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Noskaidroti skaistākie 
Ziemassvētku noskaņās izrotātie īpašumi

Nodibinājums „Smiltenes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
atbalsta fonds” ir uzsācis ziedo-
jumu vākšanu Smiltenes evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas jumta 
rekonstrukcijai un aicina ikvienu 
piedalīties projekta „Gaismas ceļš 
caur gadsimtiem” īstenošanā, kura 
mērķis ir atjaunot un attīstīt septi-
ņus valsts nozīmes kultūras manto-
juma objektus, tai skaitā Smiltenes 
evaņģēliski luterisko baznīcu. Uz 
12.01.2018. nodibinājuma kontā ir 
saziedoti  55197,28 euro. 

Projekta „Gaismas ceļš caur gad-
simtiem” īstenošanā ir apvienojušās 
trīs pašvaldības – Alūksnes novada 
pašvaldība, Cesvaines novada dome, 
Gulbenes novada dome – un Smil-
tenes evaņģēliski luteriskā draudze.  
Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt 
septiņus valsts nozīmes kultūras man-
tojuma objektus, tai skaitā Smiltenes 
evaņģēliski luterisko baznīcu, sagla-
bājot objektu kultūrvēsturisko vērtī-
bu, izmantojot to sociālekonomisko 
potenciālu, piedāvājot jaunus un ino-
vatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai 
funkcionēšanai, tādejādi radot kvali-
tatīvas un daudzveidīgas kultūrvides 
pieejamību, kas  veicinās vietējās ko-
pienas konkurētspēju, reģiona ekono-
misko attīstību, pie-
saistīs tūristus, radīs 
interesi par vēsturi, 
lepnumu par vietējo 
kultūru un tradīci-
jām.

Smiltenes evaņ-
ģēliski luteriskā 
draudze kā partneris 
projekta „Gaismas 
ceļš caur gadsimtiem” ietvaros plā-
no veikt Smiltenes evaņģēliski lute-
riskās baznīcas jumta atjaunošanu, 
veicot koka konstrukciju nomaiņu un 
atjaunošanu un ar to saistīto griestu 
seguma un jumta apdares elementu 
atjaunošanu. Projektā paredzēta zva-
nu torņa skārda seguma nomaiņa, 
torņa koka konstrukciju remontēšana 
un protezēšana, torņa smailes vējrāža 
atjaunošana. Projekta ietvaros baznī-
cas tornī plānots izveidot ekspozīciju 
par Smiltenes pilsētas,  baznīcas un 
līdzcilvēku gaitām. 

Plānotās baznīcas jumta atjau-
nošanas izmaksas ir 300 000 euro, 
no tiem ERAF fi nansējums saņemts 
150 000 euro apmērā. Pārējās izmak-
sas ir jāsedz no Smiltenes evaņģēlis-
ki luteriskās draudzes un baznīcas 
atbalsta fonda piesaistītiem ziedoju-
miem (naudas līdzekļu un būvmate-
riālu veidā). 

Noskaidroti Smiltenes novada 
domes rīkotās  akcijas „Radīsim 
Ziemassvētku noskaņu Smiltenes 
novadā” uzvarētāji. Darba grupas 
un iedzīvotāju balsojuma kopvēr-
tējumā par visskaistākajiem Zie-
massvētku noskaņās noformētiem 
objektiem atzīti - Ingusa Kozlov-
ska mūsdienīgi izrotātais īpašums 
Pilskalna ielā 10A, Smiltenē,  Sa-
nitas Kalvānes māja Valmieras 
ielā 10, Smiltenē un krāšņi izrotā-
tā Upes iela Palsmanē.

Labāko noformējumu autori 
tiks godināti personīgi ar atzinības 
rakstu, saņemot simbolisku un prak-
tisku dāvanu no Smiltenes novada 
domes – īpaši šai akcijai veidotu 
latvju zīmes (Akas zīmes) gaismas 
dekoru, ko turpmāk var izmantot 
Ziemassvētku noformējumu papil-
dināšanā. Pašvaldības pateicības 
rakstus par piedalīšanos saņems visi 
akcijas dalībnieki. 

Smiltenes novada dome jau 
piekto gadu turpināja iesākto tradī-
ciju, rīkot akciju „Radīsim Ziemas-
svētku noskaņu Smiltenes novadā” 
ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus radīt 
Ziemassvētku un Jaunā gada no-
skaņu katram savā mājā, pagalmā 
un darbavietā ar oriģināliem rotāju-
miem. Akcija noslēdzās 7. janvārī, 
kur balsošanā kopsummā tika izvir-
zīti 16 objekti, no tiem 5 pieteiktie 
un 11 darba grupas izvirzītie.

Smiltenes novada domes Teri-
torijas apsaimniekošanas speciāliste 
Agija Kukaine kopā ar darba grupu 
atzinīgi novērtē iedzīvotāju un uz-
ņēmumu radošo pieeju savu objektu 
izrotāšanā: „Iedzīvotāji savus īpašu-
mus izrotā arvien vairāk un vairāk 
Smiltenes novadā, kas nozīmē, ka 
iedzīvotājiem ir svarīgi radīt svētku 
noskaņu savā pagalmā, sētā, pilsētā. 
Paldies, ka daudzviet izrotātie īpa-
šumi iepriecina ne tikai īpašniekus, 
bet arī iedzīvotājus, kas pārvietojas 
garām īpašumam. Priecē tie, kas sa-
vos īpašumos izvēlas vienu vai divu 
krāsu virtenes un tie, kas virtenes 
izvieto kompozicionāli interesanti. 
Izgaismoto īpašumu vidū izcēlās tie, 
kas pagalmā bija izcēluši latviskās 
vērtības, piemēram, ar virteni izgais-
mots karoga masts Bijonu ģimenes 
īpašumā Blaumaņa ielā 8A. Nevar 
nepieminēt, ka veikalu skatlogi kat-

ru gadu oriģināli izceļas ar saviem 
noformējumiem, piemēram, ziedu 
veikala „Laura” ar lina maisiem 
ietērptie puķu podi pie ieejas un ap-
ģērbu veikala „Elizabet” elegantais 
virteņu tērps. Joprojām nepārspēta 
ir Palsmanes Upes ielas iedzīvotā-
ju aktivitāte, jo rotājumu krāšņums 
iepriecināja un radīja svētku sajūtu 
gan lielām, gan mazām sirsniņām. 
Prieks, ka arī iepriekšējo gadu akci-
jas dalībnieki ir gaumīgi papildinā-
juši savus rotājumus.”

Smiltenes novada dome pateicas 
visiem novada iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās aicinājumam iedegt Zie-

Upes iela, Palsmane.

Pilskalna iela 10A, Smiltene.

Valmieras iela 10, Smiltene.

massvētku un Jaunā gada gaismiņas 
savos logos un pagalmos, izdekorē-
ja skatlogus un lodžijas, kas radīja 
īpašu svētku un vienotības gaisotni. 
Paldies iedzīvotājiem, kas iesaistījās 
objektu vērtēšanā, par tiem balsojot 
pašvaldības sociālajās vietnēs. 

Aicinām iedzīvotājus arī turp-
māk „neturēt sveci zem pūra”, bet 
gan aktīvāk iesaistīties akcijās un 
lepoties ar savu veikumu, jo ikviens 
izrotātais īpašums rada kopējo Smil-
tenes novada svētku noskaņu!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes vidusskola aicina apgūt vienu no pasaules lielākajām valodām  – ķīniešu valodu. 
Pieaugušo grupai nodarbības notiks ceturtdienās plkst. 18.00 

Dakteru ielā 27. Otrā tikšanās notiks 25. janvārī.
Nodarbības ir bez maksas, tās vadīs pasniedzēja no Ķīnas – Fenghuang Chen. Pieteikšanās, rakstot uz e-

pastu svs@smiltene.lv vai skolas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter).

Aicina apgūt ķīniešu valodu

Projekta līdzfi nansējums nav 
pietiekams (uz 12.01.2018. nodibi-
nājuma „Smiltenes evaņģēliski lu-
teriskās baznīcas atbalsta fonda” 
kontā ir saziedoti  55197,28 euro), 
lai pilnvērtīgi īstenotu būvprojektu un 
veiktu baznīcas jumta atjaunošanu, 
tādēļ ir nepieciešama visas sabied-
rības iesaistīšanās un atbalsts. Pro-
jekta īstenošanai nepieciešams 
līdzfi nansējums vairāk kā 150 tūk-
stoši euro,  lai to nodrošinātu, no-
dibinājums „Smiltenes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas atbalsta fonds”  
2017. gada nogalē uzsāka ziedoju-
mu akciju un aicina ikvienu, kurš 
vēlas sniegt savu ieguldījumu baz-
nīcas atjaunošanā un saglabāšanā 
nākamajām paaudzēm, iesaistīties. 
Paldies atbalsta fonda pirmajiem 
ziedotājiem – gan privātpersonām, 
gan uzņēmumiem.

Smiltenes novada dome ir viena 
no fonda dibinātājām, tāpēc aicinām 
ikvienu pievienoties baznīcas atjau-
nošanas ceļā, lai uz Latvijas simtgadi 
Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznī-
ca – Smiltenes pilsētas centra atpazīs-
tamības simbols, vēstures lieciniece 
un kultūras piemineklis, uzplauktu, 
savukārt mūsu pilsētas ainava kļūtu 
vēl sakoptāka un pievilcīgāka. 

Lai savāktu nepieciešamo sum-
mu baznīcas atjaunošanai, tiek vākti 
ziedojumi draudzē, uzrunāti pilsētas 
un novadu iedzīvotāji un uzņēmēji, 
kā arī plānoti ziedojumu vākšanas 
pasākumi 2018.gadā. 

Vairāk informācija par projek-
tu un ziedojumu vākšanu – drau-
dzes mācītājs Reinis Kulbergs, tālr.  
29178835, reiniskulbergs@gmail.
com.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās ziedojumu vākšana 
Smiltenes evaņģēliski 

luteriskās baznīcas jumta 
rekonstrukcijai

Ziedot naudu var īpaši šim mērķim atvērtā 
ziedojumu kontā: 
Nodibinājums „SMILTENES EVANĢĒLISKI 
LUTERISKĀS BAZNĪCAS ATBALSTA FONDS” 
Reģ. Nr. 40008250124
Norēķinu konta Nr.: LV02UNLA0055000251778 
Norādot ziedojuma mērķi: 
Baznīcas jumta rekonstrukcijai
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Palsmanes pagastā daļas 0,16 ha platībā iz-
nomāšanu U.P. Iznomāt A.P. zemes vienības 
„Upenieki”, Palsmanes pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0213, daļu 0,16 ha platībā 
mazdārziņam līdz 2022. gada 31. decembrim.

24. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 
37/2017 par zemes vienības Veldes iela 1F, 
Smiltenē daļas 565 m2 platībā iznomāšanu 
J.S. Iznomāt V.S. zemes vienības Veldes iela 
1F, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 005 
0826, daļu 565 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2022. gada 31. decembrim.

25. Pārtraukt 2009. gada 5. maija zemes 
nomas līgumu Nr. 2/2009 ar A.E. par nekus-
tamā īpašuma „Pašvaldības zemes gabals Nr. 
2”, Launkalnes pagastā daļas 0,4942 ha platī-
bā iznomāšanu (Liepu iela 4). Pārtraukt 2009.
gada 5. maija zemes nomas līgumu Nr.3/2009 
ar A.E. par nekustamā īpašuma „Pašvaldības 
zemes gabals Nr. 2”, Launkalnes pagastā daļas 
0,4730 ha platībā iznomāšanu (Bērzu iela 1).

26. Ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no 
dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 9474 
004 0140 001) un saimniecības ēkām (kadas-
tra apzīmējums 9474 004 0140 003, 9474 004 
0140 004), piešķirt nosaukumu „Mežvijas”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 

27. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu „Rūpniecības iela 2”, Smiltene, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
9415 010 0196. 

27.1. Zemes vienībai (projektā apzīmē-
ta ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9415 010 
0007), kas projektēta 2,5261 ha platībā, sagla-
bāt nosaukumu Rūpniecības iela 2, Smiltene, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 2,5261 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskai-
tāma pie kāda cita klasifi kācijā norādīta lieto-
šanas mērķa (kods 0501). 

27.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9415 010 0008), 
kas projektēta 0,3321 ha platībā, piešķirt no-
saukumu un adresi Valkas iela 1A, Smiltene, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,3321 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: valsts aizsardzības nozīmes objektu, 
drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābša-
nas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve (kods 0906).  

27.3. Uz zemes vienības Nr. 2, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0008, esošajai VUGD 
Depo ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 010 
0196 001 mainīt adresi no Rūpniecības iela 2, 
Smiltene, Smiltenes novads uz Valkas iela 1A, 
Smiltene, Smiltenes novads.

28. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu „Gaidas”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastru apzīmējumi 
9458 008 0159 un 9458 008 0165.

28.1. Zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9458 008 0159 sadalīt divās daļās:

28.1.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9458 008 0318), 
kas projektēta 7,3 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „Gaidas”, Grundzāles pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 7,3 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201);

28.1.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9458 008 0319), 
kas projektēta 5,5 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Jaunlejasgaidas”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 5,5 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

28.2. Zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9458 008 0165 sadalīt divās daļās:

28.2.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9458 008 0316), 
kas projektēta 4,9 ha platībā, saglabāt nosau-

2017. gada 27. decembrī notika Smilte-
nes novada domes kārtējā sēde, kurā tika 
pieņemti lēmumi:

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Apes no-
vada domi  par no likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14. punktā izrietoša 
pārvaldes uzdevuma – nodrošināt Apes no-
vada administratīvās  teritorijas būvniecības 
procesa tiesiskumu. Apstiprināt šādas deleģētā 
pārvaldes uzdevuma izmaksas (Pašvaldību uz-
turēšanas izdevumu transfertus) – 40,00 euro 
(četrdesmit euro 00 centi) par vienu Smiltenes 
novada Būvvaldes funkcijas nodrošināšanas 
darba stundu Apes novada administratīvajā 
teritorijā. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Apes no-
vada domi no likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 12. punktā izrietošu pār-
valdes uzdevumu sabiedriskās kārtības no-
drošināšanā Apes novada administratīvajā 
teritorijā. Apstiprināt šādas deleģētā pārvaldes 
uzdevuma izmaksas (Pašvaldību uzturēšanas 
izdevumu transfertus): 

2.1. 10,60 euro (desmit euro 60 centi) par 
vienu Pašvaldības policijas darbinieka nostrā-
dāto darba stundu Apes novada administratī-
vajā teritorijā;

2.2. 0,39  euro  (trīsdesmit deviņi centi) 
par vienu Uzdevuma izpildē nobraukto kilo-
metru. 

3. Slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP” par 
projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecie-
šamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes 
pilsētā” ieceres realizācijas nodrošināšanu.

4. Sagatavot un iesniegt Centrālajā un 
fi nanšu līgumu aģentūrā projektu „Mācību 
vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” pro-
jektu konkursam pasākumā 8.1.2. „Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” par 
kopējo summu 7 252 271,39 (septiņi miljoni 
divi simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti 
septiņdesmit viens euro un trīsdesmit deviņi 
centi).

5. Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas 
Darba devēju konfederāciju par Eiropas So-
ciālā fonda projekta „Profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 
8.5.1.0/16/I/001 ieceres realizācijas nodroši-
nāšanu.

6. Apstiprināt „Grundzāles pamatskolas 
Attīstības plānu 2017. – 2019.”.

7. Grozīt Smiltenes novada sporta 
pārvaldes amatu vienību saraksta sadaļas 
„2.08.100.00 – Smiltenes novada sporta pār-
valde” amata vienību „Apkopējs” (profesiju 
klasifi katora kods 9112 01) amata vienību 
skaitu mainot no „4” uz „4,5” sākot ar 2018. 
gada 1. maiju. Grozīt Smiltenes novada spor-
ta pārvaldes amatu vienību saraksta sadaļas 
„2.08.100.00 – Smiltenes novada sporta pār-
valde” amata vienību „Ēku un teritorijas uz-
raugs” (profesiju klasifi katora kods 9629 07) 
amata vienību skaitu mainot no „2” uz „3” 
sākot ar 2018. gada 1. maiju.

8. Izveidot Smiltenes novada Kultūras 
pārvaldes amatu vienību sadāļā „2.08.230.00 
– Kultūras pārvalde” jaunu amata vienību 
„Smiltenes novada muzeja krājuma glabātājs” 
(profesijas klasifi katora kods 2621 03) ar mē-
nešalgas likmi „500” euro sākot ar 2018. gada 
1. janvāri. Grozīt Smiltenes novada Kultūras 
pārvaldes amatu vienību sadaļas „2.08.230.00 
– Kultūras pārvalde” amata vienības „Smil-
tenes novada muzeja vadītājs” (profesijas 
klasifi katora kods 1431 11) mēnešalgas likmi 
„491” euro uz „650” euro sākot ar 2018. gada 
1. janvāri.

9. Piešķirt privātpersonai G.G. fi nansē-
jumu 500,00 euro (pieci simti euro) apmērā 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem grāmatas 
„Mērniecības vēsture” izdošanas atbalstam.

10. Piešķirt Nodibinājumam „Komunis-
tiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds 

„Sibīrijas bērni” (reģ. Nr. 40008057169) fi -
nansējumu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro 
un 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem idejiskam fonda rīkoto aktivitāšu 
atbalstam.

11. Piešķirt AS „Valters un Rapa” fi nan-
sējumu 300,00 euro (trīs simti euro 00 centi) 
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
grāmatas „Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta 
kavalieri” izdošanas atbalstam.

12. Apstiprināt nekustamā īpašuma „No-
riņas”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
002 0022, brīvo cenu 50000 euro (piecdesmit 
tūkstoši euro), t.sk. par zemi 11597 euro un 
par mežaudzi 38403 euro. Atsavināt K.K. ne-
kustamo īpašumu „Noriņas”, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 002 
0022 19,54 ha platībā, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 
002 0136.

13. Apstiprināt nekustamā īpašuma „No-
ras”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
003 0157, brīvo cenu 15600 euro (piecpadsmit 
tūkstoši seši simti euro), t.sk. par zemi 2554 
euro un par mežaudzi 13046 euro. Atsavināt 
K.K. nekustamo īpašumu „Noras”, Bilskas 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9444 003 0157  13,0 ha platībā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 9444 003 0157.

14. Uzsākt nekustamā īpašuma „Smildzi-
ņas”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 
9470 003 0284, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 
0284  0,140 ha platībā, atsavināšanas proce-
dūru.

15. Uzsākt nekustamā īpašuma „Lejas 
Brālīši”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 
9470 010 0115, kas sastāv no divām zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 9470 010 
0115,  2,38 ha un 9470 010 0116   6,86 ha pla-
tībā atsavināšanas procedūru.

16. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Meža Vār-
niņas” – 3, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kas sastāv no dzīvokļa, 5770/45170 
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzī-
vokļu mājas, trīs palīgēkām un mājai piesaistī-
tā zemesgabala, atsavināšanai.

17. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Meža Vār-
niņas” –5, Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, kas sastāv no dzīvokļa, 6720/45170 kop-
īpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, trīs palīgēkām un mājai piesaistītā ze-
mesgabala, atsavināšanai.

18. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Silva 
10” – 6, Silvā, Launkalnes pagastā, Smilte-
nes novadā, atsavināšanai.

19. No Grundzāles pagasta nekustamā 
īpašuma „Jaunlejas Bindes”, kadastra numurs 
9458 006 0009, atdalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9458 011 0041  10.1 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no „Jaunlejas 
Bindes” uz „Vizlas Bindes”, Grundzāles pa-
gasts.

20. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienības Rīgas 
iela 14, kadastra apzīmējums 9415 007 0051 
8001, daļai 0,0268 platībā – zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu 
zemes nodalījumu joslā. Atlikušai zemes vie-
nībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

21. Slēgt lauku apvidus zemes nomas lī-
gumu ar N.K. par nekustamā īpašuma „Bēr-
zaines”, Palsmanes pagastā zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0128  0,2763 
ha platībā.

22. Slēgt lauku apvidus zemes nomas lī-
gumu ar A.P. par nekustamā īpašuma „Kļavas 
4”, Palsmanes pagastā zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9474 004 0449 0.0230 ha 
platībā.

23. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 
161/2016 par zemes vienības „Upenieki”, 
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kumu „Gaidas”, Grundzāles pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 4.9 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201);

28.2.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9458 008 0317, 
kas projektēta 6,6 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Jaunlejasgaidas”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 6,6 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.

30. Izveidot darba grupu pašvaldības 
īpašumā, valdījumā vai pašvaldībai piekritī-
go nekustamo īpašumu (lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes, meža zemes) turpmākās 
attīstības, apsaimniekošanas un atsavināšanas 
koncepcijas izstrādei

31. Mērķdotāciju 2018. gada 8 mēnešiem 
1177096,00 euro apmērā, veicot Smiltenes 
novada pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifi kāciju no 
2018. gada 1. janvāra, sadalīt sekojoši:

N.
p.k. Izglītības iestāde

Finansējums 
euro

01.01.2018. – 
31.08.2018.

1. Bilskas pamatskola 49066,00
2. Blomes pamatskola 93608,00
3. Grundzāles pamatskola 88308,00
4. Launkalnes sākumskola 12536,00
5. Palsmanes pamatskola 152334,00
6. Variņu pamatskola 68186,00
7. Smiltenes vidusskola 713058,00

Kopā 1177096,00

32. Mērķdotāciju 2018. gada 8 mēnešiem 
174144,00 euro apmērā, veicot Smiltenes no-
vada 5 – 6 gadīgo bērnu obligātās apmācības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifi kāciju no 
2018. gada 1. janvāra, sadalīt sekojoši:

N.
p.k. Izglītības iestāde

Finansējums 
euro

01.01.2018.–
31.08.2018.

1. Bilskas pamatskolas 
PI grupas

7230,00

2. Blomes pamatskolas 
PI grupas

6828,00

3. Grundzāles pamatsk. 
PI grupas

6828,00

4. Launkalnes sākumsk. 
PI grupas

16868,00

5. Smiltenes vidusskolas 
PI grupa

30122,00

6. Variņu pamatskolas 
PI grupas

6828,00

7. Palsmanes PII 20482,00
8. Smiltenes PII 

„Pīlādzītis”
78958,00

Kopā 174144,00

33. Mērķdotāciju 2018. gada 8 mēne-
šiem 499472,00 euro apmērā, veicot Smil-
tenes novada Palsmanes internātpamatsko-
las pedagoģisko darbinieku tarifi kāciju no 
2018. gada 1. janvāra, apstiprināt sekojoši:

N.
p.k. Izglītības iestāde

Finansējums 
euro

01.01.2018. – 
31.08.2018.

1. Palsmanes 
internātpamatskola
t.sk.:
*pedagogu darba 
samaksa
*pārējie izdevumi

499472,00

272792,00

226680,00
Kopā 499472,00

34. Mērķdotāciju 2018. gada 8 mēnešiem 
65752,00 euro apmērā, veicot Smiltenes nova-
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da domes ārpusskolas pedagoģisko darbinieku 
tarifi kāciju no 2018. gada 1. janvāra, apstipri-
nāt sekojoši:

N.
p.k. Izglītības iestāde

Finansējums euro
01.01.2018.–
31.08.2018.

1. Smiltenes Bērnu 
un jauniešu 
izglītības centrs

65752,00

Kopā 65752,00

35. Par īres līguma pārslēgšanu adre-
sē Skolas iela 2 dzīv. 1, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads.

36. Reģistrēt A.Š. Dzīvojamo telpu izīrē-
šanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, ku-
rai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

37. Reģistrēt A.P. Smiltenes novads, Dzī-
vojamo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kār-
tībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.

38. Uzsākt Smiltenes novada domes soci-
ālā dienesta struktūras un darba organizācijas 
izmaiņas.

39. Pagarināt 2010. gada 1. martā ar Sie-
viešu biedrību „Spēkavots” (vienotās reģ. Nr. 
40008099887) noslēgtā pārjaunotā nedzīvo-
jamo telpu nomas līguma termiņu līdz 2025.
gada 31. decembrim.

40. Veikt grozījumus 2014. gada 3. februārī 
ar J.Ūdra individuālo uzņēmumu „Skaņa” no-
slēgtajā neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 
SND –S-TN/1-14 un pagarināt nomas līguma 
termiņu uz laiku līdz 2020. gada 2. februārim.

41. Pārjaunojot 2017. gada 7. jūnijā no-
slēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 
SND-S-TN/3-16. 

42. Pārjaunojot 2017. gada 8. maijā no-
slēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 
SND-S-N/NĪ/2-17. 

43. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Telia Latvija” (reģistrācijas Nr. 
40003057571, juridiskā adrese Lielvārdes iela 
8A, Rīga, LV- 1006) vietu (daļu) 2,5 m2 platībā 
uz inženierbūves „Ūdenstornis” (Grundzāles 
pagasts, kadastra apzīmējums 94580080277) 
mobilo sakaru antenu izvietošanai un saka-
ru aparatūras izvietošanai uz laiku līdz 2022.
gada 31.decembrim.

44. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Latnet serviss” (reģistrācijas Nr. 
40003246457, juridiskā adrese Cēsu iela 31, 
k-1, Rīga, LV- 1012) vietu (daļu) 2,5 m2 platībā 
uz inženierbūves „Ūdenstornis” (Grundzāles 
pagasts, kadastra apzīmējums 94580080277) 
mobilo sakaru antenu izvietošanai un saka-
ru aparatūras izvietošanai uz laiku līdz 2022.
gada 31. decembrim.

45. Piešķirt Smiltenes novada domes līdz-
fi nansējumu 100,00 euro (viens simts euro) 
apmērā Likteņdārza īstenotāju – nodibināju-
ma „Kokneses fonds” (reģ. Nr. 40008092535) 
ar mērķi – Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanas 
ieceres realizēšanai.

46. Likvidēt Smiltenes novada domes 
2016. gada 28. decembra (protokols Nr.19, 
28.§.) izveidoto Smiltenes novada domes 
iepirkumu komisiju projektu – „Smiltenes 
pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju ielas 
līdz Raiņa ielai pārbūve” un „Tranzītielas 
Dārza ielas tilta pār Abulas upi Smiltenes 
pilsētā atjaunošana” ieceres realizācija no-
drošināšanai.

47. Atļaut A. Zīverei savienot Latvijas bā-
riņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekš-
sēdētājas pienākumu pildīšanu ar Smiltenes 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu 
pildīšanu. 

48. Izslēgt no Smiltenes novada Civilās 
aizsardzības komisijas Sarmīti Zvirgzdiņu.

49. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 
19/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes 
2017. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/17 „Smiltenes novada pašvaldības 2017.
gada pamatbudžets” projektu.

Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ie-
ņēmumos 
15 387 108 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam iz-
devumos 
17 552 586 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu. 
3. Finansēšana 2 165 478 euro saskaņā ar 2. pielikumu:
3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro;
3.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 407 874 euro;
3.3. aizņēmums no Valsts kases īstenojamo projektu fi nansēšanai  1 463 853 
euro;
3.4. līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 172 000 euro;
3.5. aizņēmumu atmaksa 613 611 euro.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionā-
lu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai 
programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

1. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 27. decembra 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/17

1. KOPĒJIE IEŅĒMUMI EURO 15 387 108
tajā skaitā:

Klasifi kācijas
kods

Budžeta ieņēmumu klasifi kācijas kodu 
nosaukumi euro

NODOKĻU IEŅĒMUMI 7 803 692
1.01110.00 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 890 253
1.04110.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 596 508
1.04120.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 180 501

1.04130.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
mājokļiem 76 430

1.05410.00 Azartspēļu nodoklis 60 000
NENODOKĻU IEŅĒMUMI 135 470

1.08000.00 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 34 098

1.09000.00 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 23 293

1.10000.00 Naudas sodi un sankcijas 2 807
1.12000.00 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 355

1.13000.00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas

70 917

TRANSFERTU IEŅĒMUMI 6 929 980
1.18000.00 Valsts budžeta transferti 6 764 313 
1.19000.00 Pašvaldību budžetu transferti 165 667
1.21000.00 IESTĀDES IEŅĒMUMI 517 966

2. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 27. decembra 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19/17

2. KOPĒJIE IZDEVUMI EURO 17 552 586
tajā skaitā:

Funkciju
klasif. kods

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām euro

2.01.000.00 Vispārējie valdības dienesti 1 616 875
2.03.000.00 Sabiedriskā kārtība un drošība 181 873
2.04.000.00 Ekonomiskā darbība 1 965 421
2.05.000.00 Vides aizsardzība 503 818

2.06.000.00 Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 1 924 648

2.07.000.00 Veselība 69 546
2.08.000.00 Atpūta, kultūra un reliģija 2 339 229
2.09.000.00 Izglītība 8 132 782
2.10.000.00 Sociālā aizsardzība 818 394

3. Finansēšana 2 165 478 euro, tajā skaitā:
3.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110
3.2. Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 407 874
3.3. Aizņēmums no Valsts kases īstenojamo projektu 
fi nansēšanai     1 463 853

3.4 Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 172 000
3.5. Aizņēmumu atmaksa 613 611

G. Kukainis, Domes priekšsēdētājs 

Saistošie noteikumi Nr. 19/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 27.12.2017. lēmumu (protokols Nr. 19, 21.§.)

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

Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai val-
stij un mīlestību pret savu zemi, akcentējot, ka Latvijas valsts 
galvenā vērtība ir cilvēki. Latvijas valsts simtgades galvenais 
vēstījums ir „ES esmu Latvija”, „Es radu Latviju”, „Es daru 
Latviju”. Ikviens no mums ir Latvija – ar savu smaidu, balsi, 
stāju un talantu, radot mūsu valsts raksturu neatkārtojamu un 
darot tās vārdā neiespējamo.

Atzīmējot Latvijas simtgades gadu, Smiltenes novada dome 
ik mēnesi vēlas izcelt un iepriecināt katra mēneša simto Smiltenes 
novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 
(turpmāk VPVKAC) apmeklētāju un pakalpojuma saņēmēju, dāvi-
not simbolisku dāvanu – Latvijas valsts karogu. Ar šo akciju un dā-
vanu Smiltenes novada dome vēlas īstenot divus mērķus, pirmkārt, 
stiprināt novada iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij, savam 
novadam, viņu latviskās vērtības, aicinot novada iedzīvotājus godāt 
un pacelt mūsu valsts sarkanbaltsarkano karogu katrā mājas pagal-
ma un viensētas mastā, lai mūžam brīvi un lepni tas plīvotu pār 
Latviju un Smiltenes novadu. Otrkārt, veicināt Smiltenes novada 
VPVKAC sniegtos pašvaldības un astoņu valsts iestāžu e-pakalpo-
jumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kuru izmantošana ir kļuvu-
si ērtāka, ātrāka, izdevīgāka.  

12. janvārī pirmā dāvana tika pasniegta simtajai Smiltenes 
novada domes pakalpojuma saņēmējai – Renātei Poliņai, kura 
bija patīkami pārsteigta par saņemto dāvanu. Renāte izmantoja 
pakalpojumu pieteikt savu meitu un dēlu rindā uz pirmsskolas 
izglītības iestādi. Dāvanu pasniedza Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis un novēlēja, lai jaunajā gadā īs-
tenojas visas ieceres un aicināja arī turpmāk izmantot Klientu 
apkalpošanas centra piedāvātos pakalpojumus. Kopumā pirma-
jās divās janvāra nedēļas Smiltenes novada VPVKAC pakalpo-
jumus ir izmantojuši 387 apmeklētāji. 

 Nākamā dāvana tiks pasniegta februārī  – simtajam Smiltenes 
novada VPVKAC apmeklētājam, kurš pieteiks Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA iestādes)  pakalpojumu.

Smiltenes novada VPVKAC atgādina, ka iedzīvotāji var iz-
mantot VPVKAC piedāvātās priekšrocības – saņemt ne tikai in-
formāciju par VSAA pakalpojumiem, bet arī pieteikt dažādu pa-
kalpojumu iesniegšanu portālā www.latvija.lv., piemēram, e-darb-
nespējas lapu, deklarēt dzīvesvietu, iesniegt  bērna piedzimšanas 
un vecāku pabalstus,  kā arī iesniegt pieprasījumu apbedīšanas un 
citiem VSAA pabalstiem. 

Smiltenes novada VPVKAC mērķis ir sniegt informāciju un 
konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepiecieša-
majiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu 
pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu. 
Klientu apkalpošanas centrā klātienē var saņemt:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(otrdienās no plkst. 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00), 
Valsts ieņēmumu dienesta 
(pirmdienās plkst. 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00,  
otrdienās plkst. 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00, 
ceturtdienās plkst. 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00), 
Valsts zemes dienesta pakalpojumus 
(pirmdienās plkst. 9:00 – 12:00 13:00  – 17:00), 
Attīstības fi nanšu institūcija „Altum” 
(piektdienās plkst. 9:00 – 13:00) pakalpojumus un speciālistu 
konsultācijas. 

Kontaktinformācija: Smiltenes novada VPVKAC, darba laiks: 
P. 8:00 – 18:00, O. – C.  8:00 – 17:00, P. 8:00 – 16:00, Tālrunis: 
64707588, 20022348, e-pasts: dome@smiltene.lv. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

100. Smiltenes novada VPVKAC 
apmeklētājs saņem pārsteiguma 

dāvanu

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis un Smiltenes novada 
VPVKAC vadītāja J. Egle pasniedz dāvanu R. Poliņai.

Pašvaldībā
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2017. gads ir bijis dažādiem no-
tikumiem piesātināts un projektiem 
bagāts 3. jūnija Smiltenes novada 
domes vēlēšanu rezultāti ienesa 
jaunas izmaiņas deputātu sastāvā – 
darbu uzsāka astoņi jauni deputāti. 
Visās pašvaldības pārziņā esošajās 
jomās ir realizēti dažādi projekti, 
kuri ir veicinājuši gan novada in-
frastruktūras, izglītības, kultūras un 
sporta attīstību, gan uzlabojuši no-
vada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šogad veiksmes darbu ir ļoti 
daudz – katrā pagastā un pilsētā ir 
turpināti un īstenoti  pērn iesāktie 
darbi, uzsākti jauni projekti.  Šo-
brīd aktuāli mums ir aptuveni 54 
projekti – tas ir lielākais vienlai-
cīgi realizējamo projektu apjoms 
novada vēsturē. Mums ir būtiski 
izdevies palielināt pašvaldības bu-
džeta izdevumus infrastruktūras 
projektiem, kas uzlabos apstākļus 
Smiltenes novada iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, jo stabilas un maksi-
māli daudz darba vietas mūsu no-
vadā ir pirmais solis uz iedzīvotā-
ju skaita krituma apturēšanu. Par 
vislielākajiem veiksmes darbiem 
viennozīmīgi var minēt autoceļa 
Jaunpriedaines – Spicieri rekons-
trukciju, kura mērķis bija uzlabot 
uzņēmējdarbības vidi vietējiem uz-
ņēmējiem, atjaunota kartinga trase, 
kas dod iespēju uzņemt nacionāla 
vai pat starptautiska mēroga sacen-
sības, rekonstruēts Dārza ielas tilts 
pār Abuls upi un izbūvēts gājēju un 
velosipēdistu ceļš no Smiltenes līdz 
Silvai, turpinās darbi Vecā parka 
rekonstrukcijai, uzsākta Smiltenes 
stadiona servisa ēkas un skatītāju 
tribīņu būvniecība, uzsākta daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Smilte-
nē, Daugavas ielas 7A pārbūve, lai 

risinātu dzīvojamā fonda problēmu 
novadā, uzsākta Smiltenes pilsētas 
centra projekta „Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” 
būvprojektu izstrāde, parakstīts lī-
gums par projekta „Ūdens apgādes 
un kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Smiltenē, 3. kārta” īstenošanu, kurš  
paredz veikt kanalizācijas un ūdens-
apgādes tīklu izbūvi 17 Smiltenes 
ielās, nozīmīgs un gaidīts notikums 
bija Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta (VUGD) jaunizbūvētā 
Smiltenes posteņa depo atklāšana. 
Noslēgušies iepirkumi 12 lauku ceļu 
rekonstrukcijām, kuru būvniecību 
varēsim uzsākt 2018. gadā.

Uzsākts nozīmīgs projekts 
„Smiltenes vidusskolas mācību 
vides uzlabošana”, lai pielāgotu 
skolas ēkas jaunajam mācību sa-
turam, nodrošinātu mūsdienīgu 
sporta infrastruktūru un izbūvētu 
jaunu dienesta viesnīcu. Šobrīd no-
rit darbs pie būvprojekta izstrādes. 
Turpinās darbs pie izglītības attīs-

2017. gads notikumiem piesātināts un 
projektiem bagāts gads

tības plāna izstrādes Smiltenes no-
vadam un meklējam risinājumus, 
kā stiprināt ikvienu mūsu izglītības 
iestādi novadā. Pašvaldība turpina 
ar stipendijām atbalstīt novada ta-
lantīgos jauniešus, pirmo reizi tika 
rīkots grantu konkurss novada jau-
najiem uzņēmējiem, notikuši nozī-
mīgi sporta un kultūras pasākumi, 
kā piemēram – Abula upē  tika at-
dzīvinātas laivošanas tradīcijas un 
pirmo reizi notika Baltijas mēroga 
sacensības airēšanas slalomā, pir-
mo reizi Smiltenē notika Latvijas 
Jaunatnes olimpiādes sacensības 4 
sporta veidos – BMX riteņbraukša-
nā, svarcelšanā,  pludmales un kla-
siskajā volejbolā. Turpinās darbs 
pie sociālo jautājumu risināšanas 
un atbalsta sniegšanas novada ie-
dzīvotajiem, esam uzsākuši Sociālā 
dienesta pārstrukturizāciju ar mēr-
ķi specializēt sociālos darbiniekus 
konkrētām mērķa grupām, lai uz-
labotu pakalpojuma kvalitāti. Esam 
būtiskas izmaiņas izdarījuši pašval-
dības kapitālsabiedrības SIA „Sar-
kanā krusta Smiltenes slimnīcas” 
valdē, izvirzot konkrētus sasnie-
dzamos mērķus. Šie un vēl daudzi 
citi veiksmes stāsti ir tie, kas ceļā 
uz Latvijas simtgadi ļauj Smiltenes 
novadam augt un attīstīties. 

Ar veiksmēm, protams, varam 
lepoties, bet neveiksmes dod iespē-
ju mācīties no kļūdām un rīkoties, 
lai tādas netiktu pieļautas turpmāk. 
Nekļūdās tas, kas neko nedara! Šo-
gad esam gājuši ar lieliem soļiem 
uz priekšu, lai īstenotu nospraus-
tos mērķus, taču ne vienmēr visi 
ir bijuši apmierināti ar pašvaldības 
izvēlēto darbu procesu un komuni-
kāciju (piemēram, Smiltenes vidus-
skolas Bērnu rotaļu un sporta lau-

kuma izbūve, kur tikām 
nesaprasti ar darbu se-
cību un elektrības gais-
vadu līnijas pārcelšanu, 
novembrī darbi noslē-
dzās un laukums tika 
nodots ekspluatācijā.  
Tāpat nesenais gadījums 
ar neveiksmīgi izvēlēto 
videoklipu lika secināt, 

ka daudz nopietnāk ir jāplāno kom-
petenču celšanas pasākumi). Mūsu 
novada iedzīvotāji un uzņēmēji ir 
ļoti prasīgi, kas nozīmē, ka pašval-
dībai ir daudz vairāk jāskaidro un 
aktīvāk jāiesaista procesos, un tas 
ir ļoti labi.

Vēlos pateikties Smiltenes no-
vada iedzīvotājiem par uzticēša-
nos, uzņēmējiem par sadarbību un 
ikvienam godprātīgam sava darba 
darītājam, kurš Smiltenes novada 
labā ir paveicis gan lielus, ievēroja-
mus, gan mazus, nozīmīgus darbus. 
Novēlu mums visiem  būt tikpat 
darbīgiem, aktīviem, gudriem un 
kopā veidot un attīstīt Smiltenes 
novadu – vietu, kur dzīvot, mācī-
ties, strādāt un radīt jaunas idejas. 
Tikai visi kopā mēs varam veidot 
dzīvi labāku! Novēlu ikvienam no 
Jums stipru veselību, mīlestību un 
patriotisku, skaistu mūsu Valsts 
simtgades gadu!

Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes 

priekšsēdētājs

Aizvadītais gads 
Smiltenes pilsētas 
kultūras dzīvē 
bijis ievērojamu 
mākslinieku un 
notikumu bagāts gads 

Aizvadītais gads, šķiet, aizlido-
jis vēja spārniem un bijis patiesi ba-
gāts dažādiem svētkiem un pasāku-
miem. Priecājamies, ka pie mums, 
Smiltenē, viesojušies tādi māksli-
nieki kā Jānis Stībelis, izcilais pia-
nists Andrejs Osokins, vijolnieks 
Raimonds Ozols, grupa „Sound Po-
ets” un daudzi, daudzi citi. Kolektīvi 
ir ražīgi strādājuši pie savas radošās 
izaugsmes un gatavošanās Dziesmu 
un Deju svētkiem, esam svinējuši 
saulgriežu svētkus, baudījuši teātri, 
mūziku un dejas mākslu, svinējuši 
apaļas jubilejas un atzīmējuši pie-
miņas dienas. Kā gada lielāko no-
tikumu, noteikti, jāmin Smiltenes 
pilsētas svētkus „Prieks uzdzirkstī 
Smiltenē!”, kad trīs dienu garumā 
tika cildināta uguns varenība un 
skaistums, kā arī, pirms pārcelšanās 
uz jaunām darba telpām, – uguns-
dzēsēju darbs un vecais depo.

2018. gads Smiltenes pilsētā 
un Kultūras centrā viennozīmīgi 
aizritēs Latvijas simtgades un Vis-
pārējo Dziesmu Deju svētku zīmē. 
Jau šobrīd Kultūras centra kolektīvi 
– VPDK „Ieviņa”, jauktie kori „Vid-
zemīte” un „Pakalni”, senioru koris 
„Mežābele”, Pūtēju orķestris un 
TLMS „Smiltene” – rūpīgi gatavo-
jas šim lielajam notikumam – mācās 
repertuāru, to atrāda koncertos, ko-
lektīvu kopmēģinājumos un pieda-
lās skatēs. Tāpat notiek aktīvs darbs 
pie simtgadei veltīto pasākumu plā-
nošanas un organizēšanas. Paralēli 
tam, mērķis ir saglabāt tradicionālu 
un iemīļotu pasākumu norisi pilsētā, 
un veidot sarīkojumu piedāvājumu 
dažādām gaumēm. 

Aprīļa nogalē Smiltenes pilsētā 
norisināsies nacionāla mēroga festi-
vāla „Latvijas goda aplis” pasāku-
mi, bet 3. maija vakarā smilteniešus 
aicināsim pie viena saimes galda, 
lai svinētu mūsu Brīvību – Baltā 
galdauta svētkus.  11. augustā visā 
Latvijā, tostarp arī Smiltenē, norisi-
nāsies Simtgades zaļumballe. 

Simtgades kulminācija gaidāma 
novembrī, kad sveiksim mūsu Lat-
viju 100. jubilejā. Tas tradicionāli 
tiks atzīmēts ar svinīgu pasākumu 
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, 
kura laikā arī tiks sumināti novada 
iedzīvotāji, kuri ar savu darba sparu, 
entuziasmu un pašaizliedzību ir uz-

labojuši un bagātinājuši līdzcilvēku 
ikdienu, rūpējušies par Smiltenes 
pilsētas un novada labklājību, pozi-
tīvu atpazīstamību un attīstību.

Lai 2018. gads ikkatram atnes 
sen lolotu sapņu un izvirzītu mērķu 
piepildījumu, lai apkārt allaž ir labi, 
izpalīdzīgi un uzticami cilvēki un lai 
ik darba dienā – nedaudz svētku, un 
ik svētkos – nedaudz brīnuma! 

Ilze Jēkabsone un 
Madara Mūrniece,

Smiltenes pilsētas Kultūras centrs 

Smiltenes pilsētā 
norit nozīmīgu un 
apjomīgu projektu 
īstenošana 

2017. gada nozīmīgākie objekti, 
kurā pabeigti būvdarbi, ir „Autoceļa 
Jaunpriedaines – Spicieri pārbūve”, 
„Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdar-
bi no Smiltenes līdz Silvai” un „Smil-
tenes pilsētas Dārza ielas tilta pār 
Abuls upi pārbūve”. Šie ir objekti, par 
kuriem daudzi Smiltenes un Silvas ie-
dzīvotāji ir teikuši atzinīgus vārdus. 

2017. gada novembrī eksplua-
tāciju varējām uzsākt Rīgas ielā 16c 
izbūvētajam rotaļu un sporta lauku-
mam, jo sadarbībā ar AS „Sadales 
tīkls” tika pārbūvēta 20 kV elektrolī-
nija, kas šķērsoja izbūvēto laukumu. 

Pie svarīgajiem 2017. gada dar-
biem vēl jāmin kartingu trases, spor-
ta un atpūtas kompleksā „Teperis”, 
Smiltenē pārbūve, apgaismojuma 
pārbūve Līvu, Ceriņu, Vidzemes, 
Cēsu, Valmieras un Līkā ielā un 
Abulas ielas ietves pārbūve. 

Iepriekšējā gadā ir izdevies uz-
labot un darīt tīkamāku vidi arī cit-
viet pilsētā:

pārbūvēts trošu ceļš bērnu - 
rotaļu laukumā Gaujas ielā;

izbūvētas atpūtas vietas ar - 
soliņiem Raiņa un Atmodas ielā, un 
Jaunajā parkā;

veikta Smiltenes pilsētas - 
kapu kapličas logu un durvju nomai-
ņa, telpas remonts, sakārtota piemi-
ņas vieta brīvības cīnītājiem un pie-
miņas vieta pie kapličas;

jaunu apstādījumu stādīša-- 
na Vecajā parkā;

ēkas Baznīcas laukumā 13 - 
demontāža;

pašteces strūklakas pārbū-- 

ve Vecā parka dīķī pie lapenes.
Tāpat kā katru gadu, pilsētā sva-

rīga ir ne tikai jaunu objektu izveide 
un būvniecība, bet jau esošās infra-
struktūras atbilstoša uzturēšana. Kat-
ru gadu liels darbs un fi nansējums 
tiek ieguldīts ietvju un ielu ikdienas 
uzturēšanai, zālāju pļaušanai, koku, 
apstādījumu un atpūtas vietu uzturē-
šanai un kopšanai, lietus kanalizāci-
jas sistēmas ikdienas uzturēšanai un 
uzlabošanai, hidrobūvju uzraudzī-
bai, apgaismojuma tīklu uzturēšanai, 
pilsētas mežu un tajā esošo pastaigu 
taku uzraudzībai un kopšanai.

2018. gadā tiks turpināti darbi 
pie ļoti nozīmīgiem un apjomīgiem 
objektiem „Smiltenes stadiona tribī-
ņu ēkas izbūve”, „Gaujas iela posmā 
no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai, 
Smiltenē” un „Vecā parka un tam pie-
guļošo teritoriju kompleksā rekons-
trukcija”, kā arī uzsākti jauni objekti 
ielu un inženiertīklu infrastruktūras 
pārbūvē: Limbažu ielā posmā no Rī-
gas ielas līdz Gaujas ielai, Celtnieku 
ielā, Gaujas ielā posmā no Valmieras 
ielas līdz pilsētas robežai, Kaikas 
ielā, Valkas ielā, Dārza ielā posmā no 
Atmodas ielas līdz pilsētas robežai un 
sadarbībā ar SIA „Smiltenes NKUP” 
projekta ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. 
kārtas realizācija. 

Ilze Sausā,
Saimnieciskās darbības nodaļas 

vadītāja

Variņu pagastā bijis 
darbīgs gads un veikti 
labiekārtošanas darbi 

 
2017. gadu kopumā var vērtēt 

kā darbīgu un izdevušos. Protams, 
vienmēr gribas paveikt vairāk un la-
bāk, bet tas ir atkarīgs no daudziem 
citiem blakus faktoriem. Vēlētos, lai 
pagastā attīstās uzņēmējdarbība, līdz 
ar to palielinātos iedzīvotāju skaits, 
atgrieztos uz ārzemēm aizbraukušie 
un palielinātos bērnu skaits.

2017. gadā daudz tika strādāts 
pie pagasta teritorijas labiekārtoša-
nas: uzstādīti divi soliņi un četras at-
kritumu urnas, daļēji pagasta terito-
rijā izzāģēti vecie koki un zari, tika 
sakopta apkārtne pie Oktobra ielas 3 
un 3A, tautas namā atjaunots grīdas 
segums, skolā izremontētas klases 
un garderobe, atjaunots šķembu se-
gums Bērzu ielā. 

Tika veikti daudzi citi ikdienas 
darbi. Žēl, ka laika apstākļi 2017.
gada rudenī neļāva lauksaimniekiem 
novākt dāsni izaugušo ražu, mežsaim-
niekiem strādāt savā nozarē.  2018. 
gadā plānojam uzsākt Līvānu ciemata 
ielu apgaismojuma projekta realizāci-
ju, turpināt kopt vecos kokus, stādīt 
jaunus. Rekonstruēt tiltu pār Palsas 
upi un ceļa posmu uz autoceļa Ok-
tobra iela – Sējumi – Saujas, atjaunot 
ielas segumu Līvānu ciematā, turpināt 
remontdarbus tautas namā un skolā. 

2018. gadā novēlu veselību, iz-
turību, dzīves un darba prieku, sati-
cību un tīru sirdsapziņu. Būt īstam 
savas valsts, novada, pagasta un ģi-
menes patriotam. 

Uldis Birkenšteins,
Variņu pagasta pārvaldes vadītājs 
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turpinājums 6. lpp.

Launkalnes pagastā 
plānots turpināt 
darbus pie ceļu 
infrastruktūras 
sakārtošanas

Aizvadītais gads Launkalnes 
pagastā ir bijis ļoti nozīmīgs. Pa-
teicoties ES fondu, valsts un paš-
valdības fi nansējumam ir veikti 
nozīmīgi darbi infrastruktūras sa-
kārtošanā, pārbūvēts un noasfaltēts 
ceļš Jaunpriedaines – Spicieri, ka-
pitāli atremontēts tilts pār Abulas 
upi, izbūvēts apgaismots gājēju 
un velosipēdistu ceļš no Smiltenes 
līdz Silvai. LEADER programmas 
ietvaros izveidots aktīvās atpūtas 
laukums Launkalnē. Tāpat turpi-
nājās Launkalnes sākumskolas bēr-
nudārza grupiņu telpu sakārtošanas 
darbi.

Daudzas iestrādes, kas bija 
2017. gadā, turpināsies arī 2018. 
gadā. Lai atbalstītu uzņēmējdarbī-
bas attīstību, turpināsies ceļu infra-
struktūras sakārtošana. Plānota ceļa 
Vidzemes šoseja – Lauciņi pārbūve 
un asfalta ieklāšana, ceļa Vidzemes 
šoseja – Dāmi pārbūve. Lai piln-
veidotu aktīvās atpūtas iespējas 
aktivitātes, iesniegsim projektu par 
āra trenažieru uzstādīšanu Laun-
kalnē. Tiks izstrādāts visaptverošs 
tehniskais projekts Silvas BMX 
trases pārbūvei. Tāpat turpināsies 
darbi pie Launkalnes sākumskolas 
telpu un teritorijas sakārtošanas. 
Atzīmējot Latvijas simtgadi,  no 
lielākajiem pasākumiem jāmin 17. 
Vislatvijas pašvaldību salidojums 
ar devīzi „Pašvaldība ar putnu ģer-
bonī”, kuru kopā ar Smiltenes pilsē-
tu rīkosim septembrī. 4. maijā Lau-
nkalnes tautas namā plānoti „Baltā 
galdauta svētki”, kura ietvaros no-
tiks koncerts un radošas aktivitātes. 
Augusta mēnesī plānotas pasākums 
veltīts Latvijas simtgadei, kurš no-
slēgsies ar zaļumballi. Kā katru 
gadu tiks rīkots svinīgs pasākums 
veltīts Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienai. 

Jaunajā 2018. gadā novēlu vi-
siem stipru veselību, neizsīkstošu 
enerģiju, izloloto sapņu īstenošanu, 
izdošanos un panākumus visā, ko 
darām. 

Māris Lazdiņš,
 Launkalnes pagasta pārvaldes 

vadītājs

 
Palsmanes pagastā 
iedzīvotāji rosās 
viensētās un aktīvi 
piedalās dažādu 
pasākumu, projektu 
īstenošanā

Pagājušais gads Palsmanes pa-
gastā pagājis rosoties dažādās jo-
mās. Kā nozīmīgie notikumi jāmin 
dejotāju radošās dienas „Danči zaļā 
pļavā”, teātra pirmizrāde „Līdz va-

ravīksnei tikt”, pašdarbnieku kon-
certi, Palsmanes evaņģēliski lute-
riskās baznīcas 200 gadu svinības, 
Palsmanes pirmsskolas izglītības 
iestādes 50 gadu pasākums. 

Lielākie izdevumi bija atjau-
nojot daļu kapsētas sētas, kapličas 
jumtu un autoceļu Rauza – Pa-
vār-cepļi. Sadarbojoties ar daudz-
dzīvokļu mājas „Smaidas” iedzī-
votājiem, spējām nomainīt jumta 
segumu. Prieks un lepnums par 
sakoptību viensētās, iestādēs un 
uzņēmumos visa gada garumā. 
Priecājamies, ka tas tiek pamanīts 
arī novadā. Gan sakoptības konkur-
sā vasarā, gan konkursā „Radīsim 
Ziemassvētku noskaņu Smiltenes 
novadā” pagājušajā gadā palsma-
nieši bija laureātu vidū. Projektu 
ietvaros esam spējuši labiekārtot 
pamatskolas teritoriju un papildināt 
tērpus tautas deju kolektīvam „Cī-
rulis”.  

Runājot par pagasta 2018. gada 
galvenajām prioritātēm, nevar no-
saukt tikai vienu, jo budžetā ir pare-
dzēts fi nansējums dažādām jomām. 
Nākamajā gadā, piemēram, pare-
dzēts realizēt lauku ceļa remonta 
projektu „Mētras – Jauncepļi”.  
Kultūras jomā vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīvs „Cīrulis” ga-
tavojas dziesmu un deju svētkiem. 
Sagaidot Latvijas simtgadi, ir iece-
rēti dažādi pasākumi. Lielās talkas 
ietvaros gribam palīdzēt draudzei 
attīrīt no sūnām baznīcas sētu, cen-
tīsimies sakārtot 1. Pasaules kara 
dalībnieku piemiņas vietu, izveido-
sim kapličā informatīvo materiālu, 
kurā būtu informācija par kapsētā 
apglabātajiem Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieriem.  Bet vislielākais 
piedzīvojums palsmaniešus sagai-
dīs augusta sākumā, jo pie mums 
tiks organizēts nedēļu garš latviešu 
saiets – nometne „Trejdeviņi”, kurā 
būs iespēja piedalīties ikvienam in-
teresentam.

Svētki atnāk un aiziet, bet prieks 
paliek
Par svecēm, egli un dāvanām, 
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām 
domām…

 /M. Svīķe/

Ikvienam pagasta un novada 
iedzīvotājam novēlu, lai piepildās 
viss iecerētais! 

Tigna Podniece,
 Palsmanes pārvades vadītāja

 

Blomes pagastā 
aicinās iedzīvotājus 
iesaistīties vides 
sakopšanas darbos 
par godu Valsts 
simtgadei

Pagājušais gads kopumā ir pa-
gājis diezgan „raibi”. Kaut vai atce-
roties par pārmaiņām pagasta cen-
trā un Steģu gravas ūdenskrātuves 
līmeņa pazemināšanu, kad kļuvām 
pat redzami pa visu valsti. Kā po-
zitīvo var izcelt auto stāvlaukuma 
izveidošanu pie tautas nama, tika 
saremontētas skolas sporta zāles 
ģērbtuves dušas un tualetes, daļēji 

labiekārtota Blomes Dzirnavu eze-
ra pludmale, atjaunots ceļu segums 
pagasta autoceļiem – Krasta ielai 
un Dārza ielai, kopumā 2,26 km 
garumā, Tika veikts kosmētiskais 
remonts pagasta pārvaldes telpās.

Arī 2018. gads būs darbīgs – 
plānots atjaunot pagasta autoceļu 
virskārtas segumu vismaz 2,5 km 
garumā,  izstrādāt  projektu Jasmī-
nu, Ceriņu un Krasta ielu apgaismo-
šanai, tiks turpināta Blomes Dzirna-
vu ezera pludmales labiekārtošana. 
Lai novērstu bīstamu situāciju ra-
šanos, plānots daļēji nojaukt ēkas 
drupas pie Dzirnavu ezera slūžām 
un nomainīt pašas slūžas. Blomes 
pamatskolā remontēs virtuves telpas 
un sporta zāles ārējo sienu. Liela-
jā talkā plānots atjaunot tiltiņu pār 
Abula upi pie „Kritņa”.  Kā vienu no 
sabiedriskajiem darbiem vēlos izcelt 
puķu dobju un celiņu izveidošanu 
pie tautas nama. Šo darbu veikšanai 
aicināsim talkā arī pagasta iedzīvo-
tājus, lai darbus varētu paveikt līdz 
Latvijas valsts simtgadei.

2018. gadā novēlu visiem iz-
darīt pagājušajā gadā nepabeigtos 
darbus, izvirzīt jaunus mērķus un 
censties  tos sasniegt un nebaidīties 
no kļūdām. Būsim iejūtīgi un sa-
protoši viens pret otru. Palīdzēsim 
tiem, kam klājas grūtāki jo tikai 
visiem kopā mums jāiet uz galve-
no mērķi – mūsu Tēvzemes, mūsu 
Latvijas labklājību un izaugsmi!

Gaidis Bogdanovs,
 Blomes pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Bilskas pagastā veikts 
nozīmīgs darbs Mēru 
muižas attīstībai. 
Turpināsies darbs pie 
atpūtas takas izveides 

Bilskas pagastā 2017. gadā pie 
nozīmīgākajiem paveiktajiem dar-
biem ir jāpiemin remontdarbi Mēru 
muižā, kur tika veikta jumta daļas 
nomaiņa un 4 telpu kosmētiskais 
remonts, nozīmīgs notikums bija 
patstāvīgās ekspozīcijas „Smilte-
nes novada medicīnas vēsture un 
muzeja pirmsākumi” atklāšana, 
kurā izmantoti dažādi multimediji 
un inovatīvas tehnoloģijas. Uzsākts 
darbs pie „Aktīvās atpūtas takas 
izveides ap Bilskas ezeru”, iesais-
toties brīvprātīgajiem, ir izbūvēti 
pirmie 500 metri. Pagarināta ielu 
apgaismojuma līnija Mēru centra 
Egļu ielā un labiekārtota Birzuļu 
tautas nama apkārtne.  

2018.  gada Bilskas pagasta 
prioritātes būs turpināt darbu pie 
Mēru muižas attīstības, labiekār-
tot aktīvās atpūtas taku ap Bilskas 
ezeru, rast iespēju taku pagarināt, 
sasniedzot Ezernieku pludmali, 
uzstādīt karogu mastus skvērā pie 
„Pašvaldības mājas” un izveidot 
internātu Bilskas pamatskolā.

Latvijas simtgadi gaidot, aici-
nāsim iedzīvotājus sēt saulespuķes, 
kas ir vienas no latviskākajām pu-
ķēm, lai, sagaidot Latvijas simtga-
di, mūsu pagasts būtu saules izgais-
mots. Plānoti Baltā galdauta svētki,  
Velo rallija pa Bilskas pagastu 3. un 
4. kārta, kura mērķis ir apbraukt un 
iepazīt pagasta skaistākas vietas, 
savukārt 2. jūnijā tiksimies Bilskas 
pamatskolas salidojumā un atzīmē-

sim  90 gadus, kopš Bilskas pagastā 
ir skola. 

Ikvienam novēlu, lai vienmēr 
pasaulē būtu kaut kas, ko gribi ie-
mācīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, 
kur vēlies nonākt un kāds cilvēks, 
kuru satikt! 

Linda Karlsone,
 Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja 

Grundzāles pagastā 
plānotas dažādas 
aktivitātes valsts 
simtgades ietvaros

Aizvadītais gads Grundzāles 
pagastā pagāja aktīvi. Tiem, kuri 
gribēja atrast sev nodarbošanos 
brīvajā laikā, bija plašas iespējas – 
piedalīties pašdarbības kolektīvos, 
sporta spēļu komandās, skolas rī-
kotajās aktivitātēs, ikgadējā Lielajā 
talkā, apmeklēt dažādus kultūras 
pasākumus, speciālista vadībā da-
rināt sev tautas tērpu, uzlabot ve-
selību jogas nodarbībās. Regulāri 
un radoši darbojās skolas padome, 
augsta bija iedzīvotāju aktivitā-
te pašvaldību vēlēšanās. Jauniešu 
deju kolektīvs „Riedēni” koncertē-
ja Itālijā, seniori pabija ekskursijā 
Līgatnē. 

les pagastā ienāks ar mierīgu un 
priecīgu prātu, jo katru gadu līdz 
šim viss ir darīts tā labā, lai mūsu 
pagasts attīstītos, plauktu un dzīvo-
tu. Galvenie pasākumi 2018. gadā 
būs:  4. maijā, kad plānoti pagasta 
ļaužu sadziedāšanās svētki pie bal-
ti klāta galda Grundzāles kultūras 
namā. Katrs, kurš prot spēlēt kādu 
mūzikas instrumentu, tiks aicināts 
pievienoties jau esošajai muzicē-
jošajai brigādei. Kas neprot spēlēt, 
nāk ar balsi un dzied, ka nemetas! 2. 
jūnijā plānots vasaras sezonas atklā-
šanas koncerts estrādē Brīvības ie-
las svētku zīmē. Veclaicenes šoseja, 
kas iet cauri Grundzāles pagastam, 
ir Brīvības ielas turpinājums. Par to 
tad arī būs koncerta stāsts. Koncer-
tā piedalīties grupa „Ducele”, kuras 
pamatsastāva dalībnieki nāk no Si-
guldas, kurai arī cauri tek Brīvības 
iela. Dejošanas daļu aizpildīs mūsu 
pašu lieliskie dejotāji – „Rieda” un 
„Riedēni”. Balli tovakar spēlēs gru-
pa „Rumbas kvartets” no Kuldīgas, 
līdz kurai varam aizbraukt pa Brīvī-
bas ielas turpinājumu uz Kurzemes 
pusi. 

Savukārt Valsts svētku svinē-
šana plānota 17. novembrī, kad 
Grundzāles kultūras namā viesosies 
Smiltenes jauktais koris „Pakalni” 
un koris no Lietuvas. Ir ideja daļu 
balles mūzikas uzticēt mums zinā-

mam igauņu muzikantam. 
Tādējādi mūsu Valsts 
svētki tiktu padarīti pla-
šāki, visas Baltijas valstu 
jubilejas apvienojot.

Visiem novada iedzī-
votājiem Jaunajā gadā no-
vēlu, lai katram ir radošas 
idejas un mērķi, ko gribas 
sasniegt, lai laba veselība 
un darba spars tos īste-
nojot. Novēlu ikvienam 
saprast, ka tikai mēs katrs 
pats esam atbildīgs par 
savu rīcību un savu dzīvi, 
par savu veselību, par sa-
vām veiksmēm, neveiks-
mēm un pieņemtajiem lē-
mumiem!

Alda Zvejniece,
 Grundzāles pagasta pārvaldes 

vadītāja 

Brantu un Smiltenes 
pagastā šogad tiks 
uzsākti vairāku ceļu 
rekonstrukciju darbi

Klāt jaunais gads un, kā ierasts, 
atskatāmies uz aizgājušo gadu un 
plānojam darbus šim gadam.

Lielākais notikums Brantu un 
Smiltenes pagastos 2017. gadā bija 
Smiltenes novada svētku organi-
zēšana Līgo dienas noskaņās. Ie-
priekšējā gadā esam savā īpašumā 
ieguvuši vairākus nekustamos īpa-
šumus, tai skaitā Līgo kalnu Smil-
tenes pagastā, kurš ir nozīmīga vie-
ta iedzīvotājiem vasaras Saulgriežu 
svinēšanai. Tika sakopta piemiņas 
vieta gleznotājam Vilhelmam Pur-
vītim Brutuļos.

Tauta sākas ar tradīcijām, kas 
mantotas, izkoptas un uzturētas no 
sendienām. Esam pratuši nosargāt 
un iznest savas tautas gara mantoju-
mu līdz mūsdienām. Kultūra izšķir 
daudz, tā nodrošina to, ka Latvija ir 

Kā nozīmīgākos paveiktos dar-
bus vēlos izcelt izremontētās mei-
teņu tualetes telpas pamatskolā un 
restaurētās parketa grīdas abās kul-
tūras nama zālēs, kā arī LAD atbal-
stītos un īstenot uzsāktos LEADER 
projektus – „Tautas tērpu iegāde 
deju kolektīvam Rieda” un „Vidze-
mes tautas tērpu iegāde Grundzāles 
jauniešu deju kolektīvam”. Mazāk 
veiksmīgi vedās ar LEADER pro-
jekta „Grundzāles estrādei piegulo-
šās teritorijas labiekārtošana” reali-
zāciju, jo būvnieku vainas dēļ darbi 
tika padarīti tikai daļēji, līdz ar to 
pārējie darbi būs jāpaveic 2018. 
gadā. Gada nogalē Grundzāles cie-
mata centrā spoži iemirdzējās un 
ikvienu priecēja atjaunotais spožais 
svētku rotājums – augošā un dižā 
pagasta egle. 

2018. gada nozīmīgākie darbie, 
kas jāpaveic, ir iesākto darbu pa-
beigšana pie estrādes teritorijas lab-
iekārtošanas, pamatskolas 2. stāva 
elektroinstalācijas tīklu nomaiņa, 
pašvaldības autoceļa „Priežkalni – 
Bierņi”  rekonstrukcija. Abiem deju 
kolektīviem būs uzšūti jaunie tautas 
tērpi un tiem ir pamatotas cerības 
piedalīties simtgades Dziesmu un 
deju svētkos.

Latvijas simtgade Grundzā-
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tieši Latvija! Latvijas 100 gadu ju-
bilejas gadā mēs Brantu un Smilte-
nes pagastos izcelsim un godināsim 
tautas pamatu un vērtību – ģimeni. 
Brantu pagastā svētkus svinēsim no 
jauna atgūtajā „Irbīšu” svētkalnā un 
Augu ģimenes sētā, „Kalbakās”, 
Smiltenes pagastā, kā arī ar sveču 
liesmu iemirdzēsimies latviskākajā 
novadā, Latvijas sirdī. 

Tā kā šis ir arī Dziesmu un Deju 
svētku gads, tad mūs Vislatvijas pa-
sākumā pārstāvēs Smiltenes pagasta 
VPDK „Sanācēji” un Smiltenes teh-
nikuma JDK „Amatnieki” (vadītāja 
A. Kalniņa). Lai Latvijā, Smiltenes 
novadā un mūsu pagastos ir stipras 
ģimenes, kas uztur latvisko gēnu 
un nodod tālāk stipriem un gudriem 
bērniem. 

2018.gadā tiks uzsākti ceļu re-
konstrukcijas darbi ceļiem Smilte-
nes pagastā Jaunbilska – Strēbeles 
2,5 km garumā (aprīlis – oktobris), 
Kažauči – Stariņi 1,3 km garumā 
(aprīlis – augusts), Brantu pagastā 
Ozolkalnu ceļam 0,7 km garumā 
(maijs – oktobris) un Žīguru ceļam 
1,5 km garumā (aprīlis – oktobris). 

Plānojam ielu apgaismojuma 
tehnisko projektu izstrādi Ilgu un 
Brutuļu ielās Smiltenes pagastā. 
Turpināsim Smiltenes muižas parka 
sakopšanu un labiekārtošanu.   

Lai Jaunajā gadā piepildās viss, 
kas iecerēts!

Lai mūsu mājās, novadā, Latvi-
jā un visā pasaulē valda miers, sati-
cība un mīlestība!

Lai katram no mums Jaunais 
gads sniedz veselību, izdošanos, 
pārticību un svētku sajūtu Latvijas 
100. gadus sagaidot!

Mārīte Treijere,
Brantu un Smiltenes pagasta 

pārvaldes vadītāja

Kultūrā 2018. gads 
paies Valsts simtgades 
un Dziesmu un deju 
svētku zīmē

Mēdz teikt, ka Laime ir ceļš, ne-
vis mērķis. Un iespējams, ka galve-
nais nav laimīgas beigas, bet gan pats 
ceļš uz Laimi. Laime vienmēr ir tevī 
pašā un atkarīga tikai no tevis paša. 
Ar šādu atziņu, sajūtu un iedvesmu 
svinam laiku, kurā dzīvojam un strā-
dājam. Dodam tam un ņemam no tā, 

kas mūsu katra spēkos. 
2017. gads kultūras nozarē ir 

bijis spēcīgs un piepildīts. Jo kā 
gan citādi – 750 amatiermākslas 
dalībnieki ir tauta, kas stāv droši 
kā egļu vēris un vētrā savu dziesmu 
ceļ. Tā tauta ir, kas stāv ar saviem 
Dieviem. 

Kā zināms veiksmes stāsts mūsu 
nozarē ir Smiltenes novada muzejā 
paveiktais! Un tas ir tikai ceļa sā-
kums. Mēru muiža būs Latvijas pērle 
un Smiltenes novada lepnums. 

2018. gads mums visiem ir 
īpašs gads. Latvijai 100, un mēs 
esam izredzētie, kam lemts to ne 
tikai piedzīvot, bet arī piepildīt. 
Latvijas valsts simtgades zīmē no-
tiekošie XXVI Vispārējie  latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki no-
risināsies Rīgā no 2018. gada 30. 
jūnija līdz 8. jūlijam. Svētkos kā 
vienā no lielākajiem Latvijas valsts 
simtgades notikumiem atbalsosies 
simtgades svinību vēstījumi un 
vērtības. To centrā ir cilvēks – svēt-
ku dalībnieks visplašākajā nozīmē, 
sākot no dziedātāja vecmāmiņas, 
līdz komponistam, brīvprātīgajam, 
šuvējai un svētku viesim. Ikviens ie-
saistītais turpinās tradīciju, radot un 
darot Dziesmu un deju svētkus, un 
reizē arī savu valsti – Latviju. Cieņa, 
kopība un tagadnīgums!

Smiltenes novads, Pasaulē lat-
viskākais novads Vidzemes centrā 
ar brīvi plīvojošu Latvijas simbolu – 
sarkanbaltsarkano karogu katrā sētā, 
sagaidīs simtgadi godam un cienīgi, 
lepni un priecīgi!

Izdarīsim kaut ko tik labu, lai 
pēc tam ir ko svinēt! Jo es esmu Lat-
vija!

Pārsla Jansone,
 Smiltenes novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja 

Smiltenes novads var 
lepoties ar sasniegto 
sportā 

Aizvadītais – 2017. gads spor-
ta jomā noteikti saistās ar Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādes norisi. Sadar-
bojoties ar olimpiādes tiešo organi-
zatoru – Cēsu novada pašvaldību, 
Smiltenē sekmīgi spējām noorga-
nizēt sacensības volejbolā, pludma-
les volejbolā, BMX riteņbraukšanā 
un svarcelšanā. Arī mūsu novada 
sportisti šajā olimpiādē startēja ar 
ļoti labiem panākumiem un neofi -
ciālajā komandu vērtējumā visu 
Latvijas pašvaldību komandu kon-
kurencē Smiltenes novads ierindo-
jās 15. vietā. Zelta medaļas izcīnīja 
Agnija Caune orientēšanās sacensī-
bās vidējā distancē, Agnija Caune, 
Zanda Stabiņa un Elīna Skopāne 
orientēšanās sacensībās stafetē, 
Klāvs Ozoliņš vieglatlētikā šķēpa 
mešanā, bronzas godalgas saņēma 

vieglatlēti Marta Marksa 100 m 
barjerskrējienā un Dāvis Krauklis 
šķēpa mešanā, kā arī riteņbraucēja 
Eva Elīza Leikarte MTB distancē.

Mēs varam lepoties arī par 
Ilgvara Caunes izcīnīto otro vietu 
Eiropas jauniešu čempionātā orien-
tēšanās stafetē, Artūra Pauliņa 20. 
vietu pasaules čempionātā orientē-
šanās sportā garajā distancē, Rai-
nera Hermanovska startu Eiropas 
U-18 fi nālturnīrā basketbolā, Matī-
sa Velpa 17. vietu Eiropas junioru 
čempionātā šķēpa mešanā, Kristera 
Alda Puriņa sekmīgo spēli UEFA 
Eiropas čempionāta kvalifi kācijas 
turnīrā U-19 vecuma grupā, Vidze-
mes futbola centra U-18 komandas 
uzvaru Latvijas čempionātā, kā arī 
vēl daudzu citu mūsu novada spor-
tistu startiem valsts un starptautiska 
mēroga sacensībās.

2018. gadā mūsdienīgāku iz-
skatu iegūs Smiltenes pilsētas sta-
dions, kur ekspluatācijā tiks nodo-
ta stadiona tribīņu un servisa ēka. 
Ceram, ka reāli darbi varētu sākties 
sporta halles būvniecībā pie Smil-
tenes vidusskolas. Katrā ziņā sporta 
infrastruktūras uzlabošana un attīs-
tība ir viens no priekšnosacījumiem 
kvalitatīvam mācību un treniņu 
procesa organizēšanai sporta sko-
lā un sporta klubos, sacensību or-
ganizēšanai, iedzīvotāju iespējām 
nodarboties ar sportu savu izvirzīto 
mērķu realizācijai.

Šā gada nogalē svinēsim savas 
valsts pastāvēšanas simtgadi. Es 
personīgi nekad neesmu aizrāvies 
ar īpašu pasākumu organizēšanu 
kādam noteiktam lozunga veidī-
gam aicinājumam. Sporta nozarē 
panākumus var gūt tikai ar siste-
mātisku, neatlaidīgu, mērķtiecīgu 
un metodiski pareizi nostādītu un 
vadītu darbu. Šādu pieeju savā ik-
dienas darbā novēlu rast ikvienam 
sportistam, trenerim, skolotājam, 
sporta entuziastam. Tad mums savā 
novadā būs iedzīvotāji, kuri ar sa-
viem panākumiem spēs godam nest 
Smiltenes vārdu valsts un starp-
tautiskā mērogā, būs iedvesmojoši 
paraugi ikdienas dzīvē, būs vesela, 
fi ziski aktīva un radoša sabiedrība. 
Simtgades svinības es novēlu ik-
vienam pavadīt arī ar sava darba un 
ieguldījuma veidotu svētku sajūtu 
un lepnumu par savu – Smiltenes 
novadu, par savu valsti – Latviju.

Guntars Markss,
Smiltenes novada Sporta 

pārvaldes vadītājs 

2018. gadā novada 
izglītības iestādēs tiks 
veltīts liels darbs pie 
jaunā mācību satura 
ieviešanas 

2017./2018. mācību gadu uz-
sāka 1344 skolēni 1. – 12. klasēs, 
taču, aptverot arī pirmsskolas izglī-
tības programmas,  pavisam novada 
izglītības iestādēs izglītojas 2041 
nākamais dzīves virzītājs, tas ir, tur-
pat 1/6 no visiem novada iedzīvotā-
jiem.

Atbalstot novada skolotājus, 
lielākā rūpe ir viņu tālākizglītības ie-
spēju veicināšana. Metodiskā darba 
galvenais uzdevums bija mācīšanas 
un mācīšanās kvalitātes uzlabošana, 
veicinot  skolotāju savstarpēju sa-
darbību un tālākizglītību kompeten-

cēs balstīta mācību 
satura veidošanas 
apstākļos. 

Pašvaldība sek-
mējusi vidusskolēnu 
mācību rezultātus, 
maksājot ikmēneša 
stipendijas Smilte-
nes novada vispār-
izglītojošo skolu 
izglītojamajiem; tās, 
atbilstoši sasnieg-
tajiem rezultātiem, 

saņēma 71 skolēns jeb vairāk nekā 
puse 10. – 12. klašu skolēnu.

Ļoti apjomīgu darbu prasīja čet-
ri lieli ES projekti, kas atbalsta jau-
no mācību saturu, izglītojamo indi-
viduālās iespējas un  kompetences, 
karjeras izvēli.

2018. gada prioritātes būs jaunā 
izglītības satura veiksmīga ienākša-
na novada izglītības iestādēs veik-
smīgā sadarbībā skolotāji – skolē-
ni – vecāki – pašvaldība. Uzsākto 
projektu darbs un iesaiste iniciatīvā 
„Latvijas skolas soma”, kas ir lielā-
kā valsts simtgades dāvana Latvijas 
bērniem un jauniešiem. Sākot ar 
2018. gada septembri, tās ietvaros 
ikvienam mūsu valsts skolēnam 
tiks nodrošināta iespēja izzināt un 
klātienē pieredzēt Latvijas kultūras 
un dabas vērtības, iepazīt dažādos 
laikos Latvijā radītās inovācijas un 
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 
Novada pedagogu tālākizglītoša-
nās koordinēšana. Izglītības iestāžu 
pasākumi „Skolas velte simtgadei” 
2017./2018. m.g. noslēgumā. 

Novēlējums novada iedzīvotā-
jiem: Zenta Mauriņa rakstījusi, ka 
„prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt 
to, kas mums pieder, vienalga, vai 
tā būtu maize vai ūdens, doma vai 
sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to 
saņem...” un kļūst bagātāks.

Gunta Grigore,
Smiltenes novada Izglītības 

pārvaldes vadītāja 

Aizvadīts veiksmīgs 
un panākumiem pilns 
2017. gads tūrismā

Aizvadīts veiksmīgs un panā-
kumiem pilns 2017. gads Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas cen-
trā (TIC). Lai prezentētu un popu-
larizētu Smiltenes novadu vietējiem 
iedzīvotājiem un tūristiem, pasāku-
mos un dažādās izstādēs tika izdoti 
dažādi drukātie materiāli – izdots 
ekskursiju piedāvājums grupu eks-
kursijām Smiltenes novadā, šogad 
arī igauņu valodā, atjaunotas reģio-
nālās „Vidzemes šosejas pieturu” 
tūrisma kartes, kas papildinātas arī 
ar vācu valodas izdevumu. 

 Atjaunoti 7 lielie tūrisma in-
formācijas stendi Smiltenes nova-
dā (uz Smiltenes novada robežām 
ar Raunas, Apes un Gulbenes no-
vadiem, līdzās kafejnīcām „Ku-
kaburra” un „Jautrais Ods”, DUS 
„Latvijas Nafta” un viens stends 
Smiltenē). 

Piedalījāmies 5 tūrisma izstā-
dēs, lai pārstāvētu un prezentētu 
Smiltenes novada tūrisma piedā-
vājumu. Tika organizēti vairāki 
tūrisma pasākumi, lai iepazītu 
Smiltenes novadu. Priecē, ka TIC 
organizētajos pasākumos dalībnie-
ku skaits ir audzis. Gada laikā aiz-
vadītajos 5 pasākumos piedalījās 
346 dalībnieki. 

Šogad pirmo reizi Latvijā īste-
nojām tūrisma akciju sociālajā tīk-
lā „Instagram”. No 1. aprīļa līdz 1. 
oktobrim norisinājās tūrisma akci-
ja „Apceļo Vidzemes šosejas pie-
turas”, lai iepazītu jau esošā sadar-
bības projekta „Vidzemes šosejas 
pieturas” tūrisma piedāvājumu. 

Visa gada laikā tika sniegta 
informācija un konsultācijas tūris-
tiem, vietējiem iedzīvotājiem, tū-
risma uzņēmējiem, studentiem un 
sadarbības partneriem.

Kopējais TIC interesentu skaits 
2017. gadā bija 3562 apmeklētāji, 
kas salīdzinājumā ar 2016. gadu ir 
audzis par 13%. Par 12% pieau-
dzis ārzemju viesu skaits.

2018. gadā tiks turpināti darbi 
pie jauna velomaršruta izveides, 
tiks organizēta tūrisma akcija „Ap-
ceļo Vidzemes pieturas”, kur akci-
jas dalībnieki tiks aicināti uzņemt 
fotogrāfi jas un ievietot tās „Face-
book”. Maija beigās norisināsies 
tūrisma rallijs „Vidzemes pieturu 
piedzīvojums”. Pirmo reizi Smil-
tenes novads tiks pārstāvēts tūris-
ma izstādē „Adventure”, kas nori-
sināsies Viļņā. 

Modris Apsītis un 
Līva Anderšmite,

Smiltenes novada TIC

turpinājums no 5. lpp.
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Pašvaldībā

Lai drošām idejām, darbiem un 
labām domām bagāts Jaunais gads! 
Tā mēs vēlējām 2017. gada sākumā. 
Nu jau atkal Jauns gads ir ieskrējies 
un varam atskatīties uz iepriekšē-
jo, kas bijis gana darbīgs un noti-
kumiem bagāts. Esam izvērtējuši 
nu jau aizvadīto 2017. gadu un par 
būtiskākiem sasniegumiem varam 
pastāstīt jums.

Uzņēmuma valde
Novembrī tika izvērtēta līdzši-

nējā valdes locekļa darbība un Ai-
gars Vīvuliņš tika atkārtoti ievēlēts 
uz nākamo valdes pilnvaru termiņu. 
Tas tikai nozīmē to, ka esam uz pa-
reizā ceļa un turpināsim iesākto.  

Telefonam nē!
Jaunajā gadā pakāpeniski at-

teiksimies no iespējas ūdensskaitī-
tāju rādījumus reģistrēt telefoniski. 
Šādā veidā tiks atvieglots biroja dar-
binieku darbs, kā arī novērsta kļūdu 
iespējamība rādījumos. Ūdensskai-
tītāju rādījumus var ievadīt: uzņē-
muma interneta vietnē http://smil-
tenesnkup.lv/kabinets/, atsūtīt īsziņā 
vai Whatsapp ziņā uz mobilo tālr.: 
27843971, nosūtīt pa e-pastu smilte-
nesnkup@gmail.com, vai izmantot 
pasaknīšus, kas atrodami rēķinos, 
un iemest tos uzņēmuma pasta kastī-
tē vai daudzdzīvokļu mājas pirmajā 
kāpņu telpā (NKUP pastkastītē).

Darbs ar parādiem
Jau 2016. gadā uzsākām sa-

darbību ar AS „Kredītinformācijas 
birojs”.  Tas nozīmē, ka saistību 
neizpildes gadījumā  ziņas par parā-
du tiek nodotas AS „Kredītinformā-
cijas birojs”  informācijas apstrādei, 
lai saskaņā ar Kredītinformācijas 
biroja likumu,  nodotu informāci-
ju trešajām personām  kredītspējas 
vērtēšanai vai to kredītrisku pār-
valdībai. Smiltenes NKUP katru 
mēnesi papildina un atjauno  ziņas 
par  personām, kuras nepilda solīto 
vai nereaģē uz brīdinājumiem. Kre-
dītinformācijas apmaiņas  galvenais 
uzdevums ir  uzlabot klientu maksā-
šanas disciplīnu un palīdzēt dažādu 
nozaru uzņēmumiem izvērtēt klien-
tu maksātspējas riskus.

Namu 
apsaimniekošana

Māju pārvaldnieks
Sākot no 2017. gada 1. augusta 

namu pārvaldnieks ir Jānis Liniņš. 

Labiekārtoti pagalmi
Arī šogad mūsu apsaimniekotās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
izmantoja Smiltenes novada domes 
līdzfi nansējumu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārto-
šanai. Par spīti laika apstākļiem, kas 
iekavēja atsevišķu darbu veikšanu, 
iecerētais ir padarīts. Pie mājām 
Dakteru ielā 24 un Dārza 23 atjau-
noja piebraucamos pagalma celiņus, 
Rīgas ielā 3/2 un Limbažu ielā 10 
bērni tikuši pie jauna rotaļu lauku-
ma, Dārza ielā 26 salaboja bedrītes 

Smiltenes NKUP atskats uz aizvadīto 2017. gadu 
un arī labiekārtoja bērnu rotaļlauku-
mu, bet pie mājas Pils ielā  7 tagad ir 
jauns bruģis. 

Uzlaboti apsaimniekojamie 
īpašumi

Dzīvojamās māju dzīvokļu īpaš-
nieki Smiltenē, Audēju ielā 1  lēma  
par jumta seguma atjaunošanas un 
skursteņa remonta nepieciešamību. 
SIA Smiltenes NKUP veica iepirku-
mu par minēto darbu veikšanu. Re-
montdarbus veica SIA „Plastik” un  
Audēju 1 mājai ir jauns jumts.

Daudzdzīvokļu māju 
pilnvarojumu līgumi

Sākot no augusta līdz pat no-
vembrim mūsu uzņēmuma darbi-
nieki ar vadītāju Aigaru Vīvuliņu 
priekšgalā, organizēja māju kopsa-
pulces. 

Ar 2017. gada 1. janvāri stā-
jušās spēkā izmaiņas Dzīvokļu 
īpašuma likumā. Smiltenes NKUP 
izstrādāja  dzīvojamās mājas pārval-
dīšanas līgumu, atbilstoši jaunajiem 
normatīvajiem aktiem. Līgums bija 
jāparaksta līdz 31. oktobrim. Paldies 
tiem, kas to ir izdarījuši, bet pārē-
jiem – joprojām lūdzam steidzami 
iepazīties ar līgumu un atnākt Smil-
tenes NKUP kancelejā parakstīt.

Ar līguma saturu iedzīvotāji var 
iepazīties mūsu mājas lapā http://
smiltenesnkup.lv/?p=1391 .

Zelta rokas
Jau vairākus gadus turpinām 

iesākto tradīciju – kāda uzņēmu-
ma darbinieka virzīšanu Smiltenes 
novada domes pateicībai. Šogad tā 
pienācās Andrejam Lejam. Andrejs 
Leja mūsu uzņēmumā strādā jau 
gandrīz 10 gadus un darbu veic  ar 
ļoti lielu atbildības sajūtu. Un kā 
viņš pats saka „strādā visu, ko val-
dība liek”.  

Daugavas 7A
Smiltenē, Daugavas ielā 7A jau 

gadiem ir  nepabeigta daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo ēka (24 dzīvokļi, 1696 
m2). Jau pāris gadus tur jūtama ro-
sība un šobrīd jau ir sākušies reāli 
būvdarbi. Māju izbūvējot, plānots 
ar dzīvokļiem nodrošināt vismaz 
24 jauno un novadam nepieciešamo 
speciālistu ģimenes. 

Jūlija beigās pie nepabeigtās 
daudzdzīvokļu mājas Smiltenē, 
Daugavas ielā 7A  projektētāji vai-
rākas dienas veica visu piecu ēkas 
dzelzsbetona plātņu nestspējas 
pārbaudi ar slodzi, palīgā piesais-
tot Rīgas Tehniskās universitātes 
speciālistus. Katras plātnes izturība 
tika pārbaudīta, uz tās novietojot ar 
smiltīm piekrautus maisus. Uz katru 
plātni slodze ir 3,6 tonnas, bet bēni-
ņu pārsegumam –  2,8 tonnas.

SIA „Smiltenes NKUP” izsludi-
nāja iepirkumus gan par  daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Smiltenē 
būvprojekta izstrādi, būvniecību un 
autoruzraudzību (par uzvarētāju tika 
atzīts  SIA „Woltec”), gan daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Smil-
tenē, Daugavas ielas 7A pārbūves 
būvdarbu būvuzraudzību (SIA 
„Dromos”), un šobrīd norisinās 

iepirkums ilgtermiņa aizdevumam 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
būvniecībai Smiltenē, Daugavas 
ielā 7A. Līgums tika parakstīts ar 
SIA „Woltec” 2017. gada aprīlī, un 
arī šeit jau ir sākušies būvdarbi un 
šogad būsim liecinieki tam, kā ne-
glītā ēka pārvēršas modernā būvē.

1. Ūdensapgādes tīklu pa-
plašināšanas Smiltenē, 3. kārta – 
728 237,99 euro (bez PVN); 

2. Kanalizācijas tīklu pa-
plašināšana Smiltenē, 3. kārta – 
1 209 859,80 euro (bez PVN).

Savukārt par būvdarbu būvuz-
raudzību „Ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu paplašināšanu Smilte-
nē, 3. kārta”, uzvarētāju tika atzīts, 
un līguma noslēgšanas tiesības tika 
piešķirtas SIA „Būvuzraugi LV” 
par kopējo summu 29920,00 euro 
(bez PVN). 

Ar SIA „Woltec” līgums tika 
parakstīts 2017. gada 30. novem-
brī, un plānotais būvdarbu izpildes 
laiks ir 24 kalendārie mēneši, kuru 
laikā tiks izbūvēti jauni kanalizāci-
jas un ūdensvada tīkli 17 Smiltenes 
aglomerācijas ielās – Raiņa iela, 
Kalēju iela, Ceriņu iela, Līvu iela, 
Drandu iela, Līkā iela, Cēsu iela, 
Priežu iela, Lazdu iela, Zaķu iela, 
Mazā Jaunā iela, Augstā iela, Cērte-
nes iela, Valmieras iela, Ābeļu iela, 
Krasta iela, Līgo iela/Kalnamuiža, 
kā arī izbūvētas 6 jaunas kanalizā-
cijas sūkņu stacijas. Šobrīd darbi 
Smiltenes ielās jau ir sākušies.

Zaļumsaimniecība
Lai kvalitatīvi un ātri varētu 

nodrošināt zaļumsaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanu,  iegādājā-
mies dažādu tehniku, piemēram,  
nulles pagrieziena pļaujmašīnas. 
Pagājušā vasarā pļaujmašīna ar tāl-
vadības iespēju pļāva latvāņus par-
ka teritorijā. 

Pilsētas parku, skvēru, apstā-
dījumus, zālienus, kapsētas, ietves  
un citus kopšanas un uzturēšanas 
darbus mums deleģē Smiltenes 
novada dome. Mūsu pilsēta ir tīra, 
skaista un sakopta un tas ļoti lielā 
mērā ir mūsu sētnieku nopelns.

Darbnīcas – prieks un 
lepnums

2017. gada 1. februārī noslē-
dzām līgumu ar  SIA „R.K.C.F. 
Renesanse” par tehnikas novietnes 
būvniecību Pilskalna ielā 2, Smilte-
nē. 22. jūnijā tika atklāta labiekār-
totā darbnīcu teritorija. Arī Lielajā 
talkā mēs strādājām Pilskalna ielā 
2. Kā notika pārvērtības skaties 
mūsu mājas lapā http://smiltenesn-
kup.lv/?p=1356. Tehnikas noviet-
nes atklāšanas svētkos pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis uzdāvināja mums Smiltenes 
novada karogu, kas nu plīvo mastā 
kopā ar Latvijas karogu. 

Pērn bija mūsu uzņēmuma jubi-
lejas gads – 25 gadi kopš izveidots 
Smiltenes NKUP. Mums ir patiess 
lepnums ar paveikto darbu jubilejas 
gadā, jo dažādos darbos iesaistījās 
liela daļa kolektīva.

Mēs, Smiltenes 
NKUP, novēlām jums 

šogad – izdarīt mazliet 
vairāk, pasmaidīt biežāk un 

tādi darbojošies un 
smaidīgi sagaidām 
Latvijas simtgadi!

Ūdenssaimniecība

Skaitītāja akas
Esam jau vairākkārt informē-

juši, ka 2016. gadā stājās spēkā 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums un Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 174. Juridiskajām un pri-
vātpersonām par saviem līdzekļiem 
ir jāizbūvē komercuzskaites mēra-
parāta mezgli skaitītāju uzstādīša-
nai un jāpārslēdz līgums atbilstoši 
jaunajam likumam un MK noteiku-
miem. 

Likums atļauj pārejas periodu 
4 gadi, taču šobrīd ir pagājuši jau 
2! Jums jāsāk ar  iesniegumu par 
tehnisko noteikumu izstrādi ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla 
ierīkošanai. To var izdarīt mūsu 
mājas lapā www.smiltenesnkup.
lv vai personīgi mūsu birojā, Pils 
ielā 3a, Smiltenē. 

3. kārta
2017. gada 13. oktobrī SIA 

„Smiltenes NKUP” noslēdza līgu-
mu ar Centrālo fi nanšu un līguma 
aģentūru (turpmāk – CFLA) par 
fi nansējuma piešķiršanu, kas ir 
910 440,00 euro. Šīs fi nansējums 
attiecas uz   SAM 5.3.1. 

Smiltenes novada domes izslu-
dinātajos iepirkumos būvdarbiem: 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. 
kārta” par uzvarēju tika atzīts un 
līguma noslēgšanas tiesības tiek 
piešķirtas SIA „Woltec”, par kopē-
jo summu 1 938 097,79 euro (bez 
PVN), kas sastāv no: 

Uzņēmuma 25 gadu jubilejas atzīmēšana.

Jaunās darbnīcas atklāšana.
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Smiltenes novada dome 2018. gada 8. februārī Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko 
zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kas 
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):

Nosaukums Kadastra 
apzīmējums

Izsoles 
laiks

Platība 
(ha)

t.sk. 
LIZ

Izsoles 
sākumcena 

euro bez PVN

Izsoles 
minimālais 
solis (euro)

Nomas līguma 
termiņš (līdz)

„Skolas iela 3”,
Bilskas pag., 
Smiltenes nov.

9444 003 0212 10:00 1,7894 1,7477 35,00 5,00 31.12.2022.

„Kalnciems”,
Palsmanes pag.,
Smiltenes nov.

9474 004 0210 10:30 2,4 2,2 48,00 5,00 31.12.2022.

„Oliņas”,
Launkalnes pag., 
Smiltenes nov.

9470 014 0105 11:00 5,7 5,6 114,00 20,00 31.12.2022.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smilte-
nes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdie-
nās, 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 
2018. gada 5. februārim (ieskaitot).

Zemes nomas tiesību izsole

2015. gada sākumā SIA „Smil-
tenes NKUP” sniedza informāciju 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (turpmāk – VA-
RAM) par nepieciešamajiem iegul-
dījumiem jaunu kanalizācijas tīklu 
un ar to saistītās infrastruktūras iz-
būvei. 

2016. gada sākumā saņēmām 
atbildi no VARAM, ka Smiltenes 
aglomerāciju plāno iekļaut specifi s-
kā atlases mērķa 5.3.1. „Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” 
(turpmāk – SAM 5.3.1.) ietvaros at-
balstāmo aglomerācijas sarakstā un 
maksimālais pieejamais Kohēzijas 
fonda fi nansējums SAM 5.3.1. ie-
tvaros ir 1 238 788 euro. 

Šī projekta mērķis ir attīstīt 
Smiltenes notekūdeņu aglomerā-
cijas teritorijā sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sistēmu, 
paplašinot centralizēto notekūdeņu 
sistēmu, kur nav izbūvēti centrālie 
notekūdeņu savākšanas tīkli, tādē-
jādi palielinot mājsaimniecību pie-
vienošanās īpatsvaru centralizētajai 
kanalizācijai, nodrošinot kvalitatī-
vu dzīves vidi un samazinot vides 
piesārņojumu. Galvenās darbības ir 
Kanalizācijas tīklu paplašināšana, 
lai pievienotu ēkas, kurām nav biju-
si iespējama pievienoties centralizē-
tai sadzīves notekūdeņu savākšanas 
sistēmai. Projekta īstenošanas laikā 
no 2017. līdz 2021. gadam (ieskai-
tot) centralizētai sadzīves notekūde-
ņu savākšanas sistēmai papildus tiks 
pievienoti Smiltenes notekūdeņu 
aglomerācijā dzīvojoši 430 iedzīvo-
tāji. 

2015. gada 28. decembrī SIA 
„Smiltenes NKUP” izsludināja ie-
pirkumu projektam „Ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Smiltenē 3. kārta, projektēšana un 
autoruzraudzība.” Par uzvarēju tika 
atzīta un līguma noslēgšanas tiesī-

Eiropas Savienības 
struktūrfondi un 
Kohēzijas fonds

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 

paplašināšana Smiltenē 
3. kārta

bas tiek piešķirtas SIA „Firma L4”, 
kura veiks projektēšanas un autoruz-
raudzības darbus 17 Smiltenes aglo-
merācijas ielās – Raiņa iela, Kalēju 
iela, Ceriņu iela, Līvu iela, Drandu 
iela, Līkā iela, Cēsu iela, Priežu iela, 
Lazdu iela, Zaķu iela, Mazā Jaunā 
iela, Augstā iela, Cērtenes iela, Val-
mieras iela, Ābeļu iela, Krasta iela, 
Līgo iela/Kalnamuiža, kur paredzēti 
kanalizācijas un ūdensvadu ārējie 
inženiertīklu būvdarbi.  

2017. gada 13. oktobrī SIA 
„Smiltenes NKUP” noslēdz līgumu 
ar Centrālo fi nanšu un līguma aģen-
tūru (turpmāk – CFLA) par fi nansē-
juma piešķiršanu, kas ir 910 440,00 
euro. Šīs fi nansējums attiecas uz 
SAM 5.3.1.

Smiltenes novada domes izslu-
dinātajos iepirkumos par būvdar-
biem: „Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. 
kārta” uzvarēju tika atzīts un līguma 
noslēgšanas tiesības tiek piešķirtas 
SIA „Woltec”, par kopējo summu 
1 938 097,79 euro (bez PVN), kas 
sastāv no: 

1. Ūdensapgādes tīklu pa-
plašināšanas Smiltenē, 3. kārta – 
728 237,99 euro (bez PVN); 

2. Kanalizācijas tīklu pa-
plašināšana Smiltenē, 3. kārta – 
1 209 859,80 euro (bez PVN),

savukārt par būvdarbu būvuz-
raudzību „Ūdensapgādes un kana-
lizācijas tīklu paplašināšanu Smilte-
nē, 3. kārta”, uzvarētāju tika atzīts, 
un līguma noslēgšanas tiesības tika 
piešķirtas SIA „Būvuzraugi LV” par 
kopējo summu 29920,00 euro (bez 
PVN). 

Ar SIA „Woltec” līgums tika 
parakstīts 2017. gada 30. novembrī, 
un plānotais būvdarbu izpildes laiks 
ir 24 kalendārie mēneši, kuru laikā 
tiks izbūvēti jauni kanalizācijas un 
ūdensvada tīkli, kā arī izbūvētas 6 
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

2017. gada nogalē Smiltenes 
novada domes Sociālais dienests, 
piedaloties „Laimas” labdarības 
namiņa projektā un pateicoties sa-
biedrības atbalstam, ir  piepildījis 
novada maznodrošināto ģimeņu 
bērnu sapņus par sen kārotām 
Ziemassvētku dāvanām!

„Laimas” labdarības namiņa 
projekta ietvaros kopumā 1600 bērni 
no 12 Latvijas novadiem, tostarp 283 
Smiltenes novada Sociālā dienesta 
redzeslokā esošo bērni no trūcīgām/
maznodrošinātām, daudzbērnu, bēr-
nu invalīdu ģimenē, kā arī ģimenēm, 
kur bērnus audzina viens vecāks, ir 
sajutuši sabiedrības sirds siltumu un 
saņēmuši kvēli kārotās Ziemassvēt-
ku dāvanas, par kurām viņi rakstīja 
savās vēlmju kartiņās.  Bērnu zīmē-
tājās kartiņās bija minēti ļoti dažādi 
sapņi par Ziemassvētku dāvanām – 
sākot no ikdienā nepieciešamām lie-
tām, kā apģērbs, zābaki, gultas veļa, 
sporta tērpi un skolas somas, līdz lie-
tām, kas noderīgas bērnu kvalitatīvai 
brīvā laika pavadīšanai un dažādu 
talantu izkopšanai, kā, piemēram, 

slidas, fl orbola nūjas, velosipēdi, un 
mūzikas instrumenti.

Šogad kopumā „Laimas” lab-
darības namiņā bija pieejamas 1600 
kartītes ar bērnu sapņiem. Daļa no 
kartītēm tika publicētas „Laimas” 
labdarības namiņa mājas lapā, bet 
otru daļu varēja aplūkot „Laimas” 
labdarības namiņā Rīgā, pie „Lai-
mas” pulksteņa. No 23. novembra 
līdz 24. decembrim ikviens Latvijas 
iedzīvotājs un viesis bija aicināts ap-
meklēt labdarības namiņu, lai palī-
dzētu sagādāt dāvanas un piepildītu 
Latvijas trūcīgu, maznodrošinātu, 
daudzbērnu un viena vacāka ģimeņu 
bērnu sapņus. Šogad tika iepriecināti 
visi 1600 bērni, no kuriem visvairāk 
dāvanas ir nogādātas uz Smiltenes 
novadu – 283 dāvanas, un Talsu no-
vadu – 299 dāvanas. 

Decembra beigas un janvāra sā-
kums Smiltenes novada domes Soci-
ālā dienesta darbiniekiem bijis īpaši 
darbīgs, jo visas saņemtās dāvanas 
tiek personīgi nogādātas bērniem.  
„Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri 
iesaistījās „Laimas” labdarības 

Piepilda novada maznodrošināto 
ģimeņu bērnu sapņus par sen kārotām 

Ziemassvētku dāvanām

namiņa īstenošanā un ar savu per-
sonīgo ieguldījumu ļāva piepildīties 
tik daudz bērnu sapņiem, paldies par  
prieku bērnu sejās, ko šajā dāvanu 
nogādāšanas laikā piedzīvojām,  
kad redzējām priekā mirdzošas acis 
un gaviļu saucienus par ilgi gaidītā 
lūguma piepildīšanos,” par dāvanu 
nogādāšanas laikā gūtajām sajūtām 
stāsta Sociālā dienesta vadītāja Inta 
Siliņa. 

„Laimas” labdarības namiņa 
projektu jau sesto reizi organizēja  
SIA „Orkla Confectionery & Snacks 
Latvija”, kurš ir viens no vadošajiem 
šokolādes un konditorejas izstrādā-
jumu, kā arī uzkodu ražošanas uz-
ņēmumiem Baltijas valstīs. „Orkla 
Confectionery & Snacks Latvija” 
pārstāv zīmolus „Laima”, „Selga”, 
„Staburadze”, „Ādažu Čipsi”, „The 
Original Taffel Snacks” un „Pedro”. 
Kopumā „Laimas” labdarības na-
miņa pastāvēšanas laikā kopš 2012.
gada iepriecināti vairāk nekā 5 300 
bērni no vairāk nekā 60 novadiem.  

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

No 2018. gada 5. janvāra  līdz 
5. februārim tiek gaidīti projektu 
pieteikumi aktivitātes šādās rīcībās: 

Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības at-
tīstība un nodarbinātības veicināša-
na.  Viena projekta maksimālā attie-
cināmo izmaksu summa 50 000,00 
euro, kopējais atbalsta apmērs  rīcī-
bai 47 725,73 euro. 

Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  
mantojuma saglabāšana. Viena pro-
jekta maksimālā attiecināmo izmak-
su summa 10 000,00 euro, kopējais 
atbalsta apmērs rīcībai 18 000, 00 
euro.

Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošana iedzīvotājiem. Vie-
na projekta maksimālā attiecināmo 

izmaksu summa 10 000,00 euro, 
kopējais atbalsta apmērs rīcībai 
19 996,92  euro.

Rīcība 2.5. Apmācību organizē-
šana. Viena projekta maksimālā at-
tiecināmo izmaksu summa 1 000,00 
euro, kopējais atbalsta apmērs rīcī-
bai 2700,00 euro.

Sīkāka informācija www.abu-
las.lv vai www.lad.gov.lv. 

Tāpat ir iespēja gūt individuālas 
konsultācijas klātienē birojā Blo-
mē, Cēsu ielā 9, iepriekš uzzvanīt 
28368431

Sveta Rozīte,
Biedrības „Abulas lauku 

partnerība” administratīvā vadītāja 

Biedrība „Abulas lauku partnerība” 
izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu



Smiltenes novada Domes Vēstis 92018. gada 19. janvāris 9

APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Cienījamais SMILTENES novada iedzīvotāj!
Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus no 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim piedalīties ikgadējā 
aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 
Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā. 
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties 
izdevumā „Smiltenes novada domes Vēstis”, kā arī interneta portālā www.smiltene.lv sadaļā „Attīstības 
plānošana”.

Dati par respondentu
Jūsu dzimums: Jūsu izglītība: (Iespējama tikai 1 atbilde) Jūsu dzīvesvieta atrodas: (Iespējama tikai

1 atbilde)
Sieviete Augstākā Pamata Smiltenes pilsētā
Vīrietis Mācos skolā Vidējā Bilskas pagastā

Studēju Vidējā speciālā Blomes pagastā
Jūsu vecums: Jūsu nodarbošanās: (Iespējama tikai 1 atbilde) Brantu pagastā
līdz 18 Skolēns Pensionārs Grundzāles pagastā
18 – 25 Students Privāta uzņēmuma darbinieks Launkalnes pagastā
26 – 35 Uzņēmējs Valsts, pašv. iestādes darbinieks Palsmanes pagastā
36 – 45 Mājsaimniece Pašnodarbināta persona Variņu pagastā
46 – 55 Bezdarbnieks Cits variants Smiltenes pagastā
56 – 65 (lūdzu, norādiet)                                . Citur (lūdzu, miniet)                                       .  
66 un vairāk

1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X”)

Pilnīgi apmierināts Drīzāk neapmierināts Nav viedokļa
Drīzāk apmierināts Pilnīgi neapmierināts

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu 
pilsētā/pagastā? (Atzīmējiet ar „X”)

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN 
PAKALPOJUMI

Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

Nav 
viedokļa

Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās 
apspriešanas organizēšana 
Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra 
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā 
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
Ielu apgaismojums
Tūrisma infrastruktūra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas 
aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Publisko ūdeņu izmantošana
Centrālā siltumapgāde 
Kanalizācija un ūdensapgāde 
Kapsētu saimniecība 
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
Pilnīgi

apmierina
Drīzāk

apmierina
Drīzāk

neapmierina
Pilnīgi

neapmierina
Nav 

viedokļa

Pirmsskolas izglītība 
Pamatizglītība un vidējā izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola)
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)
Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c 
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi 
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
Bērnu tiesību aizsardzība

Iepriekšējā gadā Smiltenes no-
vada Sociālajā dienestā paveiktas 
un turpinās vairākas projektu akti-
vitātes. Veiksmīgi uzsākts projekts  
„Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Smiltenes no-
vadā”, kura ietvaros tika ieviestas 
veselību veicinošas aktivitātes ie-
dzīvotāju  ikdienā – nūjošana, joga, 
aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem, 
ekskursija pensionāriem, vasaras 
dienas nometne bērniem, veselīga 
uztura meistardarbnīcas, lekcijas, 
vingrošana bērniem fi zioterapeita 
pavadībā, aktivitātes personām ar 
īpašām vajadzībām un viņu ģimenes 
locekļiem, peldēšana bērniem un 
vecākiem cilvēkiem un vēl citas ak-
tivitātes. Turpinās  Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūras Eiro-
pas Sociālā fonda projekta „PROTI 
un DARI!” īstenošana, kurā jaunie-
šiem būs plašas iespējas attīstīt sa-
vas prasmes un iesaistīties  izglītībā, 
tajā skaitā aroda apguvē.

Smiltenes novadā ir uzsākts 
Eiropas Savienības fi nansēts „Dein-
stitucionalizācijas” projekts, kurā 
paredzētas dažādas aktivitātes – ār-
pusģimenē dzīvojošiem bērniem 
radīs iespējas uzaugt ģimenē, eso-
šos bērnu aprūpes centrus pārvei-
dos par maziem ģimeniskai videi 
pietuvinātiem centriem, bērniem ar 
īpašam vajadzībām nodrošinās  jau-
nus pakalpojumus – plašas rehabi-
litācijas iespējas, (mākslas terapija, 
fi zioterapija, logopēds, masāžas, 

kanisterapija, hidroterapija, reittera-
pija, Montesori nodarbības),  dienas 
aprūpes centra izveidi. Pieaugušām 
personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem – radīs iespēju dzīvot 
pastāvīgu dzīvi,  piedāvājot pieeju 
apmācībai, nodarbinātībai un izbū-
vējot mājokļus, dienas aprūpes cen-
tru, specializētās darbnīcas un citus 
pakalpojumus. 

2017. gadā izstrādāti jauni sais-
tošie noteikumi par sociāliem pabal-
stiem, ieviesti jauni pabalstu veidi un  
būtiski palielināti pabalstu apmēri 
ģimenēm ar bērniem. SIA „Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīcā” izveido-
tas īslaicīgās sociālas aprūpes gultas 
vietas, kuras iedzīvotāji ļoti novēr-
tēja un izmantoja.  No 1. decembra 

Sociālajā jomā – veselības veicināšanas pasākumi 
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcā” ir jauns vadītājs Didzis 
Lūkins. Smiltenes slimnīcā plānots 
īstenot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektu „Izaugsme un nodar-
binātība”, kurš paredz SAM 9.3.2. 
īstenošanu, nodrošinot kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamības uzlabošanu prioritārajās 
(sirds un asinsvadu, onkoloģijas, 
bērnu veselības jomās) (turpmāk – 
prioritārās veselības jomas), attīstot 
veselības aprūpē tehnisko nodroši-
nājumu un izveidojot infrastruktūru 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
ieviešanai.

 Dienestā aktīvi norit dažādu at-
balsta un sociālās rehabilitācijas gru-
pu darba nodrošināšana Smiltenes 

novada sociālā riska ģimenēm, ko 
turpināsim un paplašināsim. Gada 
nogalē piedalījāmies „Laimas” lab-
darības namiņa projektā, kura rezul-
tātā  izdevās piepildīt  novada 283 
maznodrošināto ģimeņu bērnu sap-
ņus par sen kārotām Ziemassvētku 
dāvanām!

Šajā gadā  īstenosim profesio-
nālās kompetences pilnveidi sociālā 
dienestā, iesaistoties sociālā darba 
speciālistu tālākizglītībā, veiksim 
sociālā dienesta darbinieku specia-
lizāciju, jo gaidas pēc sociālā darba 
speciālista zināšanām ir ļoti pieau-
gušas gan no sociālā dienesta, gan 
sabiedrības puses.  

Inta Siliņa,
Sociālā dienesta vadītāja 

16. janvārī Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs pasniedza sti-
pendijas piešķiršanas apliecinājumus 
73 Smiltenes novada vidusskolēnam 
par 2017./2018. m.g. pirmā semestra 
sasniegumiem mācībās un sabiedris-
kajās aktivitātēs. 

Stipendijas tiek piešķirtas 2 
reizes gadā (septembrī un janvārī), 
ņemot vērā 1. semestra un mācību 
gada noslēguma vidējo vērtējumu un 
skolas novērtējumu par izglītojamā 
sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas ap-
mērs atkarīgs no izglītojamā sasnieg-
tajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo 
stipendija lielāka – sākot ar 15 euro, 
ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 
7 balles, līdz 40 euro, ja sasniegumu 
vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un 
vairāk. 

Šoreiz tika pasniegti nedaudz 
vairāk stipendiju apliecinājumu, nekā 
mācību gada sākumā. No 139 vidus-
skolēniem, kuri mācās Smiltenes vi-
dusskolā, vairāk kā pusei (73 jaunie-
šiem) Smiltenes novada dome pasnie-
dza apliecinājumus, kas aptiprina, ka 
ik mēnesi no janvāra līdz maijam sko-
lēns saņems pašvaldības stipendiju. 

Izvērtējot 2017./2018. m.g. pirmā 
semestra vidējo vērtējumu, visvairāk 
vienus no augstākajiem vērtējumiem 
sasnieguši 12. klases skolēni (9,17, 
9,13, 9 balles), divi 11. klases skolēni 
(9,18 balles un 9,12 balles) un viens 
10. klases skolēns (9,13 balles). 

Pašvaldības vadība savās uzrunās 
atzinīgi novērtēja jauniešu sasnie-
gumus un aicināja valsts simtgadē 
īstenot jaunus gan mazus, gan lielus 
mērķus. 

Pašvaldības stipendiju piešķir-
šanas mērķis ir motivēt Smiltenes 
novada vispārizglītojošo skolu izglī-
tojamos sasniegt iespējami augstākos 
individuālos intelektuālos rezultātus, 
apgūstot izglītības programmas, sti-
mulēt izglītojamo vēlmi apgūt augst-
vērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieintere-
sēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un pat-
stāvīgi darboties padziļinātai prasmju 
apguvei, radošas pieejas izmantošanai 
mācību priekšmetu un ārpus izglītības 
programmās.

Apsveicam visus stipendiātus! 
Lai ikvienam izdodas sasniegt arvien 
lielākus izvirzītos mērķus arī turpmāk 
un iegūtās zināšanas dod iespējas sap-
ņu piepildīšanai!

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes sekretāre 

Piešķir 
pašvaldības 

stipendijas 73 
vidusskolniekiem
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Smiltenes 
novada 

Pašvaldības 
policija 
informē

Smiltenes novada Pašval-
dības policija (SNPP) 2017. 
gada decembra mēnesī sastā-
dījusi 22 administratīvo pār-
kāpumu protokolus, no kuriem 
19 par Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa, bet 3 par 
Smiltenes novada domes saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzē-
tajiem pārkāpumiem:

- 421
. panta ceturtā daļa 

– smēķēšana, ja to izdarījis ne-
pilngadīgais – 1;

-  14923. panta otrā daļa - 
gājējiem noteikto pienākumu 
pārkāpšana (pārvietojās dien-
nakts tumšajā laikā bez gaismu 
atstarojošas vestes – 7;

- 106. panta pirmā daļa – 
dzīvnieku turēšanas un labturī-
bas prasību pārkāpšana – 1;

-  1711. panta pirmā daļa – 
alkoholisko dzērienu lietošana, 
ja to izdarījis nepilngadīgais 
– 9;

- 1711. panta otrā daļa – 
alkoholisko dzērienu lietošana, 
ja to izdarījis nepilngadīgais at-
kārtoti gada laikā – 1.

Par Smiltenes novada do-
mes saistošos noteikumos pare-
dzētiem pārkāpumiem:

- 21.1. punkts – atrašanās 
publiskā vietā ar atvērtu alkoho-
liskā dzēriena iepakojumu – 2;

-  25.1. punkts – publisko 
vietu piegružošana (nomests pa-
pīrs) – 1.

Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policija informē, ka par jeb-
kuru sabiedriskās kārtības pār-
kāpumu vai personu tiesību un 
brīvību apdraudējumu Jūs variet 
ziņot zvanot pa tālruni: 

28 65 99 33   vai   110
Mums IR svarīga Jūsu dro-

šība!
Normunds Liepa,

Pašvaldības policijas 
priekšnieks 

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

Nav 
viedokļa

Kultūras nozares un pasākumu organizēšana
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība
Sporta nozares un pasākumu organizēšana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)
Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)
Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana
Ainavas vizuāli estētiskais novērtējums
Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss, u.c.) 
novērtējums

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA
3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes 
novada pašvaldības darbu 
pēdējā gada laikā?

4. Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie 
pašvaldības darbi 2017.gadā?

5. Jūsuprāt, trīs neveiksmīgākie pašvaldības 
darbi 2017.gadā?

Ļoti Pozitīvi 1. 1.
Pozitīvi 
Apmierinoši 2. 2.
Negatīvi
Ļoti negatīvi 3. 3.
Nav viedokļa

6. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”)
Pilnīgi

apmierina
Drīzāk

apmierina
Drīzāk

neapmierina
Pilnīgi

neapmierina
Nav 

viedokļa
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence
Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā
E-pakalpojumu piedāvājums 
Sadarbību ar iedzīvotājiem 

7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informāciju par 
pašvaldības darbu?

8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par 
pašvaldības darbu? (Atzīmējiet 3 atbilžu variantus)

Pilnībā pietiekami Informatīvais izdevums „Smiltenes novada domes Vēstis”
Pietiekami Novada mājas lapa www.smiltene.lv
Nepietiekami Sociālie tīkli (Twitter, Facebook, Draugiem, Instagram)
Nav viedokļa Pagastu mājas lapas (www.palsmane.lv, www.blome.lv)

9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no 
pašvaldības? (Atzīmējiet 3 atbilžu variantus)

Re:TV raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” 
Smiltenes novada aktualitātes Radio TEV ēterā
Laikraksts „Ziemeļlatvija” 

Par novada attīstības projektiem Portāls www.ziemeļlatvija.lv
Par domes pieņemtajiem lēmumiem Citi reģionālie un nacionālie mediji
Par izglītības jautājumiem Ģimenes, draugiem, kolēģiem, paziņām.
Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem Zvanot vai apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības iestādes
Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

10. Lūdzu, uzrakstiet trīs svarīgākos darbus, kas pašvaldībai 
ir jāveic 2018.gadā Jūsu pilsētā/pagastā?

Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem
Par sociāliem pakalpojumiem 1.

2.
3.

Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem

Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem 11. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba un pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanai Jūsu pilsētā/pagastā?Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm

Par notikumiem citos novados un Latvijā
Cits variants (Lūdzu, miniet)                                  

12. Vai Jūs esat apmierināts ar Smiltenes 
novadu kā savu dzīvesvietu?

Jā
Nē

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Anketas lūdzam iesniegt līdz 19.02.2018. Smiltenes novada pagastu pārvaldēs vai Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729.

Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā ATTĪSTĪBA

Nekustamā īpašuma nodaļa ir 
apkopojusi informāciju par man-
tinieku aktivitāti piesakoties un 
sakārtojot mantojuma tiesības uz 
atstātajiem mantojumiem, kuru sa-
stāvā ietilpst arī nekustamais īpa-
šums.

Pēc apkopotās informācijas 
redzams, ka  uz 30 mirušo personu 
atstātajiem mantojumiem pie notā-
ra mantinieki ir pieteikušies un pie-
rādījuši savas mantojuma tiesības, 
bet pašvaldībā nav reģistrējušies kā 
jaunie īpašumu tiesiskie valdītāji 
un  nav veikuši nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumus par manto-

Nekustamā īpašuma nodaļas informācija  
par  mantojuma tiesību sakārtošanu 

tiem īpašumiem.
 Uz 90 mirušo personu atstāto 

mantojumu mantinieki nav pietei-
kušies un nekustamā īpašuma no-
doklis par šiem īpašumiem netiek 
maksāts.

 Uz 92 mirušo personu atstāto 
mantojumu mantinieki ir pieteiku-
šies un maksā nekustamā īpašuma 
nodokli, bet pašvaldībā nav pietei-
kušies kā jaunie nekustamā īpašu-
ma tiesiskie valdītāji.

Uz 55 mirušo personu atstāto 
mantojumu mantinieki nav  pie-
teikušies pie notāra, pierādījuši 
savas mantojuma tiesības, bet veic 

nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumus.

Mantinieki, iegūstot manto-
juma tiesības, lielā daļā gadījumu 
neizpilda  Civillikumā un likumā 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteikto. 

Mirušo personu nekustamiem 
īpašumiem turpina aprēķināt ne-
kustamā īpašuma nodokli.

Īpašumos dzīvo mirušo per-
sonu radinieki – iespējamie man-
tinieki,  kuri nekustamā īpašuma 
nodokli nemaksā. 

Ja par īpašumu netiek maksāts 
nekustamā īpašuma nodoklis un ir 

uzkrājies nekustamā īpašuma no-
dokļa parāds, pašvaldība kā kredi-
tors var vērsties pie zvērināta notā-
ra ar  lūgumu izsludināt mantojuma 
atklāšanos, pievienojot kreditora 
pretenziju ar esošo parādu.

Likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 9. panta 5. daļā 
noteikts, ka par pašvaldības nein-
formēšanu saskaņā ar šā likuma 7. 
panta otro daļu no nodokļu mak-
sātāja piedzen nekustamā īpašuma 
nodokļa summu, kas maksājama 
par periodu no nekustamā īpašu-
ma maksāšanas pienākuma rašanās 
dienas, un soda nauda 30 procentu 

apmērā no nodokļa summas.
Lai nerastos nepatīkamas situā-

cijas un nebūtu jāzaudē savs dzim-
tas īpašums, lūdzam personām, ku-
ras mantojumu ir pieņēmušas, bet 
līdz šim brīdim nav griezušās Smil-
tenes novada Nekustamā īpašuma 
nodaļā, lai pieteiktos kā īpašuma 
tiesiskie valdītāji, lūdzam Nekusta-
mā īpašuma nodaļā pieteikties pēc 
iespējas ātrāk un noskaidrot nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāda sum-
mas, kā arī vienoties par to samak-
sas iespējamiem termiņiem. 

Nekustamo īpašumu nodaļa
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Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā 
statistika par 2017. gadu 

Noslēdzot 2017. gadu Smilte-
nes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
izdarīti 347 civilstāvokļa akta re-
ģistri. Reģistrēti 130 jaundzimušie, 
kas ir par 9 mazāk kā 2016. gadā. 
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 52 
laulības (2016. gadā – 55), 3 laulī-
bas noslēgtas Smiltenes evaņģēliski 
luteriskā baznīcā, 1 laulība noslēg-
ta Palsmanes evaņģēliski luteriskā 
baznīcā un 1  Smiltenes Sv. Jāzepa 
Romas katoļu baznīcā. Reģistrēti 
160 miršanas reģistri, tas ir par 17 
vairāk kā 2016. gadā. Nodaļā tiek 
veikti dažādi ar personas dzimšanu, 
laulību, miršanu un citiem svarī-
giem dzīves faktiem saistīti reģistri. 
Pērn 1 persona mainījusi uzvārdu. 
Civilstāvokļa aktu reģistru ieraks-
tos izdarīti 35 papildinājumi un 
labojumi, izsniegtas 27 atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas ap-
liecības un 54 izziņas.

Demogrāfi skā situācija Smilte-
nes novadā 2017. gadā

Pērn no 130 nodaļā reģistrēta-
jiem jaundzimušajiem 58 bija mei-
tenes un 72 zēni, tostarp 122 bija 
Smiltenes novada bērni, savukārt 8 
citu novadu bērni.  Pērn visvairāk 
dzimušo (14) reģistrēti februāra un 
decembra mēnesī, vismazāk (5) ap-
rīļa mēnesī. Savukārt visaugstākais 
mirušo skaits bija marta mēnesī 
(21), viszemākais  (8) jūnija un de-
cembra mēnesī.

2017. gadu novadā ar plus zī-
mīti noslēdza Launkalnes un Smil-
tenes pagasts.

Vecākiem sastāvot laulībā 

piedzimuši 54 bērni, savukārt 74 
jaundzimušie reģistrēti ar pater-
nitātes atzīšanu. Tas nozīmē, ka 
bērna māte un tēvs savstarpēji nav 
noslēguši laulību, tāpēc reģistrējot 
bērna dzimšanu, abiem vecākiem 
jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai 
aizpildītu paternitātes atzīšanas ie-
sniegumu. Ieraksta par bērna tēvu 
dzimšanas dokumentos nav diviem 
mazuļiem.

Pērn pirmie bērni piedzimuši 
37 māmiņām, otrie – 47, trešie – 
30, ceturtie – 8, piektais mazulis 
piedzimis 3 māmiņām, sestais – 2, 
septītais – 1 un  astotais – divām 
māmiņām. Māmiņu vecums ir ro-
bežās no 15 līdz 45 gadiem.  Īpaši 
priecājamies par  dvīņu pāri (Emma 
un Eduards). 

2017. gadā populārākie zēnu 
vārdi bijuši: Eduards (4), Gustavs, 
Jānis, Alekss (3). Meitenēm cieņā 
ir  Emīlija (5), Marta (4) un  Estere 
(3).  Pērn neparastākie vārdi zēniem 

bijuši Rojs, Marsels un 
Braiens. Neparastākie 
meiteņu vārdi bijuši 
Kima, Mia un Juliāna.

Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2017. gadā reģistrētas 
57 laulības, no tām  3 
noslēgtas Smiltenes 
Evaņģēliski  luteriskā 
baznīcā, 1 laulība no-
slēgta Palsmanes Evaņ-
ģēliski luteriskā baznīcā 
un 1  Smiltenes Sv. Jā-
zepa Romas katoļu baz-
nīcā. Laulībā pirmo reizi 
stājās – 47  vīrieši un 43 
sievietes, otro reizi – 9 
vīrieši un 13 sievietes, 

trešo reizi – 1 sieviete un ceturto 
reizi – 1 vīrietis.  Pirmo reizi lau-
lībā devušies 45 pāri, savukārt 12 
gadījumos viens vai abi laulājamie 
stājušies atkārtotā  laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļas izda-
rītās atzīmes par laulību šķiršanu 
liecina, ka pērn 19 reizes reģistros 
izdarīta atzīme par laulības šķirša-
nu. 

2017. gadā Smiltenes no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrēti 160 miršanas reģistri, to 
skaitā 139 novada iedzīvotāji un 
21 citu novadu iedzīvotājs. Mū-

žībā aizgājušas  89 sievietes un 
71 vīrietis. Visvairāk miršanas 
reģistrēts Smiltenes pilsētā (58).
Apkopotā informācija liecina, ka 
2017. gadā galvenie nāves cēlo-
ņi būtiski nemainījās  –  sirds sa-
slimšanas (50), vēža intoksikācija 
(46), asinsvadu saslimšanas (38), 
plaušu slimība (8), cukura diabēts 
(4), nieru slimība (3), vecums (2) 
un citi (9).

Reģistrētās miršanas pēc dzi-
muma un vecuma

Gadi Vīrieši Sievietes
0 – 19 1 –
40 – 49 1 –
50 – 59 8 2
60 – 69 22 8
70 – 79 20 20
80 – 89 17 39
90 – 99 2 20

2017. gada decembra mēne-
si dzimtsarakstu nodaļa noslēdza 
ar pluss zīmi. Nodaļā reģistrēti 14 
jaundzimušie, 8 miršanas reģistri 
un noslēgtas 3 laulības. Decembra 
mēnesī Smiltenes evaņģēliski lute-
riskā baznīcā noslēgta viena laulī-
ba.

No 14 jaundzimušajiem 9 ir 
zēni un 5 meitenes. Adele, Adrians 
– Bilskas pagastā, Reinis – Blo-
mes pagastā, Paula un Gustavs – 
Palsmanes pagastā, Marta Margari-
ta un Viktorija – Smiltenes pagastā, 
Ralfs – Variņu pagastā, Jasmīna, 
Henrijs, Jēkabs, Kristaps, Mārtiņš, 
Patriks  – Smiltenes pilsētā.

Decembra mēnesī reģistrēti 8 
miršanas reģistri. Miruši 3 vīrieši 
un 5 sievietes. Miruši 4 – Smiltenes 
pilsētas iedzīvotāji un pa 1 – Blo-
mes, Launkalnes, Smiltenes un Va-
riņu pagasta iedzīvotājs.

2018. gadā, lai atbalstītu ģi-
menes un ģimeniskās vērtības, 
godinātu novadā dzimušos bērnus,  
Smiltenes novada dome turpinās 
iesāktās tradīcijās – starptautiskajā 
ģimenes dienā organizēt svinīgās 
laulību ceremonijas, septiņos svinī-
gajos pasākumos pilsētā un pagas-
tos pasniegt bronzas monētas nova-
da jaundzimušajiem bērniem.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja  

Smiltenes novada  Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs (turpmāk VPVKAC) 

februārī organizēs informatīvās izbraukuma 
dienas pagastu pārvaldēs, lai sniegtu informāciju 
un konsultētu iedzīvotājus un apmeklētājus par:

Smiltenes novada domes kompetencē esošajiem jautājumiem 
un pieejamiem pakalpojumiem;

Valsts iestāžu pakalpojumiem un pabalstu pieprasīšanas un sa-
ņemšanas kārtību;

Praktisku palīdzību darbā ar datoru veicot e-pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv (līdzi nepieciešami internetbankas vai ID piekļuves 
kodi);

Praktisku atbalstu ofi ciālās elektroniskās adreses izveidē un 
konsultācijā par lietošanu.

Informatīvās dienas notiks:
Kur Kad Cikos Adrese

Brantu un Smiltenes    
pagasta pārvalde 12.02.2018. 10:00 – 12:00

Rīgas iela 71, 
Vidzeme, Brantu 
pagasts

Bilskas pagasta 
pārvalde 13.02.2018. 10:00 – 12:00 „Pašvaldības 

māja” Bilska

Launkalnes pagasta 
pārvalde 14.02.2018. 10:00 – 12:00 Ezera iela 2A, 

Launkalne

Blomes pagasta 
pārvalde 15.02.2018. 10:00 – 12:00 Cēsu iela 9, 

Blome

Smiltenes novada VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var 
saņemt valsts iestāžu noteiktus e-pakalpojumus:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Valsts zemes dienests (VZD)
Uzņēmumu reģistrs (UR)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
Valsts darba inspekcija (VDI)
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Lauku atbalsta dienests (LAD)
Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt:
VSAA pakalpojumi: Bērna piedzimšanas un Vecāku pabalsta, apbe-

dīšanas pabalsta, e-darbnespējas lapas (slimības ) pabalsta iesniegšana 
u.c. 

VID pakalpojumi: Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par ie-
priekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana un iedzī-
votāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana/anulēšana (klātienē, 
elektroniski VID EDS sistēmā).

NVA pakalpojumi: Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūša-
na, CV un vakanču reģistrēšana.

PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani 
dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.

UR pakalpojumi: reģistrācija Uzņēmuma reģistra vestajos reģis-
tros.

LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
VZD pakalpojumi: Mani dati kadastrā.
Citi pakalpojumi: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē,  

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa un Iesniegums valsts iestā-
dei/pasvaldībai u.c. pakalpojumi.

SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentifi cēties ar savu inter-
netbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Kontakti: Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Darba laiks: 
Pr. 8:00 – 18:00, Ot. – Ce. 8:00 – 17:00, Pk. 8:00 – 16:00.
Tālrunis: 64707588, 20022348 e-pasts: dome@smiltene.lv
www.smiltene.lv/VPVKAC

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem 
valsts pakalpojumiem arī 
www.latvija.lv/pakalpojumucentri 

Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs

Smiltenes novada dome

Biedrība „Spēkavots” ir īs-
tenojusi projektu „Meistars sev 
un citiem”  (iesnieguma Nr. 17-
09-AL10-A019.2203-000002). 
Projekta mērķis ir sabiedrisko 
aktivitāšu un citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu dažādo-
šana. Projekts realizēts Palsma-
nes pagasta  „Pagasta namā”, 
kura rezultātā ir izremontētas 
telpas.

Īstermiņā tās būs telpas dažā-
dai mērķauditorijai apgūt amatnie-
cības prasmes, no neformālā veidā 
iegūtām zināšanām uz praktiskām 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Spēkavots” ir īstenojusi 
projektu „Meistars sev un citiem”

nodarbībām. Ilgtermiņā tā būs vieta 
Smiltenes novada Palsmanes pagas-
tā, kurā rīkot seno rokdarbu meistar-
klases, pieaicinot dažādus amatnie-
kus.

Projekts ir īstenots ar Lauku at-
balsta dienesta atbalstu izmantojot 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 

apakšpasākuma „Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” fi nansējumu un Smiltenes 
novada domes atbalstu. Projek-
ta kopējās izmaksas ir  9949,95 
euro no kurām Lauku atbalsta 
dienests līdzfi nansē 8954,95 
euro un 995,00 euro fi nansē 
Smiltenes novada dome.
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Kultūra

No 19. janvāra līdz 1. februārim 
Smiltenes pilsētas kultūras centra 
3D kinoteātrī tiks izrādīta Latvijas 
simtgades kino programmas galve-
nā fi lma (iecerēta izrādīšanai visā 
pasaulē) „Nameja gredzens”.

„Nameja gredzens” stāsta par 
13. gadsimta leģendu, kur pēc Zem-
gales valdnieka Viestura nāves par 
karali kļūst jaunais Namejs. Viņa 
uzdevums ir nosargāt savu zemi un 
tautu pret krustnešu tīkojumiem. 

13. gadsimts, bagātās un va-
renās baltu pagānu zemes ir iekā-
rojams mērķis arī Romai. Īpaši 
Zemgale, kura kontrolē tirdzniecī-
bas ceļus un nekad nepakļaujas ne-
vienam. Pāvesta bastards Maksis ir 
gatavs iesaistīties cīņā par iespēju 
valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek no-
indēts valdnieks Viesturs. Taču va-
ras gredzens un tiesības valdīt tiek 
jaunajam Namejam. Pieredzes trū-
kumam un nodevībai Namejs liek 
pretī drosmi. Vai Namejs un viņa 
tauta kļūs par leģendu?    

Filmas „Nameja gredzens” re-
žisors ir Aigars Grauba, producents 
– Andrejs Ēķis, scenārija autori – 
Aigars Grauba un Makss Kinnings 
no Lielbritānijas. Lomās: Edvin 
Endre, James Bloor, Aistė Dir-
žiūtė, Ivo Martinsons, Andris 
Keišs, Artūrs Skrastiņš, Jānis 
Āmanis, Elīna Vāne, Lauris Dzel-
zītis, Egons Dombrovskis, Anete 
Berķe.

Seansu sākumi darbdienās plkst. 
18.30, svētdienās plkst.17.00. 

Filmas „Nameja gredzens”  pirmizrāde

Nav seansu 20., 26., 27.01. 
Svētdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un pirmizrādes dienā 

– fi lma ar latviešu valodas balss tulkojumu uz angļu valodas klusināta 
pamata, pirmdienās – angļu valodā un subtitriem latviešu valodā.

Vietu rezervēšana Smiltenes pilsētas kultūras centra biļešu kasē pirm-
dien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 14.00 –19.00, svētdienās – pirms 
kārtējām kinoizrādēm, tālr. 28343415.

Smiltenes novada dome izsludina nomas tiesību 
izsoli 4 (četrām) zemes vienības daļām, 

katra 120 m2 platībā, īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai 
Dakteru ielā 2, Smiltenē

Nomas tiesību izsoles organizētājs
Smiltenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009067337, 
juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads
e-pasts: dome@smiltene.lv, tālr.64707588.

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekts
Nekustamā īpašuma ar adresi Dakteru ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 4 
(četras) zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9415 002 0314, katra 120 m2 
platībā.

Nomas objektu raksturojošā 
informācija citi iznomāšanas 
nosacījumi

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot 1. 
apakšnomā.
Zemes plānotā (atļautā) izmantošana: īslaicīgas lietošanas būves 2. 
būvniecība – aktīvā tūrisma inventāra novietošanai, tūrisma rekreācijas 
pakalpojumu sniegšanai, mazumtirdzniecībai vai vasaras kafejnīcām 
(izņemot alkoholisko dzērienu tirdzniecību).

Iznomāšanas termiņš Līdz 31.12.2022.

Iznomājamā objekta sākotnējais 
nomas maksas apmērs un izsoles solis

Izsoles sākotnējais nomas maksas apmērs katrai zemes vienības daļai 60,00 euro 
gadā neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis – 5,00 euro.

Izsoles norises vieta un laiks

2018. gada 8. februārī Dārza ielā 3, Smiltenē, domes sēžu zālē:
zemes vienībai Dakteru iela 2, Nr. 1 plkst.14:00;
zemes vienībai Dakteru iela 2, Nr. 2 plkst.14:30;
zemes vienībai Dakteru iela 2, Nr. 3 plkst.15:00;
zemes vienībai Dakteru iela 2, Nr. 4 plkst.15:30.

Iznomājamā objekta apskates vieta 
un laiks

Saskaņojot ar Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistu Andri Sinku pa tālruni 
20284499 vai 64707869 līdz 2018. gada 5. februārim.

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.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un 
laiks

Dalībnieku pieteikšanās izsolei 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 2018. gada 5. februārim (ieskaitot).

Īstenoti pirmie projekti 
konkursa 

„Esi uzņēmējs Smiltenes 
novadā! ” ietvaros

Pagājušā gadā pirmo reizi Smil-
tenes novadā norisinājās konkurss 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. 
Projekta konkursa mērķis ir sniegt 
atbalstu Smiltenes novada uzņēmu-
mu un fi zisko personu projektiem, 
kas tiek realizēti Smiltenes novadā 
un kuru rezultātā tiek radīti jauni 
produkti un pakalpojumi vai tiek 
radītas jaunas darbavietas. Pavisam 
kopā tika iesniegti 8 pieteikumi, no 
kuriem 4 tika atbalstīti.

Daiga Knostenberga ir viena 
no konkursa „Esi uzņēmējs Smil-
tenes novadā!” līdzfi nansējuma sa-
ņēmējām, kas konkursa ietvaros ir 
jau īstenojusi projektu „Konvekci-
jas krāsns un raudzētavas iegāde 
konditorejai”, kuras mērķis ir pa-

lielināt produkcijas apgrozījumu, 
kā arī nodrošināt darbavietu vai 
prakses vietu Smiltenes tehnikuma 
audzēkņiem, vai arī vasarās nodro-
šināt darbu skolēniem, kas vēlas 
papildus praktizēties tieši kondito-
rejas izstrādājumu ražošanā. Tika 
piešķirts daļējs fi nansējums 2269,00 
euro apmērā.

Daigu Knostenbergu konkur-
sam pieteikties pamudināja viņas 
ģimene, kas arī ir liels atbalsts uzņē-
mējdarbībā, jo tieši ģimene palīdzē-
ja gan projekta rakstīšanā, gan īs-
tenošanā. Par projekta fi nansējumu 
tika iegādāta konvekcijas krāsns un 
raudzētava. D. Knostenberga ir ļoti 
apmierināta par projekta ietvaros 
iegādāto jauno tehniku, kas atvieglo 
ikdienas darbu un uzlabo darba efek-
tivitāti.  Jaunajā krāsnī ir iespējams 
cept lielāka izmēra kliņģerus, kā 
arī tajā var kontrolēt gaisa plūsmu, 
temperatūru, mitruma % iekšpusē, 
tādēļ gala produkts tiek pagatavots 
atbilstoši izvēlētai receptei. Šobrīd 
pie Daigas var pasūtīt dažādu veidu 
konditorijas un kulinārijas izstrādā-
jumus, kūkas, saldos un sāļos kliņ-
ģerus, cepumus, pīrādziņus u.c.

Z/S „Veccepļi” arī ir īstenojuši 
savu projektu „Palsmanes pagas-
ta Smiltenes novada zemnieku 
saimniecības „Veccepļi” atpazīs-
tamības veicināšana un moderni-
zācija”, kura mērķis ir papildināt 
savu produkciju ar dažādām jaunām 
sulām, sukādēm un žāvējumiem, 
kā arī veicināt savu atpazīstamību, 
izveidojot savu mājaslapu internetā 

un izveidot etiķetes gan sulai, gan 
sukādēm. Līdzfi nansējums tika pie-
šķirts 731,00 euro apmērā. 

Z/S „Veccepļi” īpašnieks Mod-
ris Zvirbulis stāsta, ka 2005. gadā 
saimniecība sāka savu ceļu augļ-
kopībā, iestādot pirmās ābelītes 
nepilnu 3 ha platībā. Cītīgi strā-
dājot un pilnveidojoties, dārzs ir 
izaudzis 7,58 ha liels, ko sastāda 
7,26 ha ābeles un 0,32 ha bumbie-
res, kā arī ir izveidoti jāņogu un 
upeņu stādījumi 0,2 ha platībā. No 
augļiem un ogām tiek spiestas un 
pasterizētas sulas, kas tiek pildītas 
„Bag in Box” pakās. Tiek piedā-
vātas gan ābolu, bumbieru, jāņogu 
sulas, gan arī attīstoties saimnie-
cība papildina sulu sortimentu ar 
dažādiem sajaukumiem, piemēram, 
ābolu – aroniju, ābolu – ķirbju sula. 
No augļiem un ogām tiek piedāvā-
ti arī jauni produkti – sukādes un 
žāvējumi. M. Zvirbulis pastāstīja, 
ka iesaistījušies šajā projekta kon-
kursā, lai veicinātu savu produktu 
atpazīstamību, jo saimniecībā darbi 
rit uz priekšu un pamazām aug gan 
produkcijas daudzveidība, gan pro-
dukcijas apjomi un ir nepieciešama 
plašāka iedzīvotāju informēšana 
par savu produkciju, tādēļ projekta 
ietvaros tika izveidota sava mājas-
lapa www.aboli.lv, iegādāta Windo-
ws datorprogramma, lai atvieglotu 
grāmatvedības darbus saimniecībā, 
kā arī izgatavotas jaunas, estētiski 
pievilcīgas un kvalitatīvas etiķetes 
gan sulām, gan sukādēm un žāvē-
jumiem.

Novēlam visiem, kas vēl domā 
par sava biznesa uzsākšanu, kā arī 
tiem, kas jau saņēmuši atbalstu sa-
vas uzņēmējdarbības idejas īsteno-
šanā, ar plašu redzesloku skatīties uz 
iespējām un neapstāties pie idejas, 
bet droši virzīt to tālāk. Šogad pa-
vasarī jau otro gadu tiks izsludināts 
konkurss „Esi uzņēmējs Smiltenes 
novadā!”, tādēļ aicinām visus iedzī-
votājus, kuriem ir iecere vai ideja 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot 
līdzi pašvaldības informācijai nova-
da mājaslapā   www.smiltene.lv un 
informatīvajā bezmaksas izdevumā 
„Smiltenes Novada Domes Vēstis”, 
lai laikus sagatavotu un iesniegtu 
pieteikumu uzņēmējdarbības ideju 
konkursam.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

 projektu vadītāja
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Izglītība

Smiltenes tehnikums Jaunajā 
gadā iegājis ar daudzām skais-
tām atmiņām no 2017. gada: visi 
joprojām atceramies skolas brī-
nišķīgās 95 gadu jubilejas svinī-
bas, priecājamies par jaunajiem 
audzēkņiem, kuru soļi un smiekli 
skan tehnikuma gaiteņos. No sirds 
ceram uz veiksmīgu vērienīgā sko-
las infrastruktūras sakārtošanas 
projekta realizāciju Smiltenē un 
Alsviķu struktūrvienībā.

„Šovasar sāksies 2,1 miljonu 
vērtā  projekta realizācija, kura ie-
tvaros ar specifi skā atbalsta mērķi 
8.1.3 0 „Palielināt modernizēto pro-
fesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
renovēs Smiltenes tehnikuma die-
nesta viesnīcu Kalnamuižā 44, būvēs 
jaunas manēžas un praktisko nodar-
bību telpas nākamajiem ceļu būvteh-
niķiem un hidrobūvju būvtehniķiem, 
ierīkos liftus un novērsīs iekštelpu 
ūdens apgādes sistēmas problēmas 
Alsviķu struktūrvienībā. Vērienīgās 
ieceres plānots īstenot līdz nākamā 
gada pavasarim,” sola tehnikuma di-
rektors Andris Miezītis.

Šopavasar noslēgsies projekta 
„Latvija – Krievija” otrā kārta. Ja 
viss notiks, kā iecerēts, tad ar minē-
tā projekta atbalstu lielas pārmaiņas 
piedzīvos Smiltenes tehnikuma mā-
jamatniecības centrs. Tā pagrabstāvā 
iecerēts popularizēt senos, ar piena 
pārstrādi saistītos amatus. 

Tehnikuma audzēkņi un darbi-
nieki arī jaunajā gadā ar „Erasmus+” 
projektu atbalstu turpinās izglītoties 
ārzemēs. „Liels notikums būs trīs-
desmit septiņu  „Erasmus+” projekta 
„Tūrisma zirneklis” dalībnieku uz-
ņemšana Smiltenes tehnikumā no 
5. līdz 9. februārim,” informē skolas 
starptautisko projektu vadītāja In-
guna Avota.  „Taču pagājušajā gadā 
viena no nozīmīgākajām skolas ak-
tivitātēm starptautiskā mērogā bija 

iesaistīšanās stratēģiskās partnerības 
projektos un jaunā veterinārmedicī-
nas mācību moduļa testēšana. Saistī-
bā ar minēto moduli plānotā sadarbī-
ba pavērs līdz šim nebijušas iespējas 
visu Eiropas valstu jauniešiem.

Skolā jau šobrīd notiek gata-
vošanās starptautiskai konferencei, 
kurā izvērtēs stratēģiskās partnerības 
projekta (veterinārmedicīnas jomā) 
rezultātus. Šis pasākums notiks no 
28. līdz 30. maijam un atkal ļaus teh-
nikuma vārdam izskanēt tālu ārpus 
Latvijas.”

„Smiltenes tehnikums iesaistī-
jies arī pārrobežu projektā ar Igauni-
ju, kura ietvaros jaunieši un skolotāji 
no Latvijas brauks gūt pieredzi un 
skatīties, kā notiek darbs viņu izvē-
lētajā specialitātē Igaunijas uzņēmu-
mos, bet Igaunijas pārstāvji vieso-

Priekšā izaicinājumiem bagāts gads
sies Latvijas uzņēmumos,” informē 
skolas jaunais projektu vadītājs Ro-
lands Aģis. 

„Projekts „PuMPuRS” pavēris 
iespēju palīdzēt jauniešiem, lai viņus 
atturētu no priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas. Ar tā atbalstu skolas 
audzēkņi saņem bezmaksas pusdie-
nas, individuālās konsultācijas mācī-
bu priekšmetos, kas padodas grūtāk, 
un citu nepieciešamo palīdzību.”

Tehnikumā, tāpat kā pērn, arī 
šogad būs daudz, dažādu karjeras 
atbalsta pasākumu. Skolā viesosies 
un savos veiksmes stāstos dalīsies 
dažādu nozaru profesionāļi. 

Maijā tehnikuma audzēkņi no-
teikti piedalīsies Vidzemes Uzņē-
mēju dienās. Skolā atkal taps jauni 
Firsta madāmas kārumi, kurus no-
teikti varēs nogaršot un iegādāties arī 
smiltenieši. Daudziem jauniešiem tā 
būs pirmā iepazīšanās ar uzņēmēj-
darbību – no ieceres līdz preces sa-

gatavošanai, noformēšanai, 
prezentācijai un pārdošanai. 

Skolas audzēkņi atkal 
rīkos meistardarbnīcas, ku-
rās iepazīstinās ar savām 
izvēlētajām profesijām cie-
miņus.

Tehnikumā turpināsies 
modulāro mācību program-

mu izstrāde un aprobēšana. 
 „Ļoti daudz tiek domāts, kā, iz-

mantojot tehnikuma materiālo bāzi, 
stiprināt un pilnveidot pieaugušo un 
mūžizglītību. Ņemot vērā straujo 
tehnoloģiju attīstību, pieaugs  indivī-
da dzīves laikā jaunapgūstamo kom-
petenču skaits un šajā ziņā nozīmīgs 
atbalsts varētu būt profesionālās 
izglītības iestādes,” informē Andris 
Miezītis.

Nākotnē lielas pārmaiņas gai-
da arī skolas Alsviķu struktūrvienī-
bu. „Sabiedrībā par to iesakņojies 
priekšstats kā par izglītības iestādi 
cilvēkiem ar nopietniem veselības 
traucējumiem. Taču skolai ir laba 
materiālā bāze, lai ikviens jaunie-
tis tajā varētu mācīties kokapstrādi, 
šūšanu, apavu labošanu un iegūt ar 
ēdināšanas pakalpojumiem saistītas 

profesijas,” uzskata Andris Miezītis.
20. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenes 

tehnikumā notiks Informācijas die-
na, kurā laipni aicināti visi, kas vē-
las iepazīties ar skolas piedāvātajām 
profesijām.

Visi ļoti ceram, ka jaunajā mā-
cību gadā jauniešiem, kas izvēlēju-
šies tradīcijām bagātākās tehnikuma 
mācību programmas, pievienosies 
arī pirmais hidrobūvju būvtehniķu 
kurss. „Sabiedrība vēl tā pa īstam 
nav apzinājusies, ka šī profesija ir 
ļoti perspektīva,” atzīst skolas direk-
tors. „Jauniešus, kas to izvēlēsies, 
gaida labi atalgots darbs. 

Zemkopības ministrijai vaja-
dzētu vairāk popularizēt labākās un 
modernākās zemnieku saimniecības. 
Cilvēkiem joprojām vārds „lopko-
pība” asociējas ar mēslu dakšām un 
gumijas zābakiem kājās. Taču jauna-
jās zemnieku saimniecībās, kur viss 

ir datorizēts, nepieciešami iz-
glītoti palīgi, kas prot strādāt ar 
jaunākajām tehnoloģijām un ir 
apmācīti mājdzīvnieku labtu-
rībā. Apzinoties, ka lopkopība 
mūsu valstī ir ļoti nozīmīga 
lauksaimniecības nozare, esam 
izstrādājuši mūsdienu darba 
tirgus prasībām atbilstošu mā-
cību programmu lopkopības 
tehniķiem. Jauniešiem, kuriem 
tuvi lauki, tā ir ļoti perspektīva 
specialitāte.”

9. februārī plkst. 12.00 
Smiltenes tehnikumā – Vecā-
ku diena. Būs audzēkņu sarū-
pēts koncerts un iespēja satik-
ties ar kursu audzinātājiem un 
priekšmetu skolotājiem.

 Skolas audzēkņi jau šo-
brīd intensīvi gatavojas Žeto-
nu vakaram, Teātra dienai 
un profesionālās izglītības 
iestāžu lielākajam ikgadējam 
kultūras pasākumam „Radi, 
rādi, raidi!” Šogad tas notiks 
Valmierā. 

No 5. līdz 9. martam teh-
nikumā notiks veterinārmedicīnas 
mācību programmai veltīta nedē-
ļa – tās laikā īpaši aktualizēs aktu-
ālākos, ar veterinārmedicīnu saistī-
tos jautājumus.

Smiltenes tehnikums joprojām 
priecājas un lepojas ar jaunās viesnī-
cu pakalpojumu speciālistes Lindas 

Daktiņas panākumiem Latvijas pro-
fesionālās izglītības iestāžu konkur-
sā „SkillsLatvia 2017” viesmīļiem, 
kurā viņa ļoti sīvā konkurencē izcī-
nīja 1. vietu.

Tehnikuma jaunieši arī šogad 
piedalīsies dažādos profesionālās 
meistarības konkursos un pārstāvēs 
skolu un novadu sporta sacensībās. 
Skolas audzēknis Raivis Šostaks 
pagājušā gada pavasarī kļuva par 
AMI SK (arodizglītības mācību ies-
tāžu sporta kluba) 27. sporta spēļu 
čempionu (svara kategorijā līdz 59 
kg) svaru stieņu spiešanā guļus, pa-
ceļot 127,5 kg stieni. 

Ar lielu nepacietību pavasari 
gaida tehnikuma kartinga koman-
da – jaunā sezona jauniešiem no-
teikti atkal atnesīs daudz jaunu un 
skaistu izaicinājumu.

Tehnikuma audzēkņi jau no mā-
cību gada sākuma cītīgi strādā, lai 
varētu piedalīties Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Kopīgi atcerēsimies Latvijas 
vēsturē nozīmīgākos notikumus un 
centīsimies sniegt savu ieguldījumu 
Latvijai tās simtajā dzimšanās dienā. 
To veiksmīgi iesākām jau pagājušajā 
gadā, raidījumā „100 recepšu Lat-
vijas simtgadei”. 

Priekšā darbīgs un izaicinā-
jumiem bagāts gads, kurā visiem 
vēlam stipru veselību,  veiksmi un 
daudz prieka! 

Baiba Vahere

26. februārī Smiltenes tehnikumā mācības 
sāks nākamie  konditori un kokapstrādes iekārtu 
operatori. Mācību ilgums – gads. 

Esam pretimnākoši, tāpēc dokumentus pieņem-
sim arī pirmajā skolas dienā.

Jauniešus, kas nolēmuši mācīties, lūdzam līdz 
19. februārim sazināties ar programmas vadītā-
ju Solvitu Bāliņu (tālrunis:  64707654; 26160229; 
26112312, e-pasts: balina.solvita@inbox.lv). 

Audzēkņi mācību laikā saņems stipendijas, dzī-
ve skolas dienesta viesnīcā – bez maksas. 

Izvērstāku informāciju par Jauniešu garanti-
jas programmas priekšrocībām un jauno audzēkņu 
uzņemšanu lasiet skolas mājas lapā – www.smilte-
nestehnikums.lv. 

Smiltenes tehnikumā 
turpinās ziemas uzņemšanan
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2017. gada 
izskaņā 

A/S „Smiltenes 
piens” pasniedz 

41 naudas 
balvu Smiltenes 

novada 
skolēniem un 

tehnikuma 
audzēkņiem
Jau vairākus gadus A/S 

„Smiltenes piens” ar dažādām 
aktivitātēm un savu piemēru, kā 
vienu no veiksmīgākajiem un 
lielākajiem Smiltenes novada 
uzņēmumiem, atbalsta novada 
vispārizglītojošo skolu skolēnus 
un tehnikuma audzēkņus, motivē 
mācību sasniegumu uzlabošanā 
un jaunu mērķu sasniegšanā.

Ceturto gadu Smiltenes no-
vada domes Izglītības pārvalde 
sadarbībā ar A/S „Smiltenes 
piens” organizē konkursu „A/S 
„Smiltenes piens” balva novada 
7. –12. klašu skolēniem par uz-
cītību un sasniegumiem dabas-
zinātnēs”, kura mērķis ir sekmēt 
novada jauniešu karjeras izvēles 
saistību ar ražošanu pārtikas 
rūpniecībā un atbalstīt novada 
7.  – 12. klašu skolēnus.

Lai noteiktu konkursa uzva-
rētājus, novada izglītības iestāžu 
administrācijas un dabaszināt-
ņu priekšmetu skolotāji, atbil-
stoši konkursa nolikumam un 
mērķim, izvērtē uzcītīgākos un 
labākos rezultātus dabaszinību 
apguvē, skolēnu sabiedrisko ak-
tivitāti, brīvprātīgu līdzdalību un 
iesaistīšanos novada patriotisma 
veicinošos pasākumos. Naudas 
balvas saņemšanai izvirza 1 iz-
glītojamo no katras klases, sa-
vukārt no Smiltenes tehnikuma 
tiek izvirzīti 10 audzēkņi.

2017. gada noslēgumā A/S 
„Smiltenes piens” naudas balvas 
par uzcītību un sasniegumiem 
dabaszinātnēs, līdzdalību sa-
biedriskās aktivitātēs pasniedz 
41 novada skolēnam, no kuriem 
24 (7. – 9. klašu skolēni) saņems 
50,00 euro, 17 (10. – 12. klašu 
skolēni) – 70,00 euro. Līdz ar 
naudas balvu skolēni saņem arī 
A/S „Smiltenes piens” padomes 
priekšsēdētājas parakstītu bal-
vu karti. Tāpat nākamajā gadā 
A/S „Smiltenes piens” konkur-
sa laureātiem organizēs mācību 
ekskursiju un karjeras izglītības 
nodarbību uzņēmumā.

Smiltenes novada dome un 
Izglītības pārvalde izsaka pa-
teicību A/S „Smiltenes piens” 
valdes priekšsēdētājai un ko-
lektīvam par sniegto atbalstu 
un jauniešu sasniegumu no-
vērtēšanu. 

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes 

sekretāre
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Biedrība „Ikšķiles Brīvā sko-
la”, Biedrība „Tautskola 99 Baltie 
zirgi”, Biedrība „Preiļi izglītotai 
Latvijai” un „Latvijas Permakul-
tūras biedrība” uzsākusi īstenot 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
fi nansēto projektu „Skolu dārzi 
Latvijas simtgadei”.

Projekta ietvaros plānots iz-
veidot četrus dārzus pie četrām 
Latvijas skolām – Ikšķiles Brīvās 
skolas, Tautskolas 99 Baltie zir-
gi Drustos, Preiļu Brīvās skolas 
un Bilskas pamatskolas ar mērķi 
aizsākt skolu dārzu veidošanas 
kustību, vēršot uzmanību uz vēs-
turisko kultūraugu saglabāšanu, 
tā veicinot mīlestību pret savu 
zemi un nododot senču mantoju-
mu nākamajām paaudzēm.

Šis projekts īstenotājiem 
šķiet būtisks, jo Latvijas skolu 
zaļās teritorijas ir lielākoties ne-
produktīvas, tās nepiesaista sko-
lēnus, pārsvarā kalpo kā buferzo-
nas vai greznuma elements. Tajā 
pašā laikā šo zaļo zonu atrašanās 
tiešā skolu tuvumā rada poten-
ciālu to izmantošanai skolēnu 
izglītošanā, īpaši par cēloņsaka-
rībām – kā no sēklas izaug augs, 
kā attīstās koki, kā nogatavojas 
augļi, kā izmantot augus, ogas, 
augļus. Kā arī iespējams mācī-
ties par Latvijas vēsturiskajiem 
kultūraugiem, par dabai saudzī-
gu saimniekošanu. Papildus šādi 
dārzi ļautu izjust darba rezultātus 
un augļus, audzināt darba tikumu. 
Dārzi dotu iespēju iegūt ražu, tā 
tiktu veicināta izpratne par ve-
selīgu un atbildīgu ēdināšanu, 
nostiprinot izpratni par sezonālu 
pārtikas produktu lietošanu uztu-
rā un uzlabojot skolu ēdienkar-
tes. Šobrīd tikai dažās skolās tiek 
novērtēts skolu dārzu potenciāls, 
bet vairumam skolu zaļā teritori-
ja netiek lietderīgi izmantota.

Projekta laikā plānots īstenot 
vairākas aktivitātes – ar jauniešu 
un viņu ģimeņu palīdzību un ie-
saistīšanos iekārtot publiski pie-
ejamus, izglītojošus skolu dārzus, 
rīkot talkas, izglītojošas lekcijas, 
pieaicinot ekspertus, rīkot semi-
nāru citu skolu pārstāvjiem, lai 
ieinteresētu un motivētu iekārtot 
skolas dārzus, kā arī organizēt 
kampaņu „Katrai skolai savu dār-
zu!” un iekārtot projekta e-žurnā-
lu – kurā tiks apkopota informā-
cija, fotogrāfi jas, videoieraksti 
par dārzu izveidošanas procesu, 
talkām, ekspertu konsultācijām 
un lekcijām.

Projektu plānots pabeigt šī 
mācību gada beigās, to noslēdzot 
2018. gada 1. jūnijā noslēguma 
pasākumā Ikšķiles Brīvā skolā.

 
Līga Krūmiņa-Krīgere

Bilskas 
pamatskolā 

īstenos projektu 
„Skolu dārzi 

Latvijas 
simtgadei”

Launkalnes 
sākumskolas 
Ziemassvētku 

svinēšana 
„Lejas Kleperos”

22. decembris, pēdējā mācī-
bu diena, Launkalnes skolēniem 
bija īpaša, jo devāmies svinēt Zie-
massvētkus zemnieku sētā „Lejas 
Kleperi,,.

Jau laicīgi gatavojāmies Zie-
massvētku svinēšanai latviskā 
garā – lasījām latviešu tautas-
dziesmas un ticējumus, runājām 
par laimes liešanu un bluķa vilkša-
nu,  cepām piparkūkas, gatavojām 
dāvanas un eglītes rotājumus no 
dabas materiāliem. Protams, arī 
iestudējām lugu „Rūķa stabulīte”, 
kuru bijām nolēmuši rādīt brīvā 
dabā. Mūzikas skolotāja iemācīja 
Ziemassvētku dziesmas un rotaļas.

Esam gatavi Ziemassvētku 
sagaidīšanai!

Agri no rīta ap skolu apvilkām 
bluķi, lai viss sliktais pazūd! Tad 
devāmies uz ,,Lejas Kleperiem’’. 
Arī šajās mājās, dziesmai skanot un 
bungām rībot, trencām prom sliktās 
lietas un neveiksmes. Beidzot bluķi 
likām ugunskurā un sadedzinājām. 
Sadega arī katra skolēna uzrakstī-
tās palaidnības un neveiksmes, ku-
ras bija paslēptas bluķī.

Ar labām domām turpinājām 
mūsu pasākumu un izrādījām iz-
rādi ,,Rūķa stabulīte” brīvā dabā. 
Tas gan bija jauki! 

Kopā ar vecākiem un saim-
niekiem spēlējām rotaļas ar dzie-
dāšanu un dancošanu.

Nu bija pienācis laiks sasildī-
ties! Visi devāmies iekšā pirtiņas 
ēkā. Dzirdējām labus vārdus no 
direktores un skolotājām. Labus 
vārdus teicām arī mūsu vecā-
kiem.

Laiks pie galda!
Apēd zirni – vienu dienu ma-

zāk raudāsi.
Apēd pupu – vienu dienu 

briedīsi.
Apēd apaļu plāceni – gaidāms 

daudz saulainu dienu.
Laiks laimes liešanai. Tikai 

Kārlis un Marta agrāk bija lējuši 
laimes, pārējiem bērniem tas bija 
liels brīnums. Pēc tam visi kopīgi 
aplūkojām telefona gaismiņā, kas 
kuram sanācis. Tas tiešām bija in-
teresanti!

Laiks uz mājām!
Liels paldies Līgai un Rai-

mondam Kleperiem par viesmīlī-
go uzņemšanu un palīdzību ielū-
koties pagātnē, kā kādreiz mūsu 
senči svinēja Ziemassvētkus.

Inguna Baumane,
 Launkalnes sākumskolas 

2./4. klases skolotāja 

Smiltenes vidusskolas skolē-
niem 2017./2018.  mācību gada 
1. semestris bijis piepildīts gan 
ar dažādiem ārpusstundu pa-
sākumiem un aktivitātēm, gan 
ar atbildīgu attieksmi pret mā-
cību darbu. Arī šogad par ļoti 
augstiem sasniegumiem mācī-
bu darbā skolēni saņēma īpašas 
liecības: Zelta liecības, Sudraba 
liecības un liecības – Atzinības.

Zelta liecības saņēma: Marta 
Alksne (2.a), Megija Bediķe (2.a), 
Gustavs Gulbis (2.b), Jēkabs Nulle 
(2.b), Pēteris Nulle (2.b), Tīna Riek-
sta (2.b), Una Raiva Bērziņa (2.c), 
Kristaps Paškovs (2.c), Katrīna Rozīte 
(2.d), Tīna Haka (2.d), Krista Dance 
(3.b), Megija Dzene (3.b), Estere Stū-
re (3.b), Katrīna Anna Putrāle (3.c), 
Renāte Skujiņa (3.d), Estere Anna 
Strazdiņa (3.d), Mārtiņš Dombrovskis 
(3.e), Samanta Kalniņa (3.e), Dāvis 
Ivanovs (4.a), Gustavs Stāvausis-
Bērtiņš (4.a), Kristians Vilkasts (4.a), 
Meldra Mūrmane (4.b), Paula Šmulā-
ne (4.b), Justīne Būce (4.c), Jasmīna 
Pakalne (5.d), Marta Kulberga (6.b), 
Marks Sdobnikovs (6.c), Elīza Zeiļu-
ka (6.c), Kristiāna Kļaviņai (7.a), Ro-
berts Bleikšs (7.a), Evelīna Elizabete 
Freimane (7.a), Eva Evelīna Krūmiņa 
(7.c), Ralfs Krūmiņš (7.c), Elīza Kau-
liņa (7.d), Santa Vintere (8.a), Tīna 
Deina Kukurīte (8.c), Ričards Averāts 
(8.c), Miks Šics (9.a), Marta Dūle 
(9.b), Kaspars Pakulis (10.b), Elīza 
Kaupe (11.b), Beāte Velpe (11.b), Jana 
Marta Ivanovska (12.a), Lauma Mele-
ce (12.a), Una Bērziņa (12.b).

Sudraba liecības saņēma: Rūdolfs 
Alksnis (2.a), Adrians Auziņš (2.a), 
Markuss Auziņš (2.a), Bruno Duks 
(2.a), Sofi ja Apsīte (2.b), Valters Kvel-
de (2.b), Verners Vējiņš (2.b), Lelde 
Logina (2.c), Emīlija Mālkalne (2.c), 
Sandijs Āboliņš (2.d), Miks Bisenieks 
(2.d), Rūdolfs Krūmiņš (2.d), Amanda 
Paula Segleniece (2.d), Dāvis Zvied-
ris (2.d), Dārta Balode (3.a), Kris-
tiāns Grūbe (3.a), Arno Eglītis (3.b), 
Roberts Eglītis (3.b), Intars Beļakovs 
(3.c), Pauls Grabovskis (3.c), Dārta 
Gudriniece (3.c), Kailija Bediķe (3.d), 
Emīlija Strauja (3.d), Sanija Strauja 
(3.d), Alise Zariņa (3.d), Emīlija Žū-
kure (3.d), Elza Melbārde (3.e), Laura 
Bonoparte (3.e), Tomass Aldis Stūriš-
ka (3.e), Emīlija Anna Kalniņa (4.a), 
Fēlikss Kurguzs (4.a), Pēteris Poikāns 
(4.a), Valērija Čuhnova (4.b), Keita 
Lukstiņa (4.b), Patrīcija Melece (4.b), 
Sabīne Vasile (4.b), Laine Osma (4.c), 
Emīls Čukurs (4.d), Evelīna Graudiņa 
(4.d), Kristers Rozītis (4.d), Armands 
Šveicārs (4.e), Karīna Fjodorova (5.a), 
Kārlis Stūrmanis (5.c), Jānis Ošiņš 
(5.d), Alise Zvejniece (6.a), Laura 
Āboliņa (6.b), Katrīna Bērziņa (6.b),  
Sindija Jirgensone (6.c),  Nora Vīvu-
liņa (7.a), Monta Sorokina (7.c), Lau-
ra Ceriņa (7.c), Amanda Igaune (7.c), 
Evelīna Ance Bormane (7.d), Madara 
Celma (7.d), Kurts Freimanis (7.d), 
Endijs Graudiņš (7.d), Daniela Her-
manovska (7.d), Marta Jakoviča (7.d), 
Agnese Jaunmuktāne (7.d), Luīze 
Moruza (7.d), Marta Sirmā (7.d), 
Laura Daņiļeviča (8.a), Anna Rube-
ne (8.a), Alise Baumane (8.b), Deniss 
Jakovļevs (8.b), Ance Nata Pilsnibure 
(8.b), Elīza Bediķe (8.c), Diāna Ģēr-
mane (8.c), Kārlis Sīmanis (8.c), Keita 
Šiliņa (8.c), Elīza Daktere (9.a), Marta 

Smiltenes vidusskolas skolēnu 
sasniegumi mācībās

Rabāce (9.a), 
Samanta Rau-
za (9.a), Elza 
Strauja (9.a), Re-
nāte Zapane (9.a), 
Kristaps Toms Mel-
bārdis (9.b), Jānis Kubu-
liņš (9.b), Kristīne Vorohta (9.b), 
Kristīne Būce (9.c), Estere Elizabete 
Ponciusa (9.c), Anna Marija Puriņa 
(9.c), Jānis Sausais (9.c), Ance Marta 
Zvejniece (9.c), Renāte Ieviņa Kala-
šinska (10.a), Elīza Krievāne (10.a), 
Amanda Pērkone (10.a), Monika Zie-
diņa (10.a), Elīza Āboltiņa (10.b), Ar-
vīds Bāliņš (10.b), Patrīcija Kauškale 
(10.b), Alise Kazeka (10.b), Niks Lār-
manis (10.b), Elvīra Miesniece (10.b), 
Agita Rīdere (10.b), Airita Rubina 
(10.b), Evija Sūna (10.b), Rigonda 
Buša (11.b), Marta Deņisova (11.b), 
Līga Gavare (11.b), Anžela Halilova 
(11.b), Grieta Stīpniece (11.b), Elvis 
Nagla (11.b), Elisa Laganovska (11.b), 
Paula Kontere (11.b), Ričards Rul-
lis (11.b), Elīza Būda (11.b), Madara 
Māra Grigore (12.a), Una Kaspa-
rinska (12.a), Elizabete Kokarēviča 
(12.a), Elīna Skopāne (12.a), Elvis 
Kristiāns Šmulāns (12.a), Evita Kaļva 
(12.b), Kristīne Ķikute (12.b), Agate 
Mūrniece (12.b), Alise Piese (12.b), 
Reinis Putrālis (12.b), Rūdis Rozītis 
(12.b), Laura Rubene (12.b), Matīss 
Velps (12.b), Elīna Zirdziņa (12.b).

Liecības – Atzinības – saņēma: 
Mārcis Āboliņš (4.a), Emīls Goba 
(4.a), Evija Igaune (4.a), Kristers 
Purviņš (4.a), Rebeka Zauska (4.a), 
Markuss Dāvids Muižarājs (4.b), Elza 
Zariņa (4.b), Alise Beļēviča (4.c), To-
mass Rubņikovičs (4.c), Daniels Zie-
miņš (4.c), Elīza Siliņa (4.d), Emīls 
Eglītis (4.d), Patriks Zaļkalns (4.d), 
Jānis Freimanis (4.d), Matīss Kalējs 
(4.e), Elizabete Liniņa (4.e), Eni-
ja Anna Martinsone (4.e), Viktorija 
Puisāne (4.e), Jēkabs Kulbergs (5.a), 
Simona Sarkangalve (5.a), Ance Ani-
ta Moruza (5.a), Sabīne Lapiņa (5.a), 
Arta Gailīte (5.a), Aleksis Dzenītis 
(5.a),  Alise Brikmane (5.c), Pēteris 
Šics (5.c), Markuss Sirmais (5.c), 
Niks Nulle (5.d), Gabriela Gulbe 
(5.d), Ričards Žukovskis (5.d), Sa-
manta Zariņa (5.d), Rūdolfs Rudzītis 
(6.a), Kristers Krauklis (6.b), Regnārs 
Tamma (6.b), Megija Dimiņa (6.c), 
Paula Stāvause-Bērtiņa (6.d), Sanija 
Anuščenko (8.a), Aksels Jānis Egle 
(8.a), Miks Matīss Liepiņš (8.c), Anna 
Estere Baranovska (9.b), Dāvis Sīma-
nis (9.b), Amanda Hirte (9.c), Amanda 
Luīza Behmane (10.a), Elza Bekmane 
(10.a), Linda Amanda Bluķe (10.a), 
Daniela Brikmane (10.b), Jānis Ai-
vis Ceriņš (10.b), Artūrs Hļebņikovs 
(10.b), Samanta Fiļimonova (11.a), 
Reina Iesaliņa (11.a), Mārcis Zēbergs 
(11.a), Roberts Juris Kvelde (11.a), 

Emīls Vizulis (11.b), Jānis Mežiels 
(11.b), Emili Donini (11.b), Loreta 
Drone (12.b).

A/S „Smiltenes Piens” jau ceturto 
gadu atbalsta Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvaldes konkursa „Balva 
novada 7. –12. klašu skolēniem par 

uzcītību un sasniegumiem 
dabaszinātnēs” rīkošanu. 

Šogad naudas balvu 
un pateicību no A/S 

„Smiltenes Piens” 
saņēma mūsu sko-
las skolēni: Ro-
bets Bleikšs (7.a), 
Monta Štorha (7.b), 
Ralfs Krūmiņš (7.c), 

Elīza Kauliņa (7.d), 
Santa Vintere (8.a), 

Deniss Jakovļevs (8.b), 
Tīna Deina Kukurīte (8.c), 

Miks Šics (9.a), Marta Dūle (9.b), 
Jānis Sausais (9.c), Roberts Kun-
dziņš (9.d), Amanda Pērkone (10.a), 
Kaspars Pakulis (10.b), Roberts Juris 
Kvelde (11.a), Beāte Velpe (11.b), Elī-
za Kaupe (11.b), Jana Marta Ivanov-
ska (12.a), Una Bērziņa (12.b).

Pirmā semestra beigās sākas 
mācību priekšmetu olimpiāžu „ma-
ratons”, kas piedāvā skolēniem ie-
spēju augstākā līmenī apliecināt sa-
vas zināšanas, prasmi un erudīciju.
Ir notikušas jau trīs mācību priekš-
metu olimpiādes, un varam teikt – šī 
„maratona” pirmos metrus skolēni 
veikuši ļoti labi.

Bioloģijas olimpiādē 9. – 12. kla-
šu skolēniem 9. klašu grupā 1. vieta 
M. Šicam (9.a), 3. vietu dala J. Ku-
buliņš (9.b) un M. Dūle (9.b), atzi-
nība – M. Rabācei (9.a). 10. klašu 
grupā 2. vieta K. Pakulim (10.b), 3. 
vieta – E. Āboltiņai (10.b). 11. klašu 
grupā visaugstākais rezultāts L. Ga-
varei (11.b), 2. vieta –  A. Halilovai 
(11.b), bet 3. vietu dala 11.b klases 
meitenes G. Stīpniece un B. Velpe. 
12. klašu grupā 1. vietu ieguva L. 
Melece (12.a), 2. vieta 12.a klases 
skolniecei E. Skopānei, bet 3. vieta 
12.b klases skolniecei U. Bērziņai.
Angļu valodas olimpiādē 11.a klases 
skolnieks M. Zēbergs ieguva 3. vietu, 
arī 12.b klases skolniece K. Ķikute 
ieguva 3. vietu, bet 10.b klases skol-
nieks K. Pakulis (skolot. E. Babra) uz-
rādīja visaugstāko rezultātu un novada 
kārtā ieguva 1. vietu. Kaspars Pakulis 
ir uzaicināts piedalīties angļu valodas 
valsts olimpiādes trešā posma I kār-
tā, kas  notiks 2018. gada 9. februārī 
Rīgā. Priecājamies un novēlam veik-
smi Kasparam!

2017. gada 16. decembrī notika 
Latvijas Atklātās Lingvistikas olim-
piādes pirmā kārta, kurā piedalījās 
rekordliels skaits: 242 skolēni no 16 
novadiem. Uz otro kārtu uzaicināta 
trešdaļa dalībnieku – 80 skolēni ar 
visaugstākajiem rezultātiem.

12.b klases skolniece Kristīne 
Ķikute ieguva 32. labāko rezultātu un 
piedalīsies olimpiādes nākamajā kārtā.
Otrā kārta notiks 24. martā. Balsto-
ties uz abu kārtu rezultātu summu, 
tiks noteikti godalgu ieguvēji, kā arī 
dalībnieku četrinieks, kurš pārstāvēs 
Latviju Starptautiskajā Lingvistikas 
olimpiādē, kura šovasar notiks Prāgā. 
Veiksmi  Kristīnei!

Valda Cirīte,
Smiltenes vidusskola 
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Sports

Jau septīto gadu pēc kārtas sirs-
nīgā un svinīgā gaisotnē, piektdien 
12. janvārī, tika aizvadīta Smiltenes 
novada „Gada balva sportā 2017” 
apbalvošanas ceremonija. 

Par gada labāko sportistu tika 
atzīts orientierists Artūrs Pauliņš. 
labākā sportista treneris – Māris 
Stabiņš. Labākais jaunais sportists 
mūsu basketbolists, kurš ikdie-
nā pārstāv VEF skola komandu, 
– Rainers Hermanovskis. Labākā 
jaunā sportista treneris – Dzintars 
Hermanovskis. Labākā jaunā spor-
tiste – vieglatlēte Marta Marksa. 
Labākās jaunās sportistes treneris 
– Guntars Markss. Labākā koman-
da – „Vidzemes FC”. Labākais teh-
nisko sporta veidu pārstāvis – au-
tosportists Ingus Eislers. Populārā-
kais amatieru sportists – triatlonists 
Oskars Cimermanis. Populārākais 
sporta notikums – Latvijas kau-
sa izcīņas posms airēšanas slalo-
mā. Gada sporta veterāne – Kitija 
Klempnere

Ceturto gadu pēc kārtas pa-
sākuma laikā tika pasniegta balva 
par mūža ieguldījumu Smiltenes 
novada sportā, kuru šogad saņēma 
orientierists Aldis Lapiņš. 

Orientēšanās Aldim Lapiņam, 
līdzīgi kā Jānim Lūsim šķēpa me-
šana, ir visa viņa dzīve. Aldis dzī-
ves garumā piekopj un tiešā veidā 
iesaista arī citus sporta veidā, kurā 
apvienotas fi ziskās, prāta un inte-
lektuālās īpašības. Pirmā saikne 

Pasniegtas Gada balvas sportā 2017

ar orientēšanās sportu bijusi skolas 
laikā, bet 1975. gadā kopā ar Pēteri 
Tilčīku, Agri Onkeli, Ilgvaru Paulē-
nu un Kārli Baumani, Aldis iesais-
tījās orientēšanās kluba „Azimuts” 
izveidē. 

42 gadu laikā Aldis Lapiņš rī-
kojis dažāda mēroga sacensības, no 
kurām īpaši jāizceļ orientēšanās se-
riāls „Azimuts”, „Mazā balva” un 
„8CBR kauss”. Cienījamais kungs 

ir bijis šo sacensību organizators 
un trašu zīmētājs. Bez tam, viņš 
ar lielu gādību ilgus gadus vada 
„Azimuts” klubu. Nevar neizcelt 
arī Alda spējas zīmēt kvalitatīvas 
un ļoti interesantas orientēšanās 
distanču kartes, kuras novērtē visas 
Latvijas orientieristi.

Pāri visām Alda uzvarām, pa-
šam gūstot panākumus starptautis-
ka mēroga sacensībās, nozīmīgāki 

ir tie simti bērni un jaunieši, ku-
riem Aldis ir devis pirmos pamatus 
orientēšanās sportā, sekmējis spor-
tisko izaugsmi, rakstura veidošanu 
un dzīves gudrības.

Smiltenes novada sporta saime 
lepojas ar Aldi Lapiņu un augstu 
novērtē viņa un ikviena ieguldīju-
mu novada sporta dzīves attīstībā. 

Toms MarkssAldis Lapiņš. 

Sveikti Smiltenes novada „Gada balvas sportā” ieguvēji  un Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi un viņu treneri par sasniegumiem 
2017. gadā. Foto: Agnis Melderis

Pašvaldībā

Piektdien, 12. janvārī, Smil-
tenes novada domē viesojās 
Smiltenes pensionāru apvienī-
bas seniori, lai  klātienē pārru-
nātu aktuālos jautājumus par 
pilsētas, novada attīstības pro-
jektiem un dažādiem saimnie-
ciskās darbības jautājumiem.

Kā katru gadu, Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs G. 
Kukainis gada izskaņā vai jaunā 
gada sākumā tiekas ar Smiltenes 
pilsētas pensionāru apvienības da-
lībniekiem, taču pirmo reizi šāda 
tikšanās notika Smiltenes novada 
domē, kur G. Kukainis klātesošos 
iepazīstināja ar novada prezentā-
ciju un aktuāliem pašvaldības īs-
tenotajiem un plānotajiem investī-
ciju projektiem.  Šajā tikšanās rei-
zē pensionāriem bija radušies vai-
rāki aktuāli jautājumi par novada 
un pilsētas darbību, plānotajiem 
projektiem un problēmjautāju-
miem, īpaši tiem, kuri pagājušajā 
gadā izskanējuši plašāk sabied-
rībā.  Pensionāri interesējās par 
Cērtenes pilskalna sakopšanu, par 
Ceļinieka kāpnēm pie Smiltenes 
pilsētas kultūras centra, kuras ir 
ļoti kritiskā stāvoklī, par Smilte-
nes ev.lut. baznīcas jumta rekons-

Smiltenes novada domes vadība tiekas ar 
Smiltenes pensionāru apvienības senioriem

trukcijas gaitu, par ielu rekons-
trukciju, par laivošanas iespējām 
Tepera ezerā. Pēc sarunas domes 
priekšsēdētājs pensionārus izveda 
ekskursijā pa domes ēku un iepa-
zīstināja ar pašvaldības nodaļu un 
darbinieku darbu.   

Pensionāru apvienības dalīb-
niece Velta Tauriņa atklāja, ka ir 
nozīmīgi atnākt pašiem un paska-

tīties: „Bļaut, jau mākot visi, tomēr 
klātienē aprunājoties rodas izprat-
ne un ātrāk ir iespēja noskaidrot 
sev vai sabiedrībai nozīmīgus 
jautājumus”. Tauriņas kundzei, 
kā lielākajai daļai senioru, tikša-
nās un pēc tās sekojošā ekskursija 
bija ļoti patīkam un iepriecinoša, 
jo vairākums no senioriem Dārza 
ielas 3 ēkā bija pirmo reizi, un tās 

estētiskās pārmaiņas nebija re-
dzējuši.  

Smiltenes pensionāru 
apvienības seniori pašval-
dības vadībai un darbinie-
kiem novēlēja, lai vienmēr 
mājo un valda godaprāts, 
neatlaidīga griba saprasties, 
paciest un palīdzēt! 

Smiltenes pensionāru apvienības seniori viesojas  novada domē.

Informācija par pensionāru 
apvienības plānotajām aktivitā-
tēm: 

Smiltenes pilsētas pensionā-
ru apvienība aicina novada se-
niorus piedalīties  divos atpūtas 
braucienos, kuri plānoti šogad: 
11.aprīlī aicina atklāt jūras ceļo-
juma burvību un doties kruīzā uz 
Zviedriju (Stokholmu) ar īpašu se-
nioriem izstrādātu programmu uz 
kuģa „Romantika”. Uz kuģa būs 
iespēja baudīt dejas dzīvās mūzi-
kas pavadībā, dziedāt karaoki un 
iedvesmoties no aizraujošām šova 
izrādēm. Būs iespēja iepazīt Stok-
holmu, kā arī Zviedrijas pilsētas 
Upsālu un Veco Upsālu. Savukārt 
no 13.06.2018. līdz 16.06.2018. 
tiek organizēta ekskursija uz Poli-
ju. Caur gleznainām ainavām, pa 
šauriem Prūsijas ceļiem uz pilīm 
un jūru. Ekskursijas programmā 
Prūsijas pērle – Gdaņska, ma-
jestātiskā Malborka un Varmijas 
galvaspilsēta Olština. 

Aicinām novada seniorus do-
ties un iepazīt kopā! Pietiekšanās 
un plašāka informācija par atpū-
tas braucienu un ekskursiju, zva-
not Smiltenes pensionāru apvie-
nības pārstāvei Ritai Bormanei, 
mob. tālr. 26514012.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasākumi Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā 

JANVĀRĪ
21. janvārī plkst. 15:00 lielajā zālē etno 
mūzikas grupas „Vairogi” koncerts. 
Programmā – jaunrade uz tautas mūzikas 
bāzes, kā arī tautasdziesmu aranžijas. 
Grupā muzicē: Uldis Punkstiņš (balss, 
sitaminstrumenti), Māris Ziemelis 
(čells), Ando Krūze (12 stīgu ģitāra, īru 
buzuka, perkusijas, balss), Voldemārs 
Tjuniņš (balss, bass), Lauris Rozenbaks 
(ģitāra, akordeons, mandolīna), Mārtiņš 
Āboliņš (dūdas, stabule, akordeons, 
mandolīna u.c. tautas mūzikas 
instrumenti). Atsaucoties uz komponista 
Jāņa Lūsēna aicinājumu mūziķiem sniegt 
dāvanu savai tautai un zemei Latvijas 
simtgadē, ieeja koncertā ir bez maksas 

24.  janvārī plkst. 19:00 lielajā zālē 
humora izrāde „Made in Latvija”, 
režisors – Mārtiņš Egliens, piedalās – 
Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, 
Marģers Eglinskis, Kristians Kareļins, 
Aija Dzērve, Mārtiņš Egliens vai 
Ivars Puga. Bez smieklīgām situācijām 
un stāstiem, izrādē būs klausāmas arī 
dziesmu parodijas. Piemēram, estrādes 
leģenda Žoržs Siksna mēģinās savas 
dziesmas dziedāt svešvalodās, lai 
„izsistos” pasaulē. Būs skatāms Dzintara 
Čīčas dzīves gājums no debijas Bērnu 
Eirovīzijā līdz hītam „Likteņlīnijas”. 
Tāpat izrādē būs sastopami arī muzikālie 
brāļi – Kokari, Ziemeļi, Ilmāri u.c. 
Nav iespējams pārstāstīt jokus, ko 
sagatavojuši izrādes veidotāji, tie ir 
jāredz, jādzird un jāizsmejas visiem 
kopā! Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu 
Paradīze” tirdzniecības vietās un www.
bilesuparadize.lv:  8,00; 10,00; 12,00 un  
14,00 eiro 

25. janvārī plkst. 19:00 teātra 
zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde 
„Pildspalva”, režisors – Agris Māsēns, 
lomās – Dana Langenfelda, Nadīna 
Paipala, Zigeta Vīķele, Ieva Stauvere, 
Valdis Šaicāns, Arnis Lapiņš, Gatis 
Klūga, Laimonis Matulis. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC 
kasē: 5,00 eiro 

26. janvārī plkst. 17:00 Smiltenes 
vidusskolas Aerobikas festivāls

27. janvārī plkst. 16:00 Latvijas 
Universitātes kamerkora „DeCoro” 
koncertuzvedums „Es Tev, 
kaimiņ, teikšu tā – stājies mūsu 
kolhozā!”, komponists un klarnetists 
– Jēkabs Nīmanis, diriģents – Pēteris 
Vaickovskis, akordeonists – Artūrs 
Noviks, vijolnieks – Gidons Grīnbergs, 
kontrabasists – Mareks Auziņš. 
Koncertprogrammā izskanēs mūsdienās 
bieži pārprastā un maz atskaņotā Marģera 
Zariņa mūzika, ko pavisam atšķirīgā 
gaismā rāda jaunās paaudzes komponists 
Jēkabs Nīmanis. Savukārt režisors 
Varis Piņķis LU kamerkorim „DeCoro” 
koncertuzvedumā ļauj risināt ne tikai 
skaniskā materiāla atainojumu, bet aicina 
teatrāli izdzīvot dažas saviesīgas ainas. 
Koncertuzvedumā iekļautie darbi ir gan 
atsevišķas dziesmas, gan ciklu daļas 
no opusiem „Kuršu ziņģes un danči”, 
„Kolhoza dainas”, „12 latviešu tautas 
dejas un rotaļas”. Radītā skaņdarbu 
virkne ļoti spilgti un koncentrēti atklāj 
M. Zariņa kormūzikas unikalitāti, īpaši 
spēju jokot par sava laikmeta īpatnībām. 
Biļetes varēs iegādāties pirms koncerta 
Smiltenes pilsētas KC kasē: 2,00 eiro 

FEBRUĀRĪ
8., 15., 22. un 28. februārī plkst. 19:00 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra 
zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde 
„Pildspalva”. Biļetes iepriekšpārdošanā 
Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 eiro
23. februārī plkst. 19:00 Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra mazajā zālē 
starptautisks akordeonu šovs „Trio 
Balcardions”. Apvienībā muzicē trīs 
akordeona virtuozi – Radovans Popovs 
(Serbija), Moriss Balaskā (Kanāda) un 
Evita Dūra -Andersone (Latvija). „Trio 
Balcardions” programmā iekļauti daudz 
un dažādi mūzikas stili un novirzieni: 
franču komponistu klasiskie skaņdarbi 
akordeonam, ugunīgie balkānu tautu 
ritmi, kā arī franču estrādes dziesmas 
virtuozās apdarēs, mūsdienu populārās 
un rokmūzikas skaņdarbi no „Abba”, 
„Queen”, Maikla Džeksona, „AC/DC”, 
„Take That” u.c. grupu un izpildītāju 
repertuāra. Biļetes var iegādāties  
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās 
un www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena – 
10,00 eiro 

Pasākumi novada 
pagastos 

JANVĀRĪ
20. janvārī plkst. 15:00 Bilskas 
pamatskolas zālē Vijciema amatierteātra 
„Čiekurs” izrāde Ā. Alunāna luga     
„Visi mani radi raud”    
Režisors Valdis Šaicāns
20. janvārī plkst. 18:00 Palsmanes 
kultūras namā romantiski muzikāls 
vakars – „Muzikāla kafejnīca” kopā ar 
Viktoru un Elitu Tilčikiem 
Ieeja 2,00 eiro
26. janvārī plkst. 16:00 Launkalnes 
tautas namā bērnu kantri deju koncerts
27. janvārī plkst. 19:00 Blomes 
tautas namā viesosies Kauguru pagasta 
amatierteātris „Vīzija” ar R. Blaumaņa 
lugu „Ļaunais gars”. Režisors Oskars 
Morozovs
27. janvārī plkst. 16:00 SIA „Vidzemīte” 
kluba zālē, Brantos, muzikāli izklaidējošs 
pasākums „Ar dziesmu azotē” par tēmu 
„Raimonda Paula mūzika” ar komandu 
piedalīšanos. Pasākuma apmeklētājiem 
ieeja 2,00 eiro, pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem ieeja par brīvu

FEBRUĀRĪ
3. februārī plkst. 19:00 Blomes tautas 
namā pasākums „Tautas sadziedāšanās, 
iedziedāšanās, piedziedāšana, 
apdziedāšana”. Aicināti visi dziedāt un 
klausīties gribētāji
3. februārī plkst. 20:00 Palsmanes 
kultūras namā Smiltenes novada meiteņu 
basketbola apvienības 
„Gada balle”. Piedalās: Jānis Krūmiņš 
(grupa „Apvedceļš”), duets „Ceļotāji”, 
grupa „Kreisais pagrieziens”. Pasākums 
pieejams visiem, galdiņu rezervēšana      
(t. 28390884). Dalības maksa 3,00 eiro
10. februārī plkst. 18:00 Palsmanes 
kultūras namā Vijciema amatierteātra 
„Čiekurs” izrāde Ā.Alunāna luga 
„Visi mani radi raud” 
Režisors Valdis Šaicāns
10. februārī plkst. 19:00 Grundzāles 
kultūras namā ikgadējais tautas deju 
kolektīvu sadraudzības koncerts. Ieeja 
1,00 eiro. Plkst. 22.00 balle ar grupu 
„Mustangs”. Ieeja 3,00 eiro
10. februārī plkst. 22:00 Birzuļu 
tautas namā, Mēros, Sirsniņdienu 
gaidot  balle  ar grupu „Propelleris”.  
Ieeja 3,00 eiro
16. februārī plkst. 19:00 Variņu tautas 
namā Smiltenes novada vokālo ansambļu 
skate – koncerts
17. februārī plkst. 19:00 Palsmanes 
kultūras namā koncerts „Dziesmu 
un danču putenī”. Ieejas maksa 2,00 eiro 
Plkst. 22:00 balle ar grupu „Atestāts” 
Ieeja – 3,00 eiro
24. februārī plkst.18:00 Grundzāles 
kultūras namā muzikālās apvienības 
„Prieks, kur tu rodies?!” 10 gadu jubilejas 
koncerts „Mana dziesmu klade”

SMILTENES NOVADA 
BIBLIOTĒKA

Ieeja bez maksas

TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS STUDIJĀ „SMILTENE”
Atmodas ielā 2 

uzsāk sarunu ciklu par un ap latvisko dzīvesziņu 
Sarunu vakari notiks katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 18:00 

Vairāk informācijas par pasākumiem Smiltenes pilsētas Kultūras centrā: 
www.smiltene.lv


