pusdienu pārtraukums no 12.00
līdz13.00;
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
17.00; pusdienu pārtraukums
no 12.00 līdz 13.00;
Piektdienās no plkst. 8.00
līdz 16.00; pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.
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2018. gada 21. decembris
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Smiltenes novada Domes lēmumi
Š.g. 28. novembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 55 lēmumi, tai skaitā:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Kalna Noras”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 010
0273), kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 010
0233, 0,2783 ha platībā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ābeļu iela 2, Mēros, Bilskas
pagastā, kadastra numurs 9444 010
0133, brīvo cenu 3900,00 euro (trīs
tūkstoši deviņi simti euro), t.sk. –
par zemi 3900,00 euro.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Norieši”, Bilskas pagastā,
kadastra numurs 9444 010 0123, ½
domājamās daļas brīvo cenu 6929
euro (seši tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro), t.sk. par zemi
3500 euro un mežaudzi 3429 euro.
4. Uzsākt dzīvokļa īpašuma
Limbažu iela 3–16, Smiltenē, Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 16 un 651/11315 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas, atsavināšanas procedūru.
5. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Rūpnieki”–1,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 900
0327), kas sastāv no dzīvokļa 40,2
m2 platībā 404/3525 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas, 404/3525 kopīpašuma domājamās daļas no divām saimniecības
ēkām un 404/3525 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā
zemesgabala.
6. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma Kalna iela 6, kadastra
numurs 9490 003 0309, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0312 4,8 ha platībā un mainīt nosaukumu no Kalna iela 6, Variņu pagasts, uz „Strazduleja”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads.
7. No Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Vecvārniņas”,
kadastra numurs 9470 006 0009,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9470 006 0010 14,6
ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Vecvārniņas” uz „Grīšļi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
8. No Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma Avotu iela 7,
kadastra numurs 9458 008 0218,
atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9458 004 0004 135,2
ha un 9458 004 0005 4,6 ha platībā
un mainīt nosaukumu no Avotu iela
7, Grundzāles pagasts, uz „Baloži”,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
9. No Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Pūpolkalns”, kadastra numurs 9490 007 0015, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
9490 007 0103 17,31 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Pūpolkalns”
uz „Oši”, Variņu pagasts, Smiltenes
novads.
10. Noteikt, ka zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94440040405
platība ir 5,5 ha.
11. Iznomāt R.P. zemes vienību
„Valsts brīvā zeme (Vimbas)”, Bils-

kas pagastā, kadastra apzīmējums
9444 005 0148, 2,57 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
12. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar J.B. par nekustamā
īpašuma „Rauzas Ceriņi”, Palsmanes pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 001 0065
10,1 ha platībā.
13. Pārtraukt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Palsmane” zemes nomu par zemes vienību „Siluguņi”, Palsmanes pagastā, kadastra
apzīmējums 9474 004 0484, 1,08 ha
platībā.
14. Iznomāt G.B. zemes vienību
„Siluguņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0484,
1,08 ha platībā lauksaimnieciskai
izmantošanai.
15. Precizēt Smiltenes novada domes 2018. gada 28. februāra
lēmuma Nr. 103 (protokols Nr. 4,
3.4.1.§.) 1. punktu un izteikt šādā
redakcijā: „Slēgt ar K.K. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Noras”, Bilskas pagastā, pārdošanu par
summu 15600 euro (piecpadsmit
tūkstoši seši simti euro), tai skaitā
par zemi 2554 euro (divi tūkstoši
pieci simti piecdesmit četri euro) un
par mežaudzi 13046 euro (trīspadsmit tūkstoši četrdesmit seši euro),
uz nomaksu uz 60 mēnešiem un apstiprināt maksāšanas kārtību”.
16. Precizēt Smiltenes novada domes 2018. gada 28. februāra
lēmuma Nr. 104 (protokols Nr. 4,
3.4.2.§.) 1. punktu un izteikt šādā
redakcijā: „Slēgt ar K.K. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Noriņas”, Bilskas pagastā, pārdošanu
par summu 50000 euro (piecdesmit
tūkstoši euro), tai skaitā par zemi
11597 euro (vienpadsmit tūkstoši
pieci simti deviņdesmit septiņi euro)
un par mežaudzi 38403 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīs
euro), uz nomaksu uz 60 mēnešiem
un apstiprināt maksāšanas kārtību”.
17. Grozīt Smiltenes novada
domes 2018. gada 29. augusta lēmumā Nr. 467 (sēdes protokols Nr.11,
2.4.4.§.) „Par zemes nomu Baznīcas
laukums 12, Smiltenē” nolemjošās
daļas 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
a) „1. Nomāt no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Firma Madara ’89” zemi ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 120 m2 platībā
pašvaldības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 006 uzturēšanai, iekļaujot līgumā iznomātāja
noteiktos būtiskos līguma nosacījumus:
b) nomas maksu noteikt 10 (desmit) procentu apmērā no kadastrālās
vērtības par katru kalendāro gadu,
2018. gadā maksāt par visu gadu;
c) papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam kompensāciju iznomātās zemes nekustamā
īpašuma nodokļa maksājuma apmērā;
d) līguma termiņu noteikt līdz
2028. gada 31. decembrim.”.
18. Pieņemti 2 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
dzēšanu.
19. Pieņemti 2 lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
20. Sagatavot un iesniegt Cen-

trālajā un finanšu līgumu aģentūrā
projektu „Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
I kārta” projektu konkursam pasākumā 5.6.2.2. pasākuma „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā
reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās” par kopējo summu
1 221 743,58 euro (viens miljons
divi simti divdesmit viens tūkstotis
septiņi simti četrdesmit trīs euro un
58 centi).
21. Pagarināt Smiltenes novada Attīstības programmas 2012. –
2018. gadam darbības termiņu līdz
2020. gadam.
22. Pagarināt ar Smiltenes novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 9,
17.§.) „Par Smiltenes novada domes
saistošo noteikumu Nr. 9/09 „Par
Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” apstiprinātā „Smiltenes novada teritorijas plānojuma” sastāvā
ietilpstošo Bilskas, Blomes, Brantu,
Launkalnes pagastu un Smiltenes
pilsētas teritorijas plānojumu darbības termiņu līdz brīdim, kad stāsies
spēkā un tiks uzsākta jaunā Smiltenes novada teritorijas plānojuma
īstenošana.
23. Sagatavot un iesniegt Latvijas vides aizsardzības fondam projekta pieteikumu „Apsaimniekošanas plāna izstrāde Lizdoles ezeram”
par kopējo summu 10 000,00 euro.
24. Sagatavot un iesniegt Latvijas vides aizsardzības fondam
projekta pieteikumu „Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” par kopējo summu 50 000,00
euro (piecdesmit tūkstoši euro un 00
centi).
25. Veikt grozījumus nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. SND
– S – TN/3-16 un pagarināt nomas
līguma termiņu līdz 2019. gada 31.
decembrim (ieskaitot).
26. Veikt grozījumus 2007.
gada 24. augusta nomas līgumā,
pagarinot nomas līguma termiņu
līdz 2023.gada 31. decembrim (ieskaitot).
27. Atzīt un uzņemt Smiltenes
novada bilances uzskaitē apgaismojuma tīklu Līgo ielā, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā, ar esošo apgaismojuma tīkla infrastruktūru – tīkla garums 225 m, t.sk. apgaismojuma kabeļi – 240 m, DRL
gaismekļi 250W – 5 gab., betona
balsti – 5 gab.
28. Par izmaiņām Smiltenes
novada Grundzāles pagasta iestāžu
amatu vienību sarakstā.
29. Nodot biedrībai „Sabiedrība
un attīstība”, reģ. Nr. 50008217441,
bezatlīdzības lietošanā līdz 2024.
gada 31. decembrim pašvaldības nekustamo mantu – telpas daļu 10 m2
platībā, kas atrodas Tautas lietišķās
mākslas studijas „Smiltene” ēkā Atmodas ielā 2 (kadastra numurs 9415001-1002-001) projekta „Smiltenes
novada tautas tērpu komplektēšana
atbilstoši novada tradīcijām” (Nr.1609-AL019.2204-000009) un projekta
„Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām” (Nr. 17-09-AL010A019.2204-000010) realizēšanai.
30. Pamatojoties uz informāciju
no Latvijas Republikas Iedzīvotāju

reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu, un faktu, ka
nav iespējams parādu piedzīt no mantiniekiem, atzīt par bezcerīgiem un
izslēgt no uzskaites parādnieku par
dzīvokļa īri, ar parādu kopējo summu
uz 2018. gada 1. novembri 2,64 euro
(divi euro 64 centi) apjomā.
31. Pamatojoties uz informāciju
no Latvijas Republikas Iedzīvotāju
reģistra datu bāzes, atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites parādniekus par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem ar parādu kopējo summu uz
2018. gada 1. novembri 28,69 euro
(divdesmit astoņi euro 69 centi) apjomā.
32. Par grozījumiem 2016. gada
30. marta lēmumā (sēdes protokols
Nr. 5, 13.§.) „Par uzdevumu SIA
„Smiltenes NKUP” uzsākt daudzdzīvokļu īres nama būvniecību”
33. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2017. gada 22.
februāra lēmumā (sēdes protokols
Nr. 3., 3.§.) „Par sadarbības līguma
slēgšanu projekta „Daudzdzīvokļu
ēkas Daugavas ielā 7A, Smiltenē
projektēšanai un būvniecībai” ieceres realizācijai”
34. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/18 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2013. gada 28.
decembra saistošajos noteikumos
Nr. 32/13 „Par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes
novadā”” projektu.
35. Precizēt Smiltenes novada
domes 2018. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 9/18 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.
gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 „Par pašvaldības
pabalstiem Smiltenes novadā” saistošo noteikumu 22.3. apakšpunktā skaitli „22.3.” aizstāt ar skaitli
„22.2.”, pirms saistošo noteikumu
nosaukuma norādīt domes sēdes datumu, kurā apstiprināti saistošie noteikumi, protokola numuru un izskatītā jautājuma kārtas numuru un valūtas nosaukumā norādot to kā euro
(to rakstot slīprakstā un uzskatot par
tehnisku terminu svešvalodā).
36. Precizēt Smiltenes novada domes 2018. gada 31. oktobra
saistošos noteikumus Nr. 9 Nr. 8/18
„Grozījums Smiltenes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/16 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības”
pirms saistošo noteikumu nosaukuma iekļaut norādi uz domes sēdes
datumu, kurā apstiprināti saistošie
noteikumi, kā arī protokola numuru
un izskatītā jautājuma kārtas numuru; grozījumu noteikumu ievaddaļu
numurēt kā noteikumu projekta pirmo punktu un valūtas nosaukumā
norādot to kā euro (to rakstot slīprakstā un uzskatot par tehnisku terminu svešvalodā).
37. Par Ziemassvētku apsveikumu organizēšanu Smiltenes novada
vientuļiem pensionāriem, bērniem
invalīdiem, aizbildņu ģimenēm un
audžuģimenēm.
38. Pieņemti pieci lēmumi par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
39. Par mērķdotācijas sadali

pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un
pašvaldību profesionālās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksā Smiltenes novadā.
40. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.
41. Par mērķdotācijas sadali
pašvaldību speciālajām pirmsskolas
iestādēm, internātskolām, Izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem
ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
42. Par mērķdotācijas sadali
interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
43. Par izmaiņām Smiltenes
novada pedagoģiski medicīniskās
komisijas sastāvā.
44. Piešķirt Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam
Kukainim ikgadējo atvaļinājumu
vienu dienu 7. decembrī un vienu
kalendāro nedēļu un vienu dienu laikā no 2018. gada 10. – 17. decembrim par nostrādāto laika periodu no
08.03.2018. līdz 01.07.2018.
45. Piekrist Latvijas Pašvaldību savienības uzaicinājumam un
komandēt domes priekšsēdētāju
Gintu Kukaini Latvijas Pašvaldību
savienības delegācijas sastāvā darba
vizītē uz Briseli (Beļģija) no 2018.
gada 5. līdz 6. decembrim, lai tiktos
ar Eiropas Komisijas un LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES pārstāvjiem
un pārrunātu jautājumus par Latvijas teritoriālās attīstības veicināšanu
2021. – 2027. gada plānošanas periodā.
46. Komandēt domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Veldri
Smiltenes novada pašvaldības delegācijas sastāvā darba vizītē uz Baltkrieviju, lai piedalītos un pārstāvētu
Smiltenes novada pašvaldību Latvijas novadu dienās Vitebskā no 2018.
gada 28. novembra līdz 2018. gada
1. decembrim.
47. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
– kravas ugunsdzēsēju automašīnas
GAZ 66, valsts reģ. Nr. AS-744,
1989. izlaiduma gads, virsbūves Nr.
XTH006611K060533, 2018. gada
22. novembra izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem izsolē augstāko cenu 3100,00 euro (trīs tūkstoši
viens simts euro un 00 centi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
nosolīja SIA „Strelēcija”, reģ. Nr.
43603011514.
48. Izbeigt pirms termiņa Zigetas Vīķeles Smiltenes novada domes
deputātes pilnvaras.
49. Izslēgt Zigetu Vīķeli no
Administratīvās komisijas sastāva, Publisko iepirkumu komisijas
sastāva un no Iepirkumu komisijas
valsts finansēto projektu realizācijai
sastāva.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Smiltenē 2018. gada 31. oktobrī
Nr. 9/18
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
2018. gada 31. oktobra lēmumu Nr. 611
(protokols Nr. 13, 14.§.)
Precizēti ar Smiltenes novada domes
2018. gada 28. novembra lēmumu Nr. 657
(protokols Nr. 14, 17.§.)

Grozījumi Smiltenes
novada domes 2017. gada
25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15/17
„Par pašvaldības pabalstiem
Smiltenes novadā”

Smiltenē 2018. gada 23. oktobrī

Saistošo noteikumu „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 15/17 „Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2017.
gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
15/17 „Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes
novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.8. Ziemassvētku pabalsts”.
3. Izteikt saistošo noteikumu IV nodaļu
šādā redakcijā:
„IV Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
21. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā personai tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiālu
atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām:
22. Pabalsta apmērs:
22.1. personai, kura sasniegusi 75, 80, 85,
90 gadu un 91 – 99 gadu vecumu – līdz 15 euro
apmērā mantas veidā;
22.2. personai, kura sasniegusi 100 gadu
vecumu – 150 euro;
22.3. personai pēc 100 gadu vecuma sasniegšanas katrā nākamajā personas dzimšanas
dienā 22.2. apakšpunktā pabalsta summa tiek
palielināta par 10 euro.
23. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz valsts un pašvaldības
datu reģistros pieejamām ziņām par personu.
Sarakstu pabalsta izmaksai sagatavo Sociālais
dienests.
24. Pabalsta izmaksa:
24.1. Noteikumu 22.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā personu sveic, pabalstu mantas veidā pasniedzot personīgi personas jubilejas dienā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības
administrācijas brīvdiena vai svētku diena – ne
vēlāk, kā nākamajā darba dienā;
24.2. Noteikumu 22.2., 22.3. apakšpunktā
piešķirto pabalstu personai izmaksā tās jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu
laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.”.
4. Papildināt saistošos noteikumus ar
VIII1 nodaļu šādā redakcijā:
„VIII1 Ziemassvētku pabalsts
48.1 Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt:
48.1.1. vientuļam pensionāram;
48.1.2. ģimenei, kura audzina aizbildnībā
esošu bērnu (bērnus);
48.1.3. ģimenei, kura audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu (bērnus);
48.1.4. Smiltenes novada vispārējās izglītības un pirmsskolas iestādes izglītojamam;
48.1.5. bērnam līdz 7 gadu vecumam.
48.2 Ziemassvētku pabalstu līdz 6 euro apmērā mantas (saldumu paciņas) veidā personai
katru gadu piešķir un pasniedz mantiskā veidā
novada Ziemassvētku pasākumos un/vai personas dzīvesvietā.
48.3 Noteikumu 48.1.2. un 48.1.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pabalstu piešķir
par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.
48.4 Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Smiltenes novada vispārējās izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, Smiltenes novada Bāriņtiesas un
Sociālā dienesta sastādītu sarakstu.”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Smiltenē 2018. gada 31. oktobrī
Nr. 8/18
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada
domes
2018. gada 31. oktobra lēmumu
Nr. 610
(protokols Nr.13, 13.§.)
Precizēti ar Smiltenes novada domes
2018. gada 28. novembra lēmumu
Nr. 658 (protokols Nr.14, 18.§.)

Grozījums
Smiltenes novada
domes 2016.
gada 27. janvāra
saistošajos
noteikumos Nr.
1/16 „Par dzīvokļa
pabalstu bārenim
un bērnam, kurš
palicis bez vecāku
gādības”

Informācija
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi „Grozījumi
Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 „Par pašvaldības pabalstiem
Smiltenes novadā”” precizēs pabalsta piešķiršanu personai nozīmīgā jubilejā piešķiršanas kārtību un apmēru un
noteiks Ziemassvētku pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru, turpinot realizēt pašvaldības brīvās iniciatīvas
atbalstu novada iedzīvotājiem.
Ar grozījumiem tiek paplašināti pabalstu veidi un apmērs:
1. Personai nozīmīgā dzīves jubilejā. Pabalsta apmērs:
- personai, kura sasniegusi 75, 80, 85, 90 gadu un 91 – 99 gadu vecumu – līdz 15 eiro apmērā mantas veidā.
Pabalsta izmaksa tiks veikta – personu sveic, pabalstu mantas veidā, pasniedzot personīgi personas jubilejas
dienā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena – ne vēlāk, kā nākamajā
darba dienā;
- personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu – 150 euro apmērā vai personai pēc 100 gadu vecuma sasniegšanas
katrā nākamajā personas dzimšanas dienā pabalsta summa tiek palielināta par 10 euro. Pabalsta izmaksa tiek
veikta piešķirto pabalstu personai izmaksājot tās jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc
noteiktā vecuma sasniegšanas.
2. Ziemassvētku pabalsts, kas tiek piešķirts vientuļam pensionāram; ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu
(bērnus); ģimenei, kura audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu (bērnus); Smiltenes novada vispārējās izglītības
iestādes izglītojamam; bērnam līdz 7 gadu vecumam. Pabalsts tiek piešķirts līdz 6 euro apmērā mantas (saldumu
paciņas) veidā, personai katru gadu piešķir un pasniedz mantiskā veidā novada Ziemassvētku pasākumos un/vai
personas dzīvesvietā.
2018. gadā pabalstu izmaksa tiks veikta apstiprinātā budžeta ietvaros.
Projekts šo jomu neskar.

1) Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā,
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.
2) Saistošie noteikumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā „Smiltenes Novada Vēstis” un
ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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.

Smiltenē 2018. gada 23. oktobrī

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošiem noteikumiem „Grozījums Smiltenes novada domes 2016.
gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/16 „Par dzīvokļa pabalstu
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Īss projekta satura izklāsts

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pants dod pašvaldībām tiesības
ar domes saistošiem noteikumiem noteikt kārtību, kādā maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad sasniegta pilngadība, līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai. Saistošie noteikumi dos iespēju bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības, pašam izvēlēties sev mājokli citā pašvaldībā un saņemt pabalstu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 par sociālajām
garantijām bāreņiem, pašvaldība likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā.
Pašreiz Smiltenes novadā ir spēkā 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/16 „Par
dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunkts nosaka, ka dzīvokļa pabalstam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ir noteikti mēneša normatīvi īres maksa
un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām – 0,40
euro (0 euro, 40 centi) par 1 kw.m, bet nepārsniedzot 30 kv.m. Paredzēts grozīt saistošo
noteikumu 7.1. apakšpunktu.
Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas segšanai paredzēts 0,40 euro par kvadrātmetru, bet ne vairāk par 30 kvadrātmetriem.
Bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam ir tiesības izvēlēties sev mājokli jebkurā administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā atšķirības starp pilsētu un lauku teritorijām un augstajām īres mājokļu cenām, līdz šim noteiktais dzīvojamās telpas īres pabalsts
nesedz īres faktiskās izmaksas, kas pabalsta saņēmējiem liedz iespēju nodrošināt savas
pamatvajadzības.
Grozījums saistošajos noteikumos paredz pabalstu palielināt līdz 2,50 euro par kvadrātmetru, līdz ar to maksimālais pabalsta apmērs īres maksas segšanai būs 75,00 euro.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Uz 01.10.2018. novadā ir 7 (septiņi) pilngadīgi bāreņi. 2019. gadā pilngadību sasniegs vēl
1 (viens) bērns. Kopš 2015. gada palīdzību dzīvojamās telpas īres maksas segšanai izmantojuši trīs bāreņi. Plānotās izmaksas pabalsta nodrošināšanai 2019. gadā ir 2160,00 euro.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām
procedūrām

Iestāde, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Smiltenes novada domes Sociālais dienests, nepieciešamos dokumentus iesniedzot Smiltenes novada
domē un pagastu pārvaldēs.
Smiltenes novada domes Sociālais dienests veic saistošo noteikumu piemērošanu.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Organizētas sarunas ar Tiesībsarga biroju par sociālo garantiju nodrošināšanu pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pašvaldībā, par sniegtā atbalsta palielināšanu patstāvīgas dzīves
uzsākšanai.
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.

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.² panta piekto
daļu
1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2016. gada 27.
janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1/16 „Par dzīvokļa
pabalstu bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības” šādu grozījumu un aizstāt
saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā skaitli „0,40” ar skaitli
„2,50” un vārdus „0 euro, 40
centi” ar vārdiem „divi euro,
50 centi”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
G. Kukainis
Domes priekšsēdētājs
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Pašvaldībā
Projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai Smiltenes novadā”
ietvaros notiks bezmaksas
lekcijām

2019. gada 3. janvārī plkst.
10.00 Smiltenes tehnikuma telpās, Kalnamuižā 10, Smiltenes
pagastā, notiks tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. Psiholoģe ir emocionālās labsajūtas un
attiecību eksperte, absolvējusi
Starptautisko Praktisko Psihologu augstskolu, otro gadu desmitu
strādā savā privātpraksē. Lekcijas
tēma – „Kam pieder laiks”. Psiholoģe iepazīstinās ar pozitīvās
audzināšanas un disciplinēšanas
principiem. Lekcijā tiks runāts
par to, kā iemācīties padarīt sevi
par savas dzīves galveno projektu,
par to, cik svarīgi apzināties savas
vajadzības un tās apmierināt, par
savas dzīves harmonizēšanu, labklājību un veselību.
2019. gada 18. janvārī
plkst. 17.30 Smiltenes pilsētas
kinoteātra zālē, Gaujas ielā 1,
Smiltenē, notiks tikšanās ar lektori Inesi Prisjolkovu. Lektore ir
tūkstošiem lasītāju iemīļoto grāmatu „Ieelpo laimi un mīlestību”
un „Ieelpo laimi un mīlestību 2”,
izdevumu „Sajūtu kalendārs” un
„Mana laimes dienasgrāmata” autore un „Pozitīvās domāšanas un
attieksmes centra”, „Pavasara studija”’ vadītāja. Radījusi metodiku

„Laimes terapija”, kas palīdz cilvēkam būt laimīgam un mīlestības
piepildītam.
Lekcijā tiks stāstīts par to, kā
uzņemties atbildību par savu veselību, pašsajūtu, piesaistīt veiksmi
un veicināt pozitīvu attieksmi pret
dzīvi, kā iemācīties būt laimīgam
un mīlestības piepildītam. Lektore
iepazīstinās ar tām pašsaprotamajām likumsakarībām, kas ietekmē
mūsu dzīvi katru dienu, neatkarīgi vai par to piedomājam vai nē.
Lekcija palīdzēs saskatīt cēloņus
un sekas un izprast, ko no tā mācīties. „Tikai tu pats vari uzņemties
atbildību par to, kā jūties”: saka
daudzu grāmatu autore, pārmaiņu
trenere, lektore, pašizveidotās pozitīvās domāšanas un attieksmes
centra „Pavasara studija” vadītāja
Inese Prisjolkova.
Aicinām novada iedzīvotājus
izmantot iespēju un apmeklēt šos
pasākumus. Uz lekcijām ieeja bez
maksas. Pasākums tiek organizēts
projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/
I/052 ietvaros.
Anita Šteinberga,
Smiltenes novada sociālā
darbiniece

Turpinās darbi pie projekta
„Mācību vides uzlabošana
Smiltenes vidusskolā”
Smiltenes novada
dome turpina īstenot
projektu „Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.
8.1.2.0/17/I/034. Projekta pieteikums tika iesniegts un apstiprināts
darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” otrās
projektu atlases kārtas ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku
ieviešanu.
Projekta galvenās aktivitātes:
sporta laukuma pārbūve, IKT risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde, internāta izbūve un iekārtošana,
multifunkcionālas Sporta halles izbūve, Smiltenes vidusskolas vidējā
korpusa pārbūve Dakteru ielā 27.
Šobrīd noslēgušies sporta laukuma pārbūves darbi – objekts ir
nodots ekspluatācijā. Izbūvēti 2
gumijoti basketbola laukumi un 1
volejbola laukums. Visi laukumi aprīkoti ar apgaismojumu. Lai paaug-

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

stinātu sporta laukumu apmeklētāju
drošību, vietās, kur laukumi ir tuvu
ceļu braucamajām daļām, ir izbūvēts
paneļveida žogs. Būvdarbus veica
SIA „8 CBR”. Būvuzraudzības darbus veica SIA „Ceļu komforts”.
Pabeigti arī Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāžas darbi. Šo būvdarbu laikā demontēti skolas savienojoši gaiteņi
un palīgēkas, izbūvēts siltumtrases
pieslēgums esošajām skolas ēkām,
internātam un sporta hallei, kā arī
pārbūvēti ŪKT tīkli. Darbus veica
SIA „R.K.C.F. Renesanse”, būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA „Tranzit ASK”.
Projekta kopējās izmaksas ir
7 304 313,39 euro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655,00 euro,
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698,15 euro.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Meliorācijas projekta
aktualitātes
Projekta „Smiltenes novada pašvaldības
nozīmes koplietošanas
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2. kārta” frastruktūru, kas attiecas uz laukrealizācijas ietvaros ir noslēgti līgu- saimniecības attīstību, meža ražības
mi ar būvdarbu un būvuzraudzības paaugstināšanu, audzes veselības un
izpildītājiem.
kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu,
Smiltenes novada dome atklātā kā arī lauksaimniecības un mežsaimiepirkuma SND/2018/16/AK „Smil- niecības nozares konkurētspējas patenes novada pašvaldības nozīmes augstināšanu (meliorācijas sistēmu
koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
infrastruktūras uzlabošana 2. kārta”
Projekta plānotās kopējās izrezultātā tika noslēgts līgums par maksas 220 762,81 euro (divi simbūvdarbu izpildi ar SIA „Latvijas ti divdesmit tūkstoši septiņi simti
meliorācija”. 9.’ panta kārtībā iepir- sešdesmit divi euro, 81 euro cents)
kuma SND/2018/41/M „Būvdarbu no tām ELFLA finansējums – 181
uzraudzība „Smiltenes novada paš- 551,34 (viens simts astoņdesmit
valdības nozīmes koplietošanas me- viens tūkstotis pieci simti piecdesmit
liorācijas sistēmu infrastruktūras uz- viens eiro un 34 euro centi) un Smillabošana, 2. kārta”” rezultātā slēdza tenes novada domes līdzfinansējums
līgumu par būvuzraudzības veikšanu 39 211,47 euro (trīsdesmit deviņi
ar SIA „TRANZIT ASK”.
tūkstoši divi simti vienpadsmit euro,
Projekta ietvaros notiks pašval- 47 euro centi). Projektu paredzēts īsdības nozīmes koplietošanas melio- tenot līdz 01.11.2019.
rācijas sistēmu 7,737 km garumā atSarmīte Daudziete,
jaunošana lauksaimniecības un meža
Attīstības un plānošanas
zemēs Grundzāles pagastā.
nodaļas
Projekta mērķis ir uzlabot inTeritorijas plānotāja

Tiek īstenots projekts
„Smiltenes pilsētas degradēto
teritoriju revitalizācija, II kārta”
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Šā gada 20. novembrī parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par projekta Nr.
5.6.2.0/17/I/025 „Smiltenes pilsētas
degradēto teritoriju revitalizācija, II
kārta” īstenošanu.
Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī
sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, tiks pārbūvēts un
asfaltēts Valkas ielas atzars, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī Valkas
ielas 5 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve.

Plānots, ka projekta rezultātā
atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 6 jaunas darbavietas, komersanti veiks nefinanšu investīcijas
524 929 euro apmērā, kā arī tiks
atjaunota ražošanas teritorija vismaz
2,7 ha platībā.
Projekta kopējās izmaksas ir
1 772 806,75 euro , no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 624 635,35 euro.
Projektēšanas darbus veica A/S
„Komunālprojekts” un SIA „Vertex
projekti”.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 19. novembrim.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Pašvaldības
atbalstu
saņems
nevalstiskās
organizācijas
divu projektu
īstenošanai
31. oktobrī Smiltenes novada
domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas
konkursa 2. kārtas nevalstiskajām
organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās
organizācijas divu projektu īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas 2018.
gada konkursa 2. kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz
šā gada 12. oktobrim. Norādītajā
termiņā saņemti divi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes
novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas
pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu
saņēma šādi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi:
1. Projekts „Latvijai 100 – 100
KP Smiltenē”, iesniedzējs biedrība
„Orientēšanās sporta klubs Azimuts” – piešķirts līdzfinansējums
743,40 euro apmērā;
2. Projekts „Ziedi!” – tautas
tērpu daļas jauktam korim Pakalni”,
iesniedzējs biedrība „Smiltenei un
Latvijai” – piešķirts līdzfinansējums
490,00 euro apmērā.
Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2018. gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā tika
atvēlēti 6000,00 euro. Kopējais
pieejamais finansējums 2018. gada
konkursa 2. kārtā bija 1769,13 euro.
Projektu konkurss tiek organizēts
jau asoto gadu un tā mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas
projektu idejas izglītības, kultūras,
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas
un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Mednieku klubs „Laiksne” īsteno projektu
Biedrība „Mednieku klubs
„Laiksne”” ir uzsākusi projekta
„Treniņš – meistarības pamats”
īstenošanu. 2018. gada 5. oktobrī biedrība noslēdza līgumu ar
SIA „Metāldekors” par stacionārā
sporta un medību šaušanas iekārtu
uzstādīšanu šautuvē Smiltenes novadā. Iekārtu plānots uzstādīt līdz
2019. gada 10. aprīlim.
Projekts „Treniņš – meistarības pamats”, projekta Nr. 18-09AL10-A019.2203-000005, tiek īstenots ar mērķi izvedot stacionāru
šautuvi Smiltenes novadā iegādājoties un uzstādot kustīgu mērķu
iekārtu, kas nodrošina šaušanas
sporta sabiedriskās aktivitātes un
šaušanas sporta entuziastu tūrismu, lai varētu sagatavot mednieku kandidātus valsts noteiktajiem

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

praktiskajiem jauno mednieku eksāmeniem (šaušanas).
Projekta kopējais finansējums
4404,40 euro, no tā ELFLA fonda
publiskais finansējums 3963,96
euro un Smiltenes novada domes
līdzfinansējums 440,44 euro.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās
rīcības grupas biedrības „Abulas
lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas
2015. – 2020. gadam izsludinātajā
projektu pieteikumu iesniegšanas
kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākumā

„Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
biedrības „Abulas lauku partnerība” un LAD mājaslapā.
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Sarkanā
Krusta
Smiltenes
slimnīcas
informācija
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē par
speciālistu (kuri pieņem konkrētos datumos) pieņemšanas
laikiem 2019. gada janvārī:
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts – dr. Ārija Zvaigzne pieņems 3. un 10.
janvārī no pulksten 16.00 līdz
19.00 (pēc pieraksta);
Ārsts – kardiologs dr.
Vēsma Ārgale pieņems 15. un
29. janvārī no pulksten 10.00
līdz 14.00 (pēc pieraksta);
Ārsts – radiologs diagnosts dr. Guna Ozola 10., 17.,
24. un 31. janvārī no pulksten
16.00 līdz 19.00 (pēc pieraksta);
Ārsts – neirologs dr. Aiga
Balode pieņems:
neirologa
pakalpojumus
17. un 31. janvārī no pulksten
09.00 līdz 13.00 (pēc pieraksta);
izmeklējumus ar neirosonoloģisko metodi 11. un 18.
janvārī no pulksten 09.30 līdz
14.00 (pēc pieraksta).
Ārsts – ķirurgs Ruslans
Kovaļenko katra janvāra mēneša ceturtdienā no pulksten
16.00 līdz 19.00 (pēc pieraksta);
Podologs – Diāna Buša
pirmdienās no pulksten 10.00
līdz 15.00, otrdienās un trešdienās no pulksten 09.00 līdz
15.00 (pieraksts tiek veikts reģistratūrā);
Masieris – Pēteris Kokarēvičs pirmdienās un trešdienās
no pulksten 08.00 līdz 12.30
(pēc pieraksta) un otrdienās no
pulksten 13.00 līdz 16.00 (pēc
pieraksta);
Bērnu alergologs – dr.
Mārīte Poga pēc pieraksta;
Dzirdes aparātu speciāliste, audiologs Zoja Naudžāne
(tel. 26018483) 25. janvārī no
pulksten 10.30 līdz 13.00.
Papildus poliklīnikā vēl
pieņem: ķirurgs, traumatologs –
ortopēds, urologs, ginekologs,
psihiatrs, radiologs – diagnosts,
USG ārsts, otolaringologs, internists, acu ārsts, arodslimību
ārsts, neirologs, onkologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā laboratorija, kardiologs, endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs,
bērnu alergologs, rehabilitācijas un fizikālās medicīnas ārsts,
NMS laboratorija un Līvena
aptieka.
Pie speciālistiem ir iespēja
pieteikties, zvanot uz reģistratūru – 64772534.
Lai svētku mirdzumā dzimst
ticība, cerība un mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem!
SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”
administrācija

2018. gada 21. decembris

Turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšana
Aizvadītie vasaras mēneši aktīvi izmantoti, lai realizētu projektu
par apakšzemes komunikāciju izbūvi – ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšanu Smiltenē.
Astoņās ielās (Kalēju iela, Priežu iela, Zaķu iela, Lazdu iela, Krasta iela, Cērtenes iela, Kalnamuiža,
kā arī Raiņa ielas posmā no Līvu/
Ceriņu ielas uz Vidzemītes pusi) ir
pabeigti darbi pie maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas trases, kā arī
māju pievadu izbūves. Pavasarī pie
atbilstošiem laika apstākļiem atsāksies ielu segumu atjaunošana un
veikti labiekārtošanas darbi.
Darba komisija ir pārbaudījusi
būvnieka SIA „WOLTEC” veikto
apakšzemes komunikāciju izbūves
darbus minētajās ielas un izvērtējusi, ka darbi veikti atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un pasūtītāju
prasībām. Kā arī ir saņemti pozitīvi
institūciju atzinumi par cauruļvadu
un pievadu hidrauliskām pārbaudēm, TV inspekcijas, un ir veikta
ūdensvada dezinfekcija, lai iedzīvotāji varētu pievienot savus īpašumus
centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem.
SIA „Smiltenes NKUP” jau iepriekš ir informējis iedzīvotājus, ka
nekustamo īpašumu īpašniekiem,
kur notiek būvdarbi, nepieciešams
pieprasīt Tehniskos noteikumus
ūdensvada un/vai kanalizācijas ierīkošanai, lai varētu savu īpašumu
pieslēgt centralizētai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai. Tehniskos noteikumus var pieprasīt ie-

Kalēju iela, Smiltene
rodoties personīgi SIA „Smiltenes
NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē vai
aizpildot elektroniski iesniegumu
www.smiltenesnkup.lv.
Liela daļa šo ielu iedzīvotāji ir
jau paspējuši pieprasīt un saņēmuši
šos Tehniskos noteikumus. Kā jau
minēts Tehniskajos noteikumos, aicinām iedzīvotājus izbūvēt atlikušo
posmu no projekta ietvaros izbūvētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas māju atzariem, kas ir pie nekustamo īpašumu robežas, līdz mājai,
lai ar SIA „Smiltenes NKUP” varētu
noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Informējam, ka apakšzemes
komunikāciju izbūves darbi atbilstoši laikapstākļiem tupināsies Raiņa ielā, Ābeļu ielā un tiks uzsākti

Policija informē
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2018.gada
novembra mēnesī sastādījusi 13
administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 10 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa, bet 3 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu
pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 421. panta pirmā daļa –
smēķēšanu neatļautās vietās – 1;
- 421. panta ceturtā daļa –
smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 3;
- 14923. panta otrā daļa –
gājējiem noteikto pienākumu
pārkāpšana (pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez gaismu
atstarojošas vestes) – 2 (abiem
gājējiem izsniegtas vestes);
- 171. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 4.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 20.1. punkts – dabisko
vajadzību nokārtošana uz ielas
(urinēšana) – 2;
- 27.1. punkts – gulēšana uz
publiskiem atpūtas soliņiem – 1.
SNPP izsniedza Valsts policijai 3 videomateriālus – pierādījumus no Smiltenes videono-

vērošanas sistēmas:
* par ēkas fasādes apzīmēšanu Smiltenē, Pils ielā;
* par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu (uzbraukšana stāvošam transporta līdzeklim) Smiltenē, Baznīcas laukumā
(abi kriminālprocesa ietvaros);
* par huligāniskām darbībām bojājot (spārdot) labiekārtojuma elementus (videonovērošanas komutācijas skapi) Smiltenē,
Vecajā parkā (administratīvās
lietvedības ietvaros).
Pašvaldības policija papildus
patrulēšanai turpmāk regulāri
veiks sabiedrisko vietu videomonitoringu, attālināti pieslēdzoties
kamerām ar viedierīču palīdzību.
Informācijai: Smiltenes pilsētā ir izvietotas vairāk kā 20
videokameras, mērķis – sabiedriskās kārtības nodrošināšana.
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

Valmieras ielā.
Minētie apakšzemes komunikāciju izbūves darbi tiek realizēti
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu
paplašināšana Smiltenē 3. kārta”
(SND-S-BU/PB/KF/1-17) ietvaros.
Būvdarbu līgumu izmaksu kopējā summa bez pievienotās vērtības
nodokļa sastāda 1 938097,79 euro,
un plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti
līdz 2019. gada rudenim.
SIA „Smiltenes NKUP” aicina
iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, kas saistīti ar neērtībām,
kas radušies ar būvdarbiem sākšanos Smiltenes pilsētas ielās.
SIA „Smiltenes NKUP”

No 1. decembra
maršruta
Smiltene –
Vijciems –
Smiltene rīta
reisā papildu
pieturvieta
Lai nodrošinātu ērtākus sabiedriskā transporta pakalpojumus,
no 2018. gada 1. decembra maršruta Nr. 5398 Smiltene – Vijciems
– Smiltene autobuss, kas no Smiltenes autoostas izbrauc plkst.6.30,
nodrošinās pasažieru apmaiņu arī
pieturvietā – Raudiņa.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un
paņemt biļeti par savu braucienu.
Atgādinām, ka sabiedriskā transporta reisu skaitu un laikus nosaka pasažieru plūsma, savukārt
statistiku par reisa pieprasījumu
veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem pasažierus aicinām ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā,
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.
Lilita Pelčere,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Valsts SIA Autotransporta
direkcija

Novembrī
izceļam 100.
e-pakalpojuma
lietotāju

Atzīmējot Latvijas valsts simtgades gadu, arī novembra mēnesī
Smiltenes novada dome turpināja
tradīciju, šoreiz iepriecinot mēneša
100. e-pakalpojumu lietotāju Smiltenes novada Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā
(VPVKAC).
28. novembrī Smiltene novada
domes izpilddirektors K. Lapiņš pasniedza pārsteiguma dāvanu – Latvijas valsts karogu – 100. Smiltenes novada VPVKAC apmeklētājam, kurš
izmantoja iespēju caur www.latvija.
lv norādīt galveno ienākuma gūšanas
vietu, iesniedzot algas nodokļu grāmatiņu. Tas ir viens no pieejamajiem
e-pakalpojumiem, ko piedāvā Valsts
pārvaldes pakalpojumu portāls www.
latvija.lv.
Pašlaik Latvija.lv ir pieejami
vairāk nekā 500 valsts un pašvaldību izstrādāti e-pakalpojumi, kas ļauj
iestāžu pakalpojumus saņemt attālināti ar informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju palīdzību. Iedzīvotājam
ir nepieciešams tikai dators, internets
un identifikācijas līdzeklis, lai autorizētos e-risinājuma izmantošanai.
E-pakalpojumi ir alternatīva pakalpojumu sniegšanai klātienē. Piemēram, klientam ir iespēja iesniegt
iesniegumu kādā valsts vai pašvaldības iestādē, neapmeklējot to klātienē.
E-pakalpojumu izmantošana ir ērta,
jo jebkurš datora un interneta lietotājs var pieprasīt e-pakalpojumu sev
izdevīgā brīdī, neatkarīgi no iestādes
darba laika.
Lai palīdzētu orientēties plašajā e-pakalpojumu piedāvājumā, kā
arī uzzinātu vienkāršā un saprotamā
veidā plašāk par tiem, ikvienam ir
iespēja portālos Latvija.lv un mana.
latvija.lv iepazīties ar dzīves situāciju
aprakstiem, padarot e-pakalpojumu
lietošanu ērtāku.
Smiltenes novada VPKAC, Dārza ielā 3, Smiltenē, ir iespēja izmantot
brīvpieejas datoru e-pakalpojumu lietošanai, kā arī saņemt klientu apkalpošanas speciālistu sniegto palīdzību
un konsultācijas, lai arī turpmāk varētu lietot e-pakalpojumus patstāvīgi.
Lai veiksmīgi varētu izpildīt epakalpojumus portālā www.latvija.lv,
jāpieslēdzas izmantojot personas apliecību (eID) karti, kurā ir aktivizēts
e-paraksts (paroles) vai ar internetbankas (SEB, Norvik, Nordea, Swedbank, DNB, Citadele banka, MeridianTradeBank) pieejas kodiem.
Nākamo dāvanu pasniegsim gada
un akcijas pēdējā mēnesī decembrī –
simtajam Smiltenes novada domes
VPVKAC pakalpojumu saņēmējam.
Inga Kovala,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots:
www.mana.latvija.lv
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Smiltenē uzsāk sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstību
Smiltenes novada dome, saskaņā ar 2016. gada 24. martā noslēgto sadarbības līgumu par projektu
„Vidzeme iekļauj” un Vidzemes
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam, uzsāk sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājumu izveidošanu
Smiltenes novadā.
Laika posmā no 2015. līdz
2022. gadam Latvijā tiek īstenots
deinstitucionalizācijas (turpmāk –
DI) projekts. Tā mērķis ir veicināt
sabiedrības locekļu ar ierobežotām
iespējām tiesību aizsardzību, pašnoteikšanās veicināšanu un pilnvērtīgas dzīves sabiedrībā nodrošināšanu. DI ietvaros ar Eiropas Sociālā
fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalstu
līdz 2020. gadam ir plānots:
• padarīt pieejamus sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu
ģimenēm;
• padarīt pieejamus sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem;
• samazināt valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu skaitu un samazināt jaunu
personu nokļūšanu tajos.
DI tiek īstenota visos Latvijas reģionos, iesaistot kopskaitā
115 pašvaldības, kuru pārrauga
LR Labklājības ministrija, taču
projektus administrē Latvijas plānošanas reģionu administrācijas.
Vidzemes plānošanas reģionā DI
aktivitātes tiek īstenotas projekta

„Vidzeme iekļauj” ietvaros.
Smiltenes novada dome, projekta „Vidzeme iekļauj” un deinstitucionalizācijas plāna 2017. –
2020. gadam ietvaros, plāno veidot
sekojošus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājumu izveidošanu
Smiltenes novadā:
1. izveidot Smiltenē, Galdnieku ielā 10, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (8 vietas);
2. izveidot Smiltenē, Galdnieku ielā 10, jauniešu mājas pakalpojumu (8 vietas);
3. izveidot Smiltenē, Dakteru
ielā 14 A, dienas aprūpes centru
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas);
4. izveidot Smiltenē, Dakteru
ielā 14 A, Sociālās rehabilitācijas
centru bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem (10 vietas);
5. izveidot Smiltenē, Dakteru
ielā 14 B, grupu dzīvokļa pakalpojumu (16 vietas);
6. izveidot Smiltenē, Dakteru
ielā 14 A, dienas aprūpes centru
personām ar garīga rakstura traucējumiem (34 vietas);
7. izveidot Smiltenē, Dakteru
ielā 14 A, specializēto darbnīcu
personām ar garīga rakstura traucējumiem (24. vietas).
Smiltenes novada dome ir uzsākusi pirmās divas no iepriekš
minētajām aktivitātēm. 2018. gada
12. novembrī noslēdzās Smiltenes
novada domes iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Jauniešu mājas un ģime-

niskai videi pietuvinātas mājas
būvniecība””, kurš tika izsludināts
trīs reizes. Piedāvājumus noteiktajā iesniegšanas termiņā iesniedza
3 pretendenti, par uzvarētāju tika
atzīts SIA „CMB” ar piedāvāto līgumcenu 26 500 euro bez PVN.
Izdudinātais iepirkums paredz
būvprojekta izstrādi – projektēt divas analogas vienstāvīgas ģimenes
mājas, kas savietotas ar tehnoloģisko iekārtu un personāla telpām.
Projektējamās mājas ir ēkas, kas
paredzētas bērniem ar kustību
traucējumiem, audžuvecākiem un
apkalpojošajam personālam, kur
visām telpām jānodrošina vides
pieejamība. Pie ēku būvniecības
jāparedz labiekārtots iekšpagalms,
sakārtojot esošo zemesgabalu.
Māju būvniecība plānota uz pašvaldības īpašumā esošā zemes
gabala Smiltenē, Galdnieku ielā
10, ar kopējo teritoriju 0,5498 ha
platībā, kas teritorijas plānojumā
paredzēta kā mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorija. Projektēšanas
ilgums 140 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Kopējais pieejamais finansējums sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu
izveidošanai Smiltenes novadā ir 1
107 290 euro, no kuriem 941 197
euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums,
166 093 euro Smiltenes novada
domes līdzfinansējums.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli
Smiltenes novada dome 2019. gada 15. janvārī plkst. 15:30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība
(kods 0101):
Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

„Lūkupe”,
Palsmanes pag.,
Smiltenes nov.

9474 004 0260

Platība
(ha)
2,09

t.sk.
LIZ
1,69

Izsoles
sākumcena
euro bez PVN
41,80

Izsoles
minimālais
solis (euro)
5,00

Nomas līguma
termiņš (līdz)
31.12.2023.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz
18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00
līdz 16:00 līdz 2019. gada 11. janvārim (ieskaitot).

Mainīsies Smiltenes novada domes deputātu sastāvs
28. novembra Smiltenes novada
domes sēdē tika izskatīts deputātes
Zigetas Vīķeles (Latvijas Reģionu
Apvienības „Vidzemes partija”) iesniegums par deputātes pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, kuru domes
deputāti apstiprināja.
Uzrunājot deputātus, Zigeta Vīķele skaidroja, ka lēmums ir absolūti privāts un nav saistīts ne ar politiku, ne arī tas ir emociju lēmums:
„Dzīvē pienāk brīdis, kad pēc 28
gadu publiskās, sabiedriskās dzī-

ves, esmu nolēmusi darīt pavisam
ko citu. Darba tiesiskās attiecības
izbeidzu arī Smiltenes tehnikumā.”
Z. Vīķele kopumā Smiltenes novada
attīstību vērtē kā ļoti strauju, ar ļoti
lieliem projektiem, kuri viņasprāt
pusceļā neapstāsies. Zigeta gan deputātiem, gan pašvaldībai novēlēja
uzlabot savstarpējo komunikāciju,
kā arī veidot daudz plašāku un ciešāku komunikāciju ar iedzīvotājiem,
lai deputātu pieņemtie lēmumi būtu
izskaidroti un izprotami.

Smiltenes novada domes lēmums ir nodots Smiltenes novada
vēlēšanu komisijai, kurai, ņemot
vērā Smiltenes novada 2017. gada
3. jūnija vēlēšanu rezultātus, jānosaka nākamais deputāta kandidāts
no Latvijas Reģionu Apvienības
„Vidzemes partija”, kurš stāsies Zigetas Vīķeles vietā. Par izmaiņām
informēsim, kad būs zināms jaunais
deputātu kandidāts.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vidzemes reģiona ģimeņu
atbalsta centrs „Smiltene”
Smiltenē reģistrēta Sociālo
pakalpojumu aģentūras struktūrvienība – Vidzemes reģiona ģimeņu
atbalsta centrs „Smiltene”. Līdz ar
jaunās struktūrvienības darbību, paplašinās pakalpojumu klāsts Smiltenes novada bērnu un ģimenes
atbalsta centrā, kur audžuģimenes,
viesģimenes, aizbildņi un adoptētāji varēs saņemt psiholoģisku atbalstu un praktisku palīdzību.
Smiltenes novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Aurika Zīvere ir
gandarīta, ka šāds centrs ir reģistrēts tieši Smiltenes novadā, arī
Smiltenes novada audžuģimenes
atzīst, ka Smiltene ir ļoti piemērota vieta pakalpojumu saņemšanai,
šādu viedokli paudušas arī apkārtējo novadu audžuģimenes.
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta
centrs veiks LR Labklājības ministrijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – nodrošināt valsts atbalstu
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku
gādības palikušu bērnu labklājību,
drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu Smiltenes
un kaimiņu novados.
Atbalsta centra uzdevums būs
piesaistīs jaunas audžuģimenes,
nodrošināt to apmācību, sniegt bāriņtiesā psihologa atzinumus, nodrošināt psihologa, jurista, sociālā
darbinieka un citu piesaistīto speciālistu atbalstu, izstrādāt un īstenot audžuģimenes atbalsta un tajā
ievietotā bērna individuālās attīstības plānu, nodrošināt psihosociālo
atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā

ģimenē ievietotajam bērnam, organizēt audžuģimenē ievietotu bērnu
saskarsmi ar savu bioloģisko ģimeni, nodrošināt sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm,
kā arī pamatojoties uz noslēgtajām
vienošanām ar audžuģimenēm izmaksāt atlīdzības par specializētās
audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizēju kompensāciju izmaksu par mājokļa iekārtošanu.
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta
centrs atradīsies Galdnieku ielā 10,
Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās un tā darba laiks būs katru darba dienu no
pulksten 9:00 līdz 17:00. Atbalsta
centrā pastāvīgi tiks nodarbināti 4
speciālisti, kā arī vajadzības gadījumā tiks piesaistīti citi speciālisti,
kas palīdzēs ārpusģimenes aprūpē
esošajiem bērniem integrēties ģimenē un uzlabot garīgās vai fiziskas veselības stāvokli. Finansējums
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbībai paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem.
2018. gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī Audžuģimenes noteikumi un Ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centra noteikumi,
kuri paredz, ka Latvijā sāk darboties speciālās audžuģimenes un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri.
Šobrīd LR Labklājības ministrija ir
reģistrējusi 13 atbalsta centrus, kuri
atrodas Rīgā, Jēkabpilī, Valmierā,
Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā, Tukumā.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Blomē maina pasta nodaļas
darbības modeli un darba
laiku
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Smiltenes novada
Blomes pagastā no 2018. gada
20. decembra tiek mainīts Blomes
pasta nodaļas darbības modelis un
darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Blomē visi pasta pakalpojumi
katru darbdienu no plkst.8 līdz 9
tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas
atrašanās vietā Cēsu ielā 9 vai arī
iedzīvotāji varēs tos saņemt pie
pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, Blomes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas
Pasts.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas
saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta
dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un
aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes
pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu
un pensijas saņemšanu, komunālo
un citu rēķinu apmaksu, iemaksas
PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību

Blomes iedzīvotājiem iespējams
saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa
tālruni 27892759, 67608486 vai
67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Blomes
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa
tālruni 23280803.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma
bezmaksas saņemšanu Blomes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 647 72308
vai 26655494 un norādot datumu,
kurā klients vēlas saņemt sūtījumu.
Savukārt, apmeklējot Smiltenes
pasta nodaļu Dārza ielā 1, sūtījumu
saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no
plkst.8.00 līdz 18.00 un sestdienās
no plkst.9.00 līdz 13.00.
Blomes pagasta iedzīvotāji par
pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 20. decembra tiks informēti ar īpašiem informatīvajiem
paziņojumiem savās pastkastītēs no
20. novembra.
Gundega Vārpa,
VAS Latvijas Pasts
Ārējo komunikāciju vadības daļas
vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 21. decembris

Izglītība
Smiltenes vidusskolā
„Ar dzimtās zemes svētku
dziesmu vidiņā…”
Kā skaistā, kuplā ģimenē, kuras
kopīgo ģimenes māju vēl tikai ceļ,
Smiltenes vidusskolas bērni, jaunieši un darbinieki 16. novembrī sanāca
kopā, lai nosvinētu Latvijas valsts
dzimšanas dienu. Pavisam maziņie,
kuri vēl tikai gūst pirmos priekšstatus par svētkiem, un pirmo klašu
audzēkņi, kuri svētku laikā palīdzēja
Sprīdītim iepazīstināt ar Latviju Nezinīti no Mēness... Sesto un septīto
klašu skolēnu priekšnesumi iesākās
ar seno teiku, kurā Dievs par godprātīgu darbu skaistāko zemi atvēlēja latviešiem, un noslēdzās Latvijas
100. dzimšanas dienas priekšvakarā.
Vecāko klašu audzēkņi dalījās stāstos
par savām īpašajām Latvijas vietām.
Tāpat kā Sprīdītim, vairākumam tās
bija mājas – tur, kur viņu vismīļākie
cilvēki un katra lieta un vieta ir ar
savu īpašo stāstu…
„Esmu priecīga, ka Smiltenes
vidusskola ir vieta, kur mums visiem
ir tik laba sajūta par savu Latviju!”
klātesošos uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.
„Paldies ikvienam, kurš ieguldīja
lielu darbu, lai kopā varam piedzīvot
šo skaisto pasākumu! Paldies cilvēkiem, kuri visu pagājušo nakti cepa
svētku kliņģerus, kas arī noteikti tapa
lielā mīlestībā pret savu Latviju!
Mana Latvija ir manās lauku
mājās „Mālkalni”, kur joprojām
varu kā maza meitene ielīst padusē
brālim. Mana Latvija ir laiks, kurā
gūstu spēku, esot kopā ar ģimeni. Un
mana Latvija ir šeit, skolā, kur skolotāji Skolotāju dienā, sadevušies rokās, dzied „Pie Dieviņa gari galdi…”
Domādami par to, kur smelties vēl
vairāk spēka, lai to pēc tam to varētu
dot jums, skolēni!
Visvairāk priecājos par jūsu radošumu, kas attīstījies vidē, kur viens
otram uzticamies. Jūs šodien mums
uzticējāt stāstus par savām īpašajām
Latvijas vietām. Uzticēsimies viens
otram arī turpmāk! Tad varēsim dzīvot brīvā Latvijā vēl daudzus, daudzus gadus! Dievs, svētī Latviju!”
Pateicības, vēlot saules mūžu
Latvijai
Latvijas simtgade Smiltenes
vidusskolā atnākusi kopā ar gandarījumu par kopīgi paveikto. Skolas
direktore Ilze Vergina Smiltenes
novada valsts svētkiem veltītajā
pasākumā „Saules mūžu Latvijai”
par nozīmīgu ieguldījumu izglītības
jomā saņēma Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības rakstu.
Skolēnu un kolēģu mīlētais un
cienītais ķīmijas skolotājs Jānis Celmiņš godalgots ar Smiltenes novada
domes Gada balvu Izglītībā.
Tikpat liels prieks par 11.b klases skolnieku Kasparu Pakuli, kurš
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un aktīvo sabiedrisko
darbu saņēma Izglītības un zinātnes
ministrijas piešķirto Pateicības rakstu.

Uz skolu – ar prieku un pēc
jauniem izaicinājumiem
5. decembrī Smiltenes vidusskolā viesojās Valsts Izglītības satura

jumu,” atzīst Smiltenes vidusskolas
vēstures skolotāja uz izglītības metodiķe Daina Zelmene. „Regulāri
tiekamies, domājam, ko vēl varam
darīt, lai mācību stundas būtu kvalitatīvas, atbilstošas jaunajām pedagoģiskajām atziņām.
Skolotāji ļoti gaida jaunos mācību materiālus, valstī šobrīd apstiprināts pamatizglītības standarts, tūlīt
būs arī mācību programmas. Kad
skolotāji saņems jaunos mācību materiālus, viņiem sirdī ienāks lielāks
miers.”
Skolotāja Daina Zelmene sadarbojas arī ar skolām, kuras nav
projekta pilotskolas. Galvenā atziņa:
„Skolotāji, domājot par projekta īstenošanu, ieguldījuši lielu darbu un
daudz mācījušies. Redzu, ka tas viss
mūs tikai padarījis stiprākus un drošākus. Var jau kā strausi iebāzt galvu
smiltīs... Bet mainās sabiedrība, cilvēku domāšana, vērtības un tehnoloģijas. Līdz ar to jāmainās arī izglītības sistēmai. Skolotāji, kas brauc uz
apmācībām, ir kā mazs kodoliņš, ap
kuriem pulcējas citi.”

No kreisās puses K. Lapiņš, I. Vergina, K. Pakulis.

Skolotājs Jānis Celmiņš.
centra (VISC) īstenotā ESF projekta
„Kompetenču pieeja mācību saturā”
(Skola 2030) eksperte, Smiltenes vidusskolas koordinatore Sigita Tama.
Kopā ar minētajā darbā iesaistītajiem
skolotājiem tika pārrunāts paveiktais,
gūtas ierosmes turpmākajam darbam
un aktualizētas problēmas, kas vēl
kopīgiem spēkiem risināmas.
Projekta eksperte kopā ar skolas
vadību piedalījās atklātajā rotaļnodarbībā Smiltenes vidusskolas pirmskolas grupiņā „Mārītes” un integrētajā latviešu un krievu valodas stundā
9.b klasei.
Šeit jūtams komandas gars!
„Salīdzinot ar iepriekšējā koordinatora atstāto informāciju, varu
veikt, ka šogad Smiltenes vidusskolas skolotāji jaunajā situācijā jau jūtas daudz drošāk,” atzīst Sigita Tama.
„Prieks, ka projektā iesaistītie pedagogi regulāri sanāk kopā un strādā.
Man patika tas komandas gars, ko
jutu šajā skolā, neraugoties uz grūtībām, kuras jāpiecieš līdz vērienīgo
būvdarbu beigām.
Skolotāji ir gatavi runāt arī par
grūtībām un tās risināt. Viņiem ir
skaidri definēti mērķi un tad jau
neizpaliks arī rezultāts. Šajā mācību gadā par vienu no galvenajiem
uzdevumiem izvirzīta efektīva mācību stunda. Skolotāji dalās savstarpējā pieredzē, krāj labās prakses
piemērus, kuros varēs dalīties arī ar

citām skolām.
Esmu pārliecināta, ka ne jau tikai divās, šodien redzētajās mācību
stundās, bet arī citās skolotāji strādā
pēc vislabākās sirdsapziņas.
Pilotskolu pedagogi projekta
„Skola 2030” ietvaros turpinās mācīties arī otrajā semestrī. Projektā
iesaistītajiem skolotājiem tā būs iespēja arī dalīties savos labās prakses piemēros. Pagājušajā mācību
gadā viens no galvenajiem projekta
ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem
bija papildināt zināšanas par stundu
sasniedzamo rezultātu – kā izmantot jēgpilnus uzdevumus un mācību
stundās nodrošināt atgriezenisko saiti, lai saprastu, ko skolēni zina un var
sasniegt un, vai viņi to izmanto turpmākajā izaugsmē. Ja skolotāji to visu
„liks lietā”, viņiem veidosies dziļāka
izpratne par to, kas vēl nepieciešams,
lai neapstātos pie sasniegtā un pozitīvi rosinātu ne vien talantīgos bērnus,
bet arī tos skolēnus, kuriem nepieciešams lielāks atbalsts mācībās.

Galvenais jau, lai bērni un skolotāji nāk uz skolu ar prieku! Un vecāki
ar prieku sūta savus bērnus skolā. Ko
vēl vairāk var vēlēties?”
Liels izaicinājums, kas palīdz
justies drošāk…
„Iesaistīšanos projektā uztveram
kā lielu atbildību un reizē izaicinā-

Ligita Kukurāne:
„Esmu, lai palīdzētu!”
Smiltenes vidusskolas sociālajai
pedagoģei Ligitai Kukurānei vienmēr gribējies aizstāvēt
vājākos, trūcīgākos un
citu atstumtos. Labestīgi iedrošināt tos, kuriem
uzvedība un sekmes nav
tās spožākās. Skolotāja
savā bagātajā darba pieredzē pārliecinājusies, ka
aiz ārējas bravūras bieži
slēpjas sirsnīga, patiesa
un labestīga dvēsele, kurai tikai jāpalīdz noticēt
pašai sev. Kad tas noticis, viss mainās. Un bieži no lielākajiem palaidņiem izaug labākie cilvēki ar spožu
karjeru un laimīgu ģimenes dzīvi.
Iemesli, kāpēc sociālā pedagoga
palīdzība tiek meklēta visbiežāk ir:
uzvedības un sekmju problēmas, kā
arī sāpes, kuras patiesie iemesli nereti meklējami ģimenē. „Bērni vai jaunieši, kuri pirmoreiz ienāk pie manis,
visbiežāk jūtas apmulsuši un nobijušies, reizēm pēc tam paši atzīst, ka
domājuši – būs atkal viena, kas lasīs
morāli, bārs un audzinās. Laikam tas
ir arī tāds, ar sociālā pedagoga darbu saistīts mīts. Taču sapratuši to,
ka esmu, lai viņiem palīdzētu, nevis
gremdētu, bieži kļūstam par labākajiem draugiem. Tāpat vienmēr esmu
bijusi atvērta dialogam ar vecākiem.
Labi zinu, kā ir, kad dzīve apmet kūleni un ģimene piedzīvo krīzi. Šādā
brīdī cilvēkiem ir jāpalīdz, nevis jākritizē un jānosoda, neiedziļinoties
problēmas patiesajos cēloņos.
Bērni skolotāju Kukurāni mīl kā
mammu. Starpbrīžos pie viņas nāk
vienkārši tāpat vien parunāties un
samīļoties.
Ligitai Kukurānei no sirds prieks
par katru, kura dzīve sakārtojas. Viņa
neslēpj: pēc dažām sarunām ir tā, ka
gribas no sāpēm kaukt, iedomājoties,
ko tas mazais cilvēciņš pārdzīvojis!
Skolotāja neprot dienā risinātās
problēmas atstāt darbā. Viņa tām

meklē risinājumu arī mājās. Un visbiežāk arī atrod…
Laimējies ar kolēģiem un sadarbības partneriem!
Sociālā pedagoga veiksmes stāsta pamatā parasti ir laba sadarbība ar
psihologu, policiju, krīzes centru,
sociālo dienestu un bāriņtiesu. Skolotāja Kukurāne par saviem sadarbības partneriem saka tikai to labāko.
Tāpat kā par kolēģiem.
Pirmdienas un trešdienas skolotāja Kukurāne sauc par Dārza ielas
dienām, otrdienās un ceturtdienās
viņa ir Dakteru ielā, bet piektdienās –
vidusskolas ēkā Rīgas ielā. „Sākumā,
kad skolas apvienoja, biju mazliet
nobijusies. Bet – ja vēlas, tad visas
lietas var sakārtot un šobrīd neredzu
iemeslu par kaut ko žēloties. Turklāt
– bērni, viņu vecāki un kolēģi zina –
man var zvanīt jebkurā diennakts laikā. Ja kādam svarīgi parunāties, tas
nav jau kā akmenī iecirsts, ka esot
Rīgas ielā, nepieņemšu tos, kuri pie
manis atnāks no Dakteru vai Dārza
ielas. Parasti bez atbalsta neviens nepaliek.”
Skolotāja, kuras īstā vieta darbā
ar skolēniem
„Smiltenes vidusskolas sociālā
pedagoģe Ligita Kukurāne vienmēr
ir tik saprotoša, atsaucīga un iejūtīga!
Skolotāja, kuras īstā vieta ir darbā ar
jauniešiem, kuriem galvā
brīžiem joņo vistrakākās domas,” atzīst Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes
Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas (nepilngadīgo
lietu) inspektore Jūlija Fanta
Aleksejeva.
„Spēks ir komandā!
Viens nav darītājs. Tāpēc
katru gadu, tuvojoties Policijas dienai, pasakām paldies
saviem uzticamākajiem sadarbības
partneriem. Šogad beidzot pienāca
kārta pateikties Smiltenes vidusskolas skolotājai Ligitai Kukurānei, kura
strādā ar vislielāko atdevi.
Policijas darbā, domājot par ikviena cilvēka labklājību un drošību,
vienmēr būtiski bijuši preventīvie
pasākumi. Īpaši – attiecībā uz nepilngadīgajiem, kuri vēl nav nonākuši
konfliktā ar likumu vai to var piedzīvot muļķīgu kļūdu dēļ, īsti neizprotot
situācijas nopietnību.
Domājot par viņiem, īpaši pateicamies skolotājiem, kuri mūs
vienmēr laikus informē par situācijām, kas var beigties ar ko nelāgu.
Ir milzīgs gandarījums, ja kopīgiem
spēkiem izdodas panākt, ka tas, kas
varētu notikt, tomēr nenotiek... Preventīvajā darbā visbūtiskākā ir saruna. Arī – prasme laikus pamanīt to,
kam citi bieži vienaldzīgi paiet garām. Sak: „Nav jau mans bērns!”
Liels paldies skolotājai par prasmi uzklausīt, sadzirdēt un grūtā brīdī
atbalstīt!
Savukārt Ligita Kukurāne visiem Ziemassvētku gaidīšanas laikā
novēl veselību, saticību un uz pleca
– eņģelīti!”
Informāciju sagatavoja un apkopoja
Baiba Vahere
Fotogrāfijas: no Smiltenes vidusskolas arhīva
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Smiltenes tehnikumā
Smiltenes tehnikums
noslēdzis līgumu ar
būvniekiem!
Vēsturiskais, ilgi
gaidītais brīdis beidzot sagaidīts! Šodien
Smiltenes tehnikuma
direktors Andris Miezītis noslēdza līgumu
ar būvniekiem – SIA
„SAN nami”, kas renovēs skolas dienesta
A. Miezītis paraksta līgumu ar SIA „SAN nami”.
viesnīcu Kalnamuižā
44 un būvēs manēžu nākamo ceļu „Jaunākās tendences konditorejā”.
būvtehniķu un hidrobūvtehniķu ap- Nākamie konditori, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un bārmeņi
mācībai.
„Vēl tikai jānokārto dažas for- apguva spoguļglazūras izmantošanu
malitātes un janvārī sāksies iekš- konditorejas izstrādājumu pagatavodarbi,” priecājas skolas direktors. šanā, piedalījās molekulārā biskvīta
„Būvdarbu izpildes laiks – 10 mēne- tapšanā, redzēja, kā gatavo šokolāši. Darbus plānots pabeigt nākamā des musu, ķiršu konfi, baltās šokolādes krēmu, Pan De žen un iepazinās
gada oktobrī.
Līgums noslēgts par 1 962 888 ar dažādiem konditorejas izstrādājumu noformēšanas elementiem.
eiro.
Meistarklase bija organizēta
Ir prieks, ka beidzot izdevies iziet cauri visiem birokrātijas labirin- kā praktisks seminārs ar paraugdetiem! Ja viss izdosies, kā iecerēts, tad monstrējumiem un tajā piedalījās ne
tehnikumā atkal būs kaut kas jauns! vien tehnikuma audzēkņi un pedagoBijām jau iecerējuši būvdarbus sākt gi, bet arī vietējie uzņēmēji.
Pasākuma mērķis – teorētisko
krietni ātrāk, bet mūsu valstī ir ļoti
liela birokrātija. Taču daļēji jau tā ir un praktisko iemaņu papildināšana,
arī pamatota, domājot par mūsu pašu lai jauniešiem pēc skolas beigšanas
vieglāk iekļauties darba tirgū un viņi
drošību.
Pēc būvdarbu pabeigšanas vēl izaugtu par zinošiem jaunajiem propaies vismaz pāris mēneši doku- fesionāļiem.
Jaunieši semināra laikā iepazinās
mentācijas sakārtošanai, lai ēkas
nodotu ekspluatācijā. Ļoti ceram, ka ar profesionāla konditora darba ikdienākamā mācību gada otrajā semestrī nas izaicinājumiem, kā arī uzzināja
jaunieši varēs ieiet renovētajā die- daudz jauna par nozares attīstību.
Par meistarklases veiksmīgu
nesta viesnīcā. Esam vienojušies ar
norisi rūpējās Smiltenes tehnikuma
būvnieku, ka tas tā būs!”
Būvdarbi notiks projekta Nr. skolotājas: Elizabete Pudāne, Ira
8.1.3.0/17/I/001 „Smiltenes tehni- Gaile, Inese Veidemane un Vita Aukuma modernizēšana specifiskā at- dere.
balsta mērķa 8.1.3. „Palielināt moVērtīga pieredze arī
dernizēto profesionālās
vietējām uzņēmējām
izglītības iestāžu skaiMeistarklasē pietu” ietvaros.
dalījās arī vietējās uzņēmējas – IU „J-Eklērs”
Svetlanas Kotovas
īpašniece Jolanta Ebermeistarklase
harde, Smiltenes tehnikonditorejā
kuma absolvente, kon27. novembrī Smilditorejas izstrādājumu
tenes tehnikumā notika
līnijas „Gardumnīca”
konditores Svetlanas
autore Daiga KnostenKotovas meistarklase

berga, kā arī skolas viesnīcas „Kalna
ligzda” vadītāja Līga Zušmane.
„Bija interesanti. Tā kā man
pagaidām vēl nav tādu Šok – saldētavu, kādas izmantoja meistarklasē,
tad savā praksē vismaz tuvākajā
laikā neko tādu nerealizēšu. Taču
ne mirkli nenožēloju iespēju vērot
konditores darbu un iepazīšanos ar
jaunākajām nozares tendencēm.
Piedalīšanās Smiltenes tehnikuma meistarklasēs, ko vada zinoši sava aroda meistari, ir lieliska
iespēja vietējiem uzņēmējiem! Ne
vienmēr ir tik vienkārši izbraukāt uz
Rīgu!”
Arī tehnikuma audzēkņiem iesaku izmantot visas skolas piedāvātās iespējas.”
Daiga Knostenberga tehnikumu absolvēja 1988. gadā, viņa ir
diplomēta ēdienu gatavošanas tehnoloģe. Skolā gūtās zināšanas lieti
noderējušas konditores darbā. „Taču
– ja vēlies profesionāli augt, tad ar
izlaidumu vien mācības nebeidzas.
Jāmācās un jāseko līdzi jaunākajām
tendencēm visu mūžu.”
Par Smiltenes tehnikumu un tā
skolotājiem absolventei saglabājušās tikai visjaukākās atmiņas. „Liels
prieks, ka vairākas manas skolotājas
tehnikumā strādā joprojām. Viņas
mūs tik sirsnīgi sagaidīja! Vienmēr
ar lielu prieku nāku arī uz skolas salidojumiem. Visi kopā izsmejamies,
atceramies vecos, labos laikus, kolhoza kartupeļu talkas…
Kauss par profesionālāko
komunikāciju
8. decembrī Aizkrauklē notika
LMT Autosporta akadēmijas 2018.
gada sezonas apbalvošanas ceremonija. Smiltenes tehnikuma kartinga
komanda saņēma kausu par profesionālāko komunikāciju un kausu
par aktīvu piedalīšanos sacensībās.
Par komandas publisko tēlu rūpējās
2. būvniecības kursa audzēknis Jānis
Ričards Mauslis. Apsveicam un no
sirds lepojamies!
Latvijas čempionāta uzvarētāju
apbalvošana notiks 12. janvārī. Jau
zināms, ka Smiltenes tehnikuma
elektrokartinga pilots – 3.a trans-

porta kursa audzēknis Raitis Plukšs
elektrokartingu klasē aizvadītajā sezonā izcīnījis trešo vietu.
Komandas sasniegumi ir arī
liels jauniešu trenera un skolotāja
Ulda Siliņa, kā arī elektrokarta mehāniķa – nu jau Smiltenes tehnikuma
absolventa Jāņa Špata un līdzjutēju
nopelns.
Skolotājs Uldis Siliņš komandas
vārdā saka paldies skolas direktoram
Andrim Miezītim par atsaucību un
atbalstu izaicinājumiem bagātajā sacensību sezonā
Etnogrupas „Tautumeitas”
koncerts
11. decembrī Smiltenes tehnikumā iniciatīvas „Latvijas skolas soma”
ietvaros, ar īpaši šim nolūkam sagatavotu mūzikas programmu viesojās
etno mūzikas grupa „Tautumeitas”.
243 Smiltenes tehnikuma audzēkņi iniciatīvas „Latvijas skolas
soma” ietvaros apmeklēja jaunā režisora Māra Martinsona filmu „Jaungada taksometrs” Smiltenes Kultūras
centra kino zālē.
Rūķu salidojums Kalnamuižā
Smiltenes tehnikuma Mājamatniecības centrā 2. decembrī strādāja
vairāk nekā 300 lielu un mazu rūķu.
Smaidīja rūķīši, kuri atnāca darboties. Nogurušas, bet laimīgas, ciemiņu sirsnības un mīlestības sasildītas,
jutās Smiltenes tehnikuma skolotājas Maija Jančevska un Ira Gaile,
viesnīcas „Kalna ligzda” vadītāja
Līga Zušmane, kā arī – 2. viesnīcu
pakalpojumu kursa audzēkņi: Santa
Jemeļjānova, Olga Ostrovska, Sandija Rutka, Kevins Kalniņš, Miks
Kārkliņš un 3. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknis Sandris Janitēns.
Četru stundu laikā kraukšķīgās
un glazētās piparkūku sirsniņās, cilvēciņos, kaķīšos, briedīšos un sniegpārsliņās pārvērtās vairāk nekā 10
kg Smiltenes tehnikuma uzticamā
sadarbības partnera – uzņēmuma
„Ozolu maize” sarūpētās mīklas.
„Visā māja sanēja kā bišu stropā!
No sirds priecājos gan par bērniem,
gan tētiem un mammām, kuri uz

rūķu darbnīcām atveda savus mazos
rūķīšus,” smaida Smiltenes tehnikuma skolotāja Maija Jančevska. „Tikpat liels prieks par kundzēm, kuras
aizejot pateicās par to, ka sagādājām
viņām iespēju atgriezties bērnības
izjūtās, Ziemassvētku pasakā.
Kalnamuižas rūķu darbnīcu apmeklētāju skaits kļūst ar katru gadu
aizvien lielāks. Vairāki ciemiņi bija
atbraukuši no Rīgas, Siguldas un no
Valgas.
Nenoliegšu – tik daudz viesu
uzņemšana prasīja arī lielu darbu,”
atzīst Maija Jančevska. „Paldies skolotājai Irai Gailei, kura kopā ar tehnikuma audzēkņiem palīdzēja sarūpēt
dekorēšanai piparkūku sagataves un
glazūras!”
Skolotāja Ira Gaile kopā ar Miku
Kārkliņu arī visu meistardarbnīcu laiku čakli strādāja virtuvē, cepot mazo
rūķīšu sagatavotās piparkūkas.
Skolotājai Maija Jančevskai ir
milzīgs gandarījums, ka Smiltenes
tehnikumā izlolotās idejas atradušas atsaucīgus domubiedrus. Mazās,
meistardarbnīcās tapušās eglītes, no
kurām „sniedziņš” neizkusīs pat viskarstākajā istabā, kādā mājā pārvērtīsies skaistā egļu mežā.
No skolas Mājamatniecības centra „izlidoja” daudz košu putniņu,
kuriem pirmajā adventes svētdienā
nākt šajā pasaulē palīdzēja „Smiltenes Pūra lādes” rokdarbnieces. Kopā
ar viņām bērni gatavoja arī bārkšķainās konfektes.
Ciemiņi ar lielu prieku izgaršoja
smiltenietes Ivetas Purmales gatavoto ozolzīļu kafiju, kuru pasniedza
viesnīcas „Kalna ligzda” saimniece
Līga Zušmane.
Mazajiem pirkstiņiem brīžiem
bija pagrūti, taču viņiem blakus visu
laiku bija lielie rūķi, kuri palīdzēja…
Un arī atbalstītāji, kuri mīlestībā
mirdzošām acīm viņus vēroja, sildīja
ar labām domām un priecājās par iespēju būt kopā. Kad vēl, ja ne gaidot
Ziemassvētkus?
Sirsnīgie ieraksti viesu grāmatā
vēsta, ka daudzi nākamgad nāks atkal.
Baiba Vahere,
Smiltenes tehnikums

Parādi sevi un dalies ar citiem!
Grundzāles pamatskolā nākamie divi mācību gadi būs ārzemju
ciemiņu un pašu viesošanos ārvalstīs bagāti, jo tiks īstenoti 3 starptautiskie Erasmus+ programmas
skolu apmaiņas partnerību projekti,
kuru laikā Grundzāles pamatskolā
viesosies skolēni un skolotāji no 9
Eiropas valstīm, kā arī mēs paši dosimies mācību vizītēs.
Novembrī skolotāji devās īsa
laika mācību vizītēs uz projektu koordinatorvalstīm, lai tuvāk klātienē
iepazītos ar partnerskolu skolotājiem un sīkāk saplānotu darāmos
darbus, lai sasniegtu katra projekta
mērķi.
Projekts „Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21. gs.?”
Projekta dalībvalstis – Rumānija (projekta koordinatorvalsts),
Itālija, Turcija un Latvija. Projekta mērķis: izpētīt, vai, izmantojot
mācību procesā transdisciplināras
metodes, mainās skolēnu zināšanas,
prasmes un attieksme pret mācīša-

nos, t.i., vai, apgūstot vienu tematu
no dažādu mācību priekšmetu skata
punkta, skolēni mācās ar lielāku mācību motivāciju, iegūst noturīgākas
un plašākas, dzīvei noderīgākas zināšanas un prasmes.
No 5. līdz 9. novembrim 3
Grundzāles pamatskolas skolotājas
– projekta koordinatore D. Kalniņa
un sk. J. Melbārde un sk. B. Kovala
devās īsa laika mācību vizītē uz projekta koordinatorvalsts Rumānijas
Breilas pilsētas Antona Panina vārdā
nosauktu pamatskolu. Kā jau ierasts,
notika svinīga sagaidīšana ar rumāņu tautas dejām un dziesmām. Interesanti, ka rumāņi skolā sāk iet no 6
gadu vecuma un mācās 9 gadus, t.i.,
līdz 8. klasei, ļoti bieži mācības norit
2 maiņās telpu trūkuma dēļ. Vizītes
laikā skolotāji klausījās lekcijas par
H. Gārdnera daudzpusīgā intelekta
veidiem, kurus skolā vislabāk attīstīt
ar projektu metodi. Turpmāk projektā paredzētas mājas uzdevumi par 6
tēmām – valoda, matemātika, daba,

zinātne, ūdens, migrācija – kur katrā būs 9 uzdevumi, lai attīstītu katru
intelekta veidu.
Projekts „Min pedāļus, lai labāk mācītos!”
Projekta koordinatorvalsts ir
Vācija (DE), partnervalstis – Latvija, Dānija, Spānija; projekta mērķis:
integrēt Vācijas skolā aprobētas,
īsas vingrinājumu pauzes uz velotrenažiera, lai motivētu mācībām
skolēnus, kuri ir zaudējuši koncentrāciju. Velotrenažieris ir aprīkots
ar programmu, kura ļauj planšetē
piedzīvot braucienu pa dažāda veida
apvidiem un valstīm, tā iepazīstot to
kultūru, dabu un ģeogrāfiju. Projektā paredzēts iesaistīt 10 – 14 gadu
vecus skolēnus, it īpaši skolēnus ar
dažāda veida uzvedības traucējumiem.
No 12. līdz 17. novembrim
Grundzāles pamatskolas skolotāja
D. Kalniņa un direktore V. Elstiņa
apmeklēja Erasmus + programmas
īsa laika mācību vizīti projekta ko-

ordinatorvalstī Vācijā.
Projektu koordinē Nardini skola, kas atrodas nelielā ciematiņā
Gerlachheim 30 minūšu braucienā
no Vircburgas pilsētas. Skolā mācās
bērni ar īpašām vajadzībām (dažādas psiholoģiska rakstura problēmas). Iepazīstot skolu vairāk, redzējām dažas labas idejas, kā palīdzēt
bērniem mācību procesā: klasē ir
lielā vingrošanas bumba, ko var izmantot krēsla vietā; bērni var lietot
austiņas, ja klasē ir troksnis; skolai ir
savs suns, kas palīdz tikt galā stresa
situācijās.
Bet galvenais ir velo trenažieri
gandrīz katrā klasē, kas palīdz tikt
galā gan ar emocijām, gan rada smadzenēs tādu vielu, kas palīdz domāšanas procesā.
Projektā paredzēts, ka visas
dalībvalstis, t.i., Latvija, Spānija,
Dānija, Vācija, iegādāsies šādus
trenažierus, skolēni filmēs dažādus
velosipēdu maršrutus tuvākajā apkārtnē, izmantojot Go Pro kameru,

augšuplādēs to rouvy.com, izmēģinās partnerskolu filmētos maršrutus,
lai projekta beigās sacenstos arī virtuāli.
„Ķēdes reakcija”
Šī projekta koordinatorvalsts ir
Polija (PL), partnervalstis – Latvija,
Horvātija, Rumānija, Bulgārija; tā
mērķis: veicināt velosipēda un riteņbraukšanas kā veselīga, ekoloģiska
un atraktīva līdzekļa izmantošanu
dažādu mācību priekšmetu satura
apguvē, piem., dabaszinātnēs, matemātikā, vizuālajā mākslā, valodās
u.c..
No 26. līdz 30. novembrim sk.
D. Kalniņa, I. Harkina un M. Stabiņš
apmeklēja projekta īsa laika mācību
vizīti Polijā, Varšavas pilsētā.
Tās laikā skolotāji iepazīstas ar
projekta koordinatorskolu nr. 154.
Skola ir milzīga: vairāk kā 1000
skolēnu, kuri mācās 2 maiņās 4 ēkās,
turklāt mācības sākas plkst.7:00, kas
ir tipiski Polijā. Skolā jau ir pieredze
Turpinājums 10. lpp.
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ar velosipēdu izmantošanu mācību
procesā: gaitenī ir velotrenažieris,
daudzi skolēni uz skolu brauc ar riteni, skolēni ir radījuši velosipēdu,
kuru minot tiek ražota elektrība, brīvajā laikā skolēni dodas garākos vai
īsākos velo braucienos, lai iepazītu
Varšavu. Tā, piemēram, trešdien
kopā ar skolēniem un skolotājiem
devāmies izbraucienā, lai apmeklētu 4 slavenu cilvēku pieminekļus
Varšavā; kopā nobraucām 41,5 km.
Bija auksti, bet mēs izturējām līdz
galam. Skolā tiek organizētas apmācības arī pirmās palīdzības sniegšanā. Vizītes laikā vērojām mācību
stundas (sports, matemātika, angļu
valoda), kurā tiek izmantoti velo rīki

vai informācija par velosipēdiem;
braucām ar velosipēdu, kurš enerģiju pārvērš elektroenerģijā, (pat izprintējām savu foto); kā arī skatījām
3Dprinteri darbībā.
Projektā paredzēts pirmās palīdzības kursi skolēniem, sacensības
„Kurš nobrauks vairāk km ar velosipēdu”, skolotāji izveidos stundu
mācību plānus angļu valodā, dabaszinātnēs, vēsturē un vizuālajā mākslā, kurās tiks izmantoti materiāli par
riteņbraukšanas tēmu u.c.
Sīkāk par notiekošo projektos
var izlasīt un apskatīt foto grundzaleerasmusprojekti.mozello.lv
Dace Kalniņa,
projektu koordinatore

Ziemassvētku mēnesis
Variņu pamatskolā
Decembra mēnesis skolā ir spraigs. Ir
daudz darāmā mācību
darbā, lai gūtu labus rezultātus, beidzot 1. mācību semestri.
Gatavojoties Ziemassvētkiem, tiek rotāta skola un klašu
telpas. Šogad skolas
un klašu rotāšanas
tēma ir Ziemassvētku
zvani, kas rotā skolas logus un klašu durvis. Skolēni gatavo vēl citus
dažādus telpu rotājumus, apsveikumus vecākiem un klasesbiedriem.
Kā jau ierasts, 13. decembrī
skolā notika Ziemassvētku radošās
darbnīcas, kurās skolēni kopā ar
vecākiem gatavoja Ziemassvētku
apsveikumus un rotājumus, piedalījās kūku un piparkūku cepšanā.
Skolēni gatavo Ziemassvētku
priekšnesumus. Šajos Ziemassvētkos visi skolēni piedalīsies kopuz-

vedumā „Kaķīša dzirnavas” pēc K. Skalbes
pasakas motīviem.
Katru pirmdienu
tiek aizdegta Adventes svecīte. Aizdedzot
Adventes sveci, skolas direktore T. Kalniņa nolasīja I. Reinsones dzejoli:
Kaut svētki jāgaida
vēl brīdi,
Balts prieks ir savu ceļu sācis.
Lai satiktos, lai sasildītos,
Nevajag spožumu košu.
Cilvēkam cilvēks ir vajadzīgs ļoti
Un savas mīļās mājas,
Kur balta gaisma to ik brīdi gaida.
Tu tikai atnāc...

Turpinājums no 1. lpp.
ar grūtībām atrast kvalificētus strādniekus.
Andis Tiļčiks ir īstenojis projektu „Annes Laivas”, kura mērķis
ir veicināt ūdens tūrisma attīstību
piedāvājot ūdens ekipējumus Tepera, Niedrāja ezeros un upju maršrutos – Gaujas augštecē. Projektam
tika piešķirts daļējs līdzfinansējums
laivu transporta piekabes iegādei
963,80 euro apmērā. Projekta īstenotājs vērtē, ka aizvadītā sezona
bijusi veiksmīga un sasniegti prognozētie mērķi. Ir izveidojies patstāvīgo klientu loks un priecē, ka ar
ūdens aktivitātēm brauc nodarboties ne tikai Smiltenes novada iedzīvotāji, bet arī no apkārtējiem novadiem – Valmieras, Cēsīm. Ūdens
ekipējums (SUP dēļi, kajaki) galvenokārt tiek piedāvāti nomāt Niedrāja ezera krastā un tādēļ ļoti noder
projekta ietvaros iegādātā piekabe,
kas ļauj veiksmīgi pārvest ūdens
ekipējumu.
Uzņēmums SIA „IG Activities” arī ir viens no konkursa „Esi
uzņēmējs Smiltenes novadā!” līdzfinansējuma saņēmējiem. Konkursa
ietvaros uzņēmums īstenoja projektu „Airi un pedāļi – priekam un
veselībai”, kura mērķis ir dažādot
nomas piedāvājumu, veicot investīcijas inventāra iegādei. Daļējs līdzfinansējums piešķirts velokartingu,
velosipēdistu aizsargķiveru un bērnu velosēdeklīšu iegādei 1600,00

euro apmērā. SIA „IG Activities”
vadītājs Gundars Cers aktīvi meklē
iespējas, lai attīstītu un pilnveidotu
uzņēmējdarbību. Šogad uzņēmums
īstenoja arī Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto projektu „Aktīvās
atpūtas inventāra nomas punkta izveide Smiltenē”, kura rezultātā tika
izveidots velosipēdu nomas punkts
Gaujas ielā 8, Smiltenē un lai dažādotu nomas punktā iznomājamā
ekipējuma iespējas, G. Cers pieteica
savu ideju konkursā, kuru veiksmīgi
realizēja un tādēļ aicina iedzīvotājus
izmantot nomas punkta dotās iespējas.
Novēlām visiem, kas vēl domā
par sava biznesa uzsākšanu, kā arī
tiem, kas jau saņēmuši atbalstu savas
uzņēmējdarbības idejas īstenošanā,
ar plašu redzesloku skatīties uz iespējām un neapstāties pie idejas, bet
droši virzīt to tālāk. Nākamajā gadā
tiks atkal izsludināts konkurss „Esi
uzņēmējs Smiltenes novadā!”, tādēļ
aicinām visus iedzīvotājus, kuriem
ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības
uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā
www.smiltene.lv un informatīvajā
bezmaksas izdevumā „Smiltenes
Novada Domes Vēstis”, lai laikus
sagatavotu un iesniegtu pieteikumu
uzņēmējdarbības ideju konkursam.

Novēlam visiem gaišus un
labestības pilnus Ziemassvētkus!
Īra Balode,
Variņu pamatskolas skolotāja

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
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Kultūra
„Smiltene 100 grāmatās” –
par grāmatām, kurās minēts
Smiltenes vārds
Sagaidot
Latvijas simtgadi,
decembrī īstenojās Smiltenes vidusskolas bibliotēkas darbinieku gandrīz gadu rūpīgi lolotā iecere par izstādi „Smiltene 100 grāmatās” – par
grāmatām, kurās minēts Smiltenes
vārds.
Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītāja Inguna Kudlāne atklāj,
ka ideja par izstādi radusies, domājot par to, kādu paliekošu devumu
var dot savai pilsētai, sagaidot Latvijas simtgadi. „Mēs – Smiltenes
vidusskolas bibliotēkas darbinieki
atsaucāmies Gaujienas bibliotēkas
bibliotekāres Ingas Apsītes (mūsu
bibliotekāres Adrijas Rubinas mammai) idejai meklēt 100 grāmatas par
Gaujienu. Viņa mums piedāvāja,
vai nevēlamies izmantot šo ideju un
meklēt grāmatas arī par Smilteni. Tā
sākās informācijas vākšanas darbs.
Mēs palīdzējām atrast grāmatas par
Gaujienu, savukārt Inga Apsīte sūtīja informāciju mums par Smilteni.
Lai realizētu ieceri savākt, apkopot
sarakstā un izveidot izstādi „100
grāmatas par Smilteni”, aicinājām
arī ikvienu Smiltenes novada cilvēku, kas vēlas atbalstīt akciju, sniegt
informāciju par grāmatām vai atnest
grāmatas uz izstādes laiku,” stāsta
Inguna Kudlāne.
Šobrīd ir izveidots grāmatu saraksts ar grāmatu nosaukumiem, to
autoriem, izdevējiem, izdošanas gadiem un lappusēm, kurās ir minēts
vārds Smiltene, kā arī cilvēka vai organizācijas vārds, pie kā šī grāmata
atrodas, kā arī komentāri, kādā saistībā ir pieminēts Smiltenes vārds, lai
arī vēlāk šis saraksts būtu noderīgs
ikvienam interesentam, kas veiks

I. Kudlāne.
kādu pētījumu vai varbūt meklēs
savus radiniekus. Kaut gan plānots
bija sameklēt tikai 100 grāmatas,
bibliotekāres ir atradušas jau ap 270
grāmatu un nu jau ir jauns izaicinājums – sasniegt skaitli 300. Inguna
Kudlāne: „Priecāsimies, ja taps pēc
iespējas pilnīgāks saraksts un kāds,
pamanot, ka sarakstā kaut kas pietrūkst, sniegs šo informāciju mums,
lai varētu to papildināt. Šis ir darbs,
kas turpināsies arī pēc izstādes. Sarakstu, kā arī izveidota prezentācija
būs pieejama Smiltenes vidusskolas
mājas lapā: svs.edu.lv.”
Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītāja Inguna Kudlāne, iepazīstoties ar iestādei atnestajām grāmatām, bijusi patīkami pārsteigta,
cik daudz dzejoļu krājumos, romānos, stāstos, novelēs un enciklopēdiska rakstura grāmatās minēta Smiltene, bija iespēja uzzināt, kāda ir
saistība arhitektam Eiženam Janišam
ar Smilteni, kurš ir projektējis Kanādas Vankūveras operas namu, kā

arī vairākas nozīmīgas ēkas Kanādā
(baznīcas, slimnīcas, orķestra estrādi
Niagāras ūdenskrituma rajonā), ko
dziedātājs Mārtiņš Freimanis dēvējis
par Smiltenes atradumu, kā arī ieraudzīt Smiltenes Meža ielas 4 namu
gleznotāja Eduarda Vintera acīm.
Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītāja Inguna Kudlāne saka
paldies bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei par iespēju parādīt mūsu darbu
plašākai auditorijai, bibliotekārei
Airai Stūrei par ieguldīto darbu idejas popularizēšanā, Aldai Liukei par
saraksta papildināšanu un iespēju iedot izstādei ap 50 grāmatu, Smiltenes
bērnu nodaļas bibliotekārei Sanitai
Lārmanei par atbalstu jau no akcijas
pirmajām dienām. Paldies arī visiem
atbalstītājiem – Marikai Pētersonei,
Mārai Gālei, Mārai Zelmenei, Vijai Meistarei, Ilgai Eislerei, Māliņas
kundzei, Ārijai Veitmanei, Smiltenes
tehnikuma bibliotēkas kolektīvam,
manām skolas bibliotekārēm – Daigai Otei, Viljai Mauriņai, Guntai Bērziņai. Vislielākais paldies par darbu
jāsaka Adrijai Rubinai, kura veidoja
sarakstu un prezentāciju.
Ikvienam interesentam decembrī
un janvārī vēl ir iespēja Smiltenes
novada bibliotēkā apskatīt „Smiltene
100 grāmatās” – grāmatu, kurās minēts Smiltenes vārds, attēlu izstādi,
stendu.
Paldies Smiltenes vidusskolas
bibliotēkas darbiniekiem par šo vērtīgo simtgades dāvanu!
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ar informāciju dalījās
Inguna Kudlāne
Foto: svs.edu.lv

Kā senā fotogrāfijā
Svinot Latvijas valsts dzimšanas dienu, Palsmanes pamatskolas
skolēni realizēja neparastu ideju.
Skolas arhīvā atrodas fotogrāfija, kura stāsta, kā Palsmanes
pamatskolas skolēni svinējuši Latvijas 20. dzimšanas dienu 1938.
gadā. Fotogrāfijā redzētais likās
interesants. Pārsteidza, ka skola tikusi greznota ar brūklenāju vijām,
tuvāk pētot fotogrāfiju, atklājām,
ka pie skolas ir uzraksts „Augsim
Latvijai!”. Fotogrāfija uzņemta tieši 80 gadus atpakaļ, valsts svētku
mēnesi.
Fotogrāfiju skolas kolektīvu
ļoti ieinteresēja un tika nolemts, ka
fotogrāfijā redzamo attēlot šodien,
kad Latvija svin savu 100. dzimšanas dienu.
Kopīgi tika nesti brūklenāji,
vītas virtenes, skolotāja J. Pērles
vadībā tapa uzraksts. Čakli darbojoties izdevās nopīt 33 metrus garu
virteni, kura tagad grezno skolas
ēku. Savukārt, ieejot „lielajā skolā” nepamanīts nepaliek kokā veidotais uzraksts „Augsim Latvijai”,
kas katram atgādina par to, kas mēs
esam.
Kā atzina skolas kolektīvs, tas
nav bijis viegli, toties rezultāts prie-

Palsmanes pamatskola pirms 80 gadiem.

Palsmanes pamatskola šodien.
cē gan pašus, gan ikvienu pagasta
iedzīvotāju un ciemiņu.
Ja kādam no novada iedzīvotājiem ir informācija par 1938. gada
18. novembra svinībām Palsmanē,

aicinām dalīties ar informāciju vai
fotogrāfijām.
I. Pētersone,
direktores vietniece
ārpusklases darbā
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2018. gada 21. decembris
IZSTĀDES SMILTENES
NOVADA BIBLIOTĒKĀ
Smiltenes novada bibliotēkā,
Baznīcas laukumā 13
2018. gada decembrī un 2019.
gada janvārī vēl var apskatīt
sekojošas izstādes:
1. „Sapņi un īstenība” –
Smiltenes Mākslas skolas
absolventu tekstildarbu izstāde
2. „Smiltene 100 grāmatās” –
grāmatu, kurās minēts
Smiltenes vārds, attēlu izstāde
3. „Vakara krēslā” – Baibas
Loces fotogrāfiju izstāde
4. „Gadu mijā” Ziemassvētku
un Jaungada apsveikumu
kartīšu izstāde
Laipni lūgti!

Top mākslas un
amatniecības
izstāde
„Putni krāsā un
kompozīcijā”

Tautas lietišķās mākslas studija
„Smiltene” sadarbībā ar Smiltenes
novada muzeju ir uzsākusi darbu
pie mākslas un amatniecības izstādes „Putni krāsā un kompozīcijā”
veidošanas, kur aicina pieteikties
rokdarbniekus, tautas mākslas meistarus, profesionālus amatniekus,
māksliniekus un dizainerus, kuru iedvesmas avots meklējams tradicionālajā tautas kultūrā un mākslā.
No 2019. gada 1. jūnija līdz
27. jūlijam Smiltenes novada muzejā, Mēru muižā, ir plānots veidot
dabas un amatniecības izstādi „Putni krāsā un kompozīcijā”, kur tiks
izstādīti mākslas, amatniecības un
daiļamatniecības darbi, kas ir radīti
ietekmējoties krāsā un kompozīcijā
no Latvijā sastopamiem putniem.
Tautas lietišķās mākslas studijas
„Smiltene” vadītāja Liene Strazdiņa
stāsta, ka izstādes ideja ir radusies,
lai saglabātu savu nacionālo kodu
un starp pasaules ietekmēm nepazaudētu sevi. Izstādes mērķis ir izstādīt darbus, kas krāsu salikumos
un kompozīcijas ritmos ir radīti ietekmējoties no kāda konkrēta putna,
tādā veidā parādot mūsu dabas krāšņumu un atbildot uz jautājumu „Kas
ir latviskas krāsas un kompozīcija?”.
No radošuma un mākslas darbu kvalitātes būs atkarīga eksponātu atlase
un izstādes kopskats.
Izstādes dalībnieks var būt
juridiska vai fiziska persona (rokdarbnieki, tautas mākslas meistari,
profesionāli amatnieki, mākslinieki
un dizaineri). Pieteikties izstādei
aicinām līdz 2019. gada 1. maijam,
sūtot pieteikumu uz e-pastu: tlms.
smiltene@gmail.com.
Vairāk par pieteikšanos izstādei
www.smiltene.lv.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apskatāma zviedru bērnu
literatūras izstāde
„Kur bērnam augt”

No 5. decembra līdz 28. decembrim Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā skatāma ceļojošā izstāde „Kur bērnam
augt” – par bērnu literatūru Zviedrijā. Izstādē atklāta bērnu grāmatu
varoņu daudzveidība – te sastapsiet
visdažādākā vecuma bērnus, citus
grāmatu tēlus un situācijas, kas aktualizē katram no mums svarīgāko.
Ar izstādes starpniecību Zviedru institūts sadarbībā ar Zviedrijas
Bērnu literatūras institūtu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centru vēlas iedvesmot
sabiedrību uz plašāku dialogu par
bērnu literatūras nozīmi un veicināt grāmatu starptautisko apriti.
Rakstnieki, dzejnieki, ilustrētāji,
tulkotāji, izdevniecību darbinieki,

mācībspēki, bibliotekāri, pētnieki
un lasītāji – katram ir būtiska loma
šajā kopējā darbā.
„Laba literatūra dod bērnam
vietu pasaulē un pasaulei – vietu
bērnā,” ir teikusi Astrīda Lindgrēna.
Apmeklētājiem pieejams arī
informatīvs izdevums, kas iepazīstinās ar autoriem un ilustratoriem,
kuru darbi ir iekļauti ekspozīcijā, kā
arī sniegs ieskatu Zviedrijas Bērnu
literatūras institūta darbībā, Astrīdas
Lindgrēnas piemiņas balvas norisēs
un aktuālo kontaktinformāciju par
grāmatu apgādiem Zviedrijā.
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas
Vecākā bibliotekāre

Projekta ietvaros iegādāti 12
Vidzemes novada meiteņu un
zēnu tautastērpu komplekti

Mūžībā devusies Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes
nodaļas brīvprātīgā

VELTA TAURIŅA
(10.12.1925. – 21.11.2018.)
2018. gada 21. novembrī mūžībā devusies mediķe,
ilggadēja Latvijas Sarkanā
Krusta Smiltenes nodaļas
brīvprātīgā Velta Tauriņa.
Jau bērnībā, kad agri
aizsaulē aizgājusi viņas māmiņa, Velta sapratusi, ka
savu dzīvi veltīs, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Tā viņa
izlēma kļūt par medicīnas
darbinieci, ieguva feldšeres –
vecmātes diplomu. Gandrīz
četrdesmit gadus nostrādāja
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Ar viņas smaidu,
profesionālajām prasmēm, nomierinošu vārdu ir sastapušies ļoti
daudz Smiltenes pilsētas, novada un apkārtējo novadu iedzīvotāji.
Cilvēkiem līdzēts gan nākot šajā pasaulē, gan dažādu slimību, nelaimes gadījumu reizēs, kā arī mūžībā aizejot.
Veltiņa visu savu dzīvi bijusi sabiedriski aktīva, deviņdesmito
gadu sākumā pieteicās Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļā
par brīvprātīgo, kur savus pienākumus veica ar augstu atbildības
sajūtu un līdzās būšanu, palīdzot daudziem cilvēkiem veselības
istabā un apmeklējot mājas vizītēs savas paaudzes ļaudis. Vienmēr
uzklausījusi citu cilvēku sāpi, palīdzējusi rast risinājumu krīzes
situācijās daudzām ģimenēm. Viņas aicinājums vienmēr ir bijis –
palīdzēt citiem.
Mūžam dzīvespriecīgu mēs atcerēsimies mūsu Veltiņu! Lai
mūžīgā gaisma spīd viņai, staigājot mūžības ceļus!
Skumjajā brīdī esam kopā ar Veltas Tauriņas piederīgajiem,
draugiem un kolēģiem, viņu Mūžībā pavadot!
Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļa

Sports
Piešķirts apbalvojums
sporta veterāniem

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kolektīva ,,Knēvelīši’’ dejotāji jaunajos tērpos.
Jaunā deju sezona Smiltenes
BJIIC bērnu deju kolektīvam ,,Knēvelīši’’ rit pilnā sparā. Kolektīva
skolas vecuma dejotāju grupas sāk
gatavoties nākošajiem skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Šobrīd repertuāru svētkiem mācās trīs
dejotāju grupas – 1. – 2. kl., 3. – 6.
kl. un 5. – 9. kl. dejotāji.
Ar šo mācību gadu šīs kolektīva dejotāju grupas nomainīja
nosaukumu. Jaunais kolektīva nosaukums – ,,DINDARI’’. Pagājušā
sezonā, domājot par svētkiem, kolektīvs sadarbībā ar biedrību ,,KIS
– Kultūrizglītība un sports” piedalījās izsludinātajā LEADER projektu

konkursā ar projekta pieteikumu
,,Tautas tērpi bērnu deju kolektīvam Knēvelīši’’, kas ar 08.01.2018.
LAD lēmumu Nr. 09.6-11/18/30
tika apstiprināts.
Projekta ietvaros tika iegādāti 12 Vidzemes novada meiteņu un
zēnu tautastērpu komplekti.
Projekta izmaksas ir 4056,00
euro, no kuriem ELFLA finansējums ir 3650,40 euro un ZS ,,Kalējiņi 1’’ līdzfinansējums 405,60 euro
apmērā.
Laura Reimane,
Smiltenes BJIIC bērnu deju
kolektīvu ,,Knēvelīši’’ un
,,Dindari”” vadītāja

No kreisās puses: V. Vējiņš, M. Saldūksne, LSVS ilggadējs prezidents
Daumants Znatnajs, V. Krauklis.
Šā gada 1. decembrī Rīgā notika Latvijas sporta veterānu − senioru savienības XXVIII atskaišu − vēlēšanu konference.
Tajā uz nākamajiem 2 gadiem
tika ievēlēti LSVS valdes locekļi,
valdes locekļu kandidāti, revīzijas
komisijas locekļi. LSVS prezidenta
(valdes priekšsēdētāja) amatā tika
ievēlēts Ivans Klementjevs, kurš
nomainīja ilggadējo prezidentu
Daumantu Znatnaju.
Salidojumā Lielajā ģildē tika
apbalvotas LSVS 55. sporta spēļu
− 100 gades spēļu uzvarētāju komandas, 2018. gada Pasaules, Eiro-

pas veterānu čempionātu Latvijas
sportisti medaļnieki, kā arī pilsētu,
novadu sabiedriskie sporta aktīvisti, brīvprātīgie un organizatori.
Svinīgajā pasākumā apbalvojumu „Goda Zīme” saņēma
četri Smiltenes novada sporta
veterāni – Inta Zetmane, Mārīte
Saldūksne, Viktors Vējiņš un Vairis Krauklis.
Novada veterānu saimei novēlu
sirsnīgus, mīļus un gaišus Ziemassvētkus, stipru veselību un sasniegt
vēl nepiepildītos mērķus!
Kitija Klempnere,
Vieglatlētu komandas vadītāja

12 Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 21. decembris

Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā
DECEMBRĪ
27. decembrī plkst. 14:00 Kultūras centra lielajā zālē
Senioru Ziemassvētki – svētku koncerts ar Smiltenes
Mūzikas skolas un Smiltenes BJIIC bērnu deju kolektīva „Dadzīši” piedalīšanos, balle ar grupu „Kalvadoss”. Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 20. decembrim (ieskaitot), zvanot pa tālruni
28688101, vai klātienē – Kultūras centra kasē. Ieeja
ir bez maksas.
31. decembrī plkst. 23:00 – 24:00 2019. gada sagaidīšana Baznīcas laukumā – laimes liešana, astroloģiskā prognoze, karsta tēja, par mūziku un labu garastāvokli rūpēsies grupa „Trīs pakalnu trio”;
00:00 Svētku salūts;
No 00:30 Kultūras centrā svētku balle ar grupu
„Crazy Daisy”, ieeja 5,00 eiro.
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca.

JANVĀRA sākumā
5. janvārī plkst. 14:00 Kultūras centra lielajā zālē
muzikāla izrāde bērniem „Mazā Raganiņa”, režisore – Zinaida Bērza. Piedalās: Smiltenes Tautas teātra aktrises – Madara Vīksniņa, Dana Langenfelda,
Nadīna Paipala un Inguna Sīmane, Gerda Ance
Rieksta, Eva Evelīna Krūmiņa, Monta Sorokina,
Kristians Vilkasts un jauniešu deju kolektīvs „Buki”
(vadītāja – Ieva Arnolde). Kostīmi – Inese Priedīte.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 17. decembra Smiltenes pilsētas KC kasē: 2,00 eiro.
17. janvārī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā
zālē koncerts „Tenoru Jaunais gads”, piedalās Juris
Jope, Kristians Kareļins, Mārtiņš Brūveris, Marģers
Eglinskis un instrumentālā grupa Anatolija Livčas
vadībā. Šie lieliskie mākslinieki izpildīs iemīļotas
dziesmas – „Karameles”, „Divi eņģeļi”, „O sole mio”,
„Tavas mājas manā azotē”, „Ziemas ceļa idille”, kā arī
Intara Busuļa, Dona, Mārtiņa Freimaņa, Lindas Leen
un citu iemīļotu izpildītāju kompozīcijas – jaunās
interpretācijās un īpašā daudzbalsībā. Koncertā, protams, izskanēs arī mazāk pazīstamas Zigmara Liepiņa
kompozīcijas un dziesmas no Raimonda Paula „zelta
fonda”. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Pardīze”
tirdzniecības vietās un www.bilesupradize.lv: 8,00,
10,00, 12,00, 14,00 un 16,00 eiro.

Valtera Poļakova
fotogrāfiju izstāde
„Izaugt ģimenē”

No 17. decembra līdz 16. janvārim Smiltenes pilsētas kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltene, kinozāles foajē
telpās būs aplūkojama fotomākslinieka Valtera Poļakova
fotogrāfiju izstāde „Izaugt ģimenē”. 30 lielformāta darbos
tverti mirkļi audžuģimeņu un aizbildņu dzīves dažādībā un
pieredzē, bērnu smieklos un skumīgākos brīžos. Fotogrāfs
savu veikumu raksturo īsi – ieskatieties viņu acīs!
Izstādes mērķis ir iedrošināt ģimenes kļūt par audžuģimenēm.
Vairāk informācija www.smiltene.lv.

Pasākumi novada pagastos
21. decembrī plkst. 20:00 Brantu pagastā klubā „Vidzemīte”
Ziemassvētku balle Brantu un Smiltenes pagastu iedzīvotājiem ar
grupu „Galaktika”. Pasākums ar groziņiem, galdiņi rezervējami
līdz 17. decembrim pa tālruni: 26405258. Ieejas maksa 3,00 eiro.
22. decembrī plkst. 11:00 Blomes tautas namā ADVENTA
KONCERTS, piedalās jauktais koris „Rauna”, jauktais koris „Pakalni”, sieviešu vokālais ansamblis „Ieklausies” un vīru vokālais
ansamblis „Herakleum”. Ieeja bez maksas.
22. decembrī plkst. 11:00 Grundzāles kultūras namā Ziemassvētku rīts pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst.18:00 Ziemassvētku
koncertuzvedums „Lai iedegas sveces!”. Muzicē Kristīne Dina
Bitēna-Sirmā un Atvars Sirmais. Ieejas maksa 2,00 eiro. Pamatskolas skolēniem un senioriem ieeja bez maksas.
29. decembrī plkst. 11:00 Launkalnes tautas namā Ziemassvētki
pašiem mazākajiem launkalniešiem. Uz rotaļām mīļi aicināti arī
lielāki brāļi, māsas un draugi.
29. decembrī plkst. 20:00 Brantu pagastā klubā „Vidzemīte”
Jaungada pasākums Brantu un Smiltenes pagastu amatiermākslas
kolektīviem ar ielūgumiem. Pasākums pie galdiņiem ar groziņiem. Ieeja bez maksas.
29. decembrī plkst. 21:00 Palsmanes kultūras namā Vecgada
balle ar grupu „Lustīgais blūmīzers”. Pasākums pie galdiņiem.
Ieejas maksa 3,00 eiro.
5. janvārī plkst. 11:00 Blomes tautas namā Blomes pagasta
pirmskolas vecuma bērnu eglītes pasākums „Siventiņa drošie
svētki”. Mīļi aicināti!
5. janvārī plkst. 16:00 Grundzāles kultūras namā Antas Eņģeles solokoncerts „Zvaigznes dienas gaišumā”. Ieejas maksa 2.00
eiro. Pamatskolas skolēniem ieeja bez maksas.
12. janvārī plkst. 22:00 Birzuļu tautas namā, Mēros Karnevāla
balle ar grupu „Kreisais pagrieziens”. Ieejas maksa 3.00 eiro.
13. janvārī plkst. 14:00 Grundzāles kultūras namā Ausekļa Limbažu teātra komēdija „Mazs smaidošs foto” pēc V. Belševicas
stāsta „Tās dullās Paulīnes dēļ”. Režisore Inta Kalniņa. Ieejas
maksa 2,00 eiro. Pamatskolas skolēniem ieeja bez maksas. Izrādes laiks tiks precizēts.
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