1

Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 16. marts

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

1

16.03.2018. Nr. 3 (74)

Notikusi Smiltenes
novada domes
priekšsēdētāja vietnieka
maiņa

26. maijā sadarbības projekta „Vidzemes šosejas pieturas”
ietvaros tiks organizēts tūrisma
rallijs „Vidzemes pieturu piedzīvojums”. Projekts izveidots starp
četrām Vidzemes pašvaldībām –
Alūksnes, Apes, Raunas un Smiltenes, ar mērķi parādīt sabiedrībai novadu skaistumu, kultūrvēsturisko mantojumu un piedāvātās
atpūtas iespējas.
Ar četru novadu atbalstu, tūrisma ralliju organizē pasākumu aģentūra „Blueberry Travel”, kas ir arī
banketu servisa uzņēmums „Mellenes ar pienu”.
Pasākuma laikā dalībnieki apmeklēs vietējos ražotājus, kultūras
un dabas apskates objektus, kā arī

iepazīs novados pieejamās atpūtas
un izklaides iespējas. Pasākuma
laikā dalībnieki pārvietosies ar automašīnām pa vispārējās lietošanas
ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai
satiksmei. Ekipāžu kustība notiek
atbilstoši izstrādātam maršrutam,
brīvi orientējoties kartē. Kontrolpunktos ekipāžas dalībnieki veic uzdotos uzdevumus un iepazīst piedāvāto pakalpojumu vai produkciju.
Piedzīvojums sāksies 2018.
gada 26. maijā, plkst. 8:00, pie Raunas pilsdrupām. Savukārt sacensību noslēgums paredzēts burvīgajā
Alūksnes Pilssalā, kur dalībniekiem
būs iespēja bez maksas apmeklēt arī
Pilssalas vasaras sezonas atklāšanas
balli. Tūrisma rallija maršruts vedīs

cauri Smiltenes un Apes novadiem.
Laiks doties ceļā, lai atklātu un izbaudītu Vidzemes skaistās
āres! Visi interesenti tiek aicināti
pieteikt savu dalību līdz 18. maijam. Pieteikuma anketu iespējams
aizpildīt www.ej.uz/Vidzemespietura (līdz 16. maijam cena 12 euro/
pers, vēlāk 15 euro/pers.) vai iegādāties klātienē Smiltenes novada
TIC un Alūksnes kultūras centrā ar
atlaidi: 10 euro/pers. Bērni līdz 7
gadu vecumam piedalās bez maksas.
Plašāka informācija par „Vidzemes pieturu piedzīvojumu” pieejama visit.smiltene.lv vai interesējoties Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrā.

28. februārī Smiltenes novada domes sēdē deputāti pieņēma
un atbalstīja Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Aijas
Cunskas lūgumu atbrīvot viņu no
domes priekšsēdētāja vietnieces
amata pienākumu pildīšanas. Sēdes turpinājumā par jauno domes
priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Aigars Veldre, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”.
Aija Cunska, kura ikdienā strādā SIA „Firma Madara '89” par IT un
drošības daļas vadītāju un Vidzemes
augstskolā vada lekcijas, skaidro, ka
lēmumu atteikties no domes priekšsēdētāja vietnieces amata pieņēmusi, jo pašlaik ļoti daudz laika aizņem
pamatdarbs. A. Cunska uzsver, ka
tas nav tikai amats, bet arī atbilstoši
pienākumi un atbildība: „Mana pārliecība ir, ka, kvalitatīvi veicot vietnieka pienākumus, jāiedziļinās visos
jautājumos, jāizprot visi projekti un
procesi, ir jāuzklausa sabiedrības
viedoklis, ir jātiekas un jārunā ar cilvēkiem, ir jārisina problēmjautājumi
un ir jābūt klāt pasākumos, pašlaik
brīvā laika šiem pienākumiem ikdienā ir maz, jo ļoti daudz laika aizņem
mans pamatdarbs, taču es turpināšu
strādāt kā deputāte un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja, kā arī vadīt Izglītības attīstības plāna izstrādes darba
grupu.”
Domes sēdē visi klātesošie deputāti atbalstīja Aijas Cunskas lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā
amata. Sēdes turpinājumā tika izskatīts jautājums par jauno domes
priekšsēdētāja vietnieka/-ces ievē-

Aicinām doties pavasara pārgājienā
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs 30. martā, Lielajā Piektdienā, aicina doties kopīgā
pavasara pārgājienā apmēram 12
km garumā. Aicinām šo brīvdienu
pavadīt brīvā dabā, sajust pavasara smaržu gaisā un meklēt pirmos
koku pumpurus mežā.
Pārgājiena sākums un pulcēšanās būs braucot pa autoceļu Smiltene – Gulbene, 1 km no Ķeņģu
autobusa pieturas uz Jaunpiebalgas
pusi, plkst. 10:30. Pasākums ir bez
maksas, bet iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Pieteikties var līdz
27. martam Smiltenes novada TIC

(Dārza ielā 3, Smiltenē), zvanot uz
+371 29395200, 64707575 vai sūtot
e-pastu uz tourism@smiltene.lv .
Aicinām katru sagādāt sev karstu tēju termosā, maltīti un desiņas
pusdienu pauzei pie ugunskura, kā
arī parūpēties par ūdensizturīgiem
apaviem un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu (labāk ģērbtiem kārtām).
Pavasara pārgājiens notiek
Smiltenes novada domes projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros.

2017. gada pavasara pārgājiens.

Aigars Veldre.
lēšanu, uz kuru tika izvirzītas divas
kandidatūras – domes priekšsēdētājs Gints Kukainis izvirzīja Aigaru
Veldri (Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”), bet deputāts Edgars Avotiņš – Zigetu Vīķeli (Latvijas Reģionu Apvienība – Vidzemes partija),
piebilstot, ka viņa ir tikpat cienījama
un pieredzes bagāta kandidāte, lai
ieņemtu domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Deputāti, atklāti vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm, par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja
vietnieku ievēlēja A.Veldri, kurš
saņēma 8 balsis, par Z.Vīķeli tika
atdotas 6 deputātu balsis. Sēdē nepiedalījās Ināra Grundāne.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2018. gada 20. februārī notika ārkārtas
domes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:
1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Eiropas savienības fondu Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas ne mazāk kā
1083228,00 euro (viens miljons astoņdesmit
trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro)
apmērā:
1.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējums ar snieguma rezervi ir
85% jeb 920744,00 euro (deviņi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri
euro).
1.2. Smiltenes novada dome garantē līdzfinansējumu ne mazāk kā 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 162484,00
euro (viens simts sešdesmit divi tūkstoši četri
simti astoņdesmit četri euro).
2. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II kārta” pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
par kopējo summu 1 217 448,64 euro (viens
miljons divi simti septiņpadsmit tūkstoši četri
simti četrdesmit astoņi euro un 64 centi).
2018. gada 28. februārī notika kārtējā
domes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:
1. Iecelt Variņu pamatskolas direktora
amatā Taigu Kalniņu, amata pienākumus uzsākot veikt no 2018. gada 6. marta, nosakot pārbaudes termiņu līdz 2018. gada 5. jūnijam.
2. Atļaut Ivaram Jokstam savienot valsts
amatpersonas amatu – Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amatu
ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Profesionālās izglītības iestāžu, izglītības programmu
akreditāciju un vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas akreditācijas komisijas eksperta amatu.
3. Apstiprināt Smiltenes pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis” ēkām Rīgas ielā
8A un Mētras ielā 11A, Smiltenē, maksas pakalpojumu – telpu nomu 2,00 euro/ stundā bez
PVN.
4. Veikt grozījumus 2014. gada 1. jūlijā
ar NVA noslēgtajā neapdzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr. SND-S-TN/2-14 un pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2020. gada 30. aprīlim (ieskaitot), un noteikt nomas maksu 3,00
(trīs) euro par 1m2 (vienu kvadrātmetru) telpas
kalendārajā mēnesī, kurā iekļauti izdevumi par
telpas lietošanu, atkritumu izvešanu, namīpašuma apsaimniekošana, teritorijas uzkopšanu.
5. Piedāvāt SIA „DL Auto”, reģ. Nr.
44103110377, slēgt nomas tiesību bez apbūves
tiesībām līgumu par 3650,00 euro (trīs tūkstoši
seši simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā par Smiltenes
novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma – zemes vienības daļu ar adresi – Atmodas iela 4A, Smiltene, kadastra numurs 9415
004 0109, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0005 340 m2
platībā, nomu ar nomas līguma termiņu uz 2
gadiem.
6. Slēgt ar K.K. pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma „Noras”, Bilskas pagastā,
pārdošanu par summu 15600 euro (piecpadsmit tūkstoši seši simti euro) uz nomaksu uz
60 mēnešiem.
7. Slēgt ar K.K. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Noriņas”, Bilskas pagastā,
pārdošanu par summu 50000 euro (piecdesmit
tūkstoši euro) uz nomaksu uz 60 mēnešiem.
8. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Meža

16. Jaunbūvei – koksnes mākslīgās žāVārniņas”-3, kas atrodas Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1600 euro vēšanas kaltei, kas atrodas uz zemes vienības
(viens tūkstotis seši simti euro). Atsavināt A.Z. ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0423 un ir
dzīvokļa īpašumu „Meža Vārniņas”-3, kas funkcionāli saistīta ar citām uz šīs zemes esošasastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 57,7 m2, jām ēkām, piešķirt adresi „Silvas kokzāģētava
kopīpašuma domājamās daļas 5770/45170 no 2”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
daudzdzīvokļu mājas, trīs palīgēkām un zemes
17. Mainīt nekustamajam īpašumam „Sau(kadastra apzīmējums 9470 006 0016), kas at- les Pakalni”, kadastra numurs 9480 006 0162,
rodas Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā nosaukumu no „Saules Pakalni” uz „Pauguriņi”,
ar kadastra Nr. 9470 900 0299.
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. Apbūvei
9. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Meža paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējuVārniņas”-5, kas atrodas Launkalnes pagastā, mu 9480 006 0105 piešķirt adresi „Pauguriņi”,
Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1800 euro Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
(viens tūkstotis astoņi simti euro). Atsavināt
18. Mainīt nekustamajam īpašumam
R.M. dzīvokļa īpašumu “„Meža Vārniņas”-5, „Valsts brīvā zeme (Dravnieki)”, kadastra nukas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 67,2m2, murs 9470 014 0217, nosaukumu uz „Zaķīšu makopīpašuma domājamās daļas 6720/45170 no sīvs”, Launkalnes pagasts un pievienot esošajam
daudzdzīvokļu mājas, trīs palīgēkām un zemes īpašumam „Zaķīšu masīvs”, kadastra numurs
(kadastra apzīmējums 9470 006 0016), kas at- 9470 014 0189. Nekustamā īpašuma lietošanas
rodas Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
ar kadastra Nr. 9470 900 0298.
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
10. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
19. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējuaugšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī- mu 9415 001 0715 un uz tās esošajai ēkai ar
bai piederošo nekustamo īpašumu „Lejas Brā- kadastra apzīmējumu 9415 001 0715 003 pielīši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā šķirt adresi Kalna iela 2A, Smiltene, Smiltenes
(kadastra numurs 9470 010 0115), kas sastāv novads.
no divām zemes vienībām ar kadastra apzī20. No Palsmanes pagasta nekustamā
mējumu 9470 010 0115 2,38 ha un 9470 010 īpašuma „Rauzas Upītes”, kadastra numurs
0116 6,86 ha platībā. Apstiprināt nekustamā 9474 001 0059, atdalīt zemes vienību ar kadasīpašuma „Lejas Brālīši”, Launkalnes pagastā, tra apzīmējumu 9474 001 0090 2,2 ha platībā
Smiltenes novadā pirmās izsoles sākuma cenu un mainīt nosaukumu no „Rauzas Upītes” uz
15460 euro (piecpadsmit tūkstoši četri simti „Brigitas”, Palsmanes pagasts.
sešdesmit euro), nosakot, ka nekustamais īpa21. No Bilskas pagasta nekustamā īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot šuma „Jaunbirzuļi”, kadastra numurs 9444
piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgša- 011 0053, atdalīt zemes vienību ar kadastra
nas dienas.
apzīmējumu 9444 011 0053 1,9 ha platībā un
11. Uzsākt Bilskas pagasta nekustamā mainīt nosaukumu no „Jaunbirzuļi” uz „Raibi”,
īpašuma „Čiekuri”, kadastra numurs 9444 002 Bilskas pagasts, jo paredzēts pievienot esoša0145, kas sastāv no vienas zemes vienības ar jam īpašumam „Raibi”. No Bilskas pagasta
kadastra apzīmējumu 9444 002 0145 6,4 ha nekustamā īpašuma „Jaunbirzuļi”, kadastra
platībā, atsavināšanas procedūru.
numurs 9444 011 0053, atdalīt zemes vienību
12. Piekrist dzīvokļa īpašuma Ezera iela ar kadastra apzīmējumu 9444 008 0038 7,4 ha
8-6, Launkalnē, Launkalnes pagastā, Smil- platībā un mainīt nosaukumu no „Jaunbirzuļi”
tenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 6, uz Ābeļu iela 8, Bilskas pagasts, jo paredzēts
466/3508 kopīpašuma domājamās daļas no pievienot esošajam īpašumam Ābeļu iela 8. No
daudzdzīvokļu mājas, saimniecības ēkas un Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbirmājai piesaistītā zemesgabala domājamās da- zuļi”, kadastra numurs 9444 011 0053, atdalīt
ļas, atsavināšanai.
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444
13. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Silva 010 0103 0,5609 ha platībā un mainīt nosauku10”-5, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes mu no „Jaunbirzuļi” uz „Knīpas”, Bilskas panovadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5, 393/2214 gasts. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzī- „Jaunbirzuļi”, kadastra numurs 9444 011 0053,
vokļu mājas, palīgēkas un mājai piesaistītā ze- atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
mesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.
9444 010 0104 0,3328 ha platībā un mainīt no14. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Silva saukumu no „Jaunbirzuļi” uz „Knauķi”, Bils8”-2, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes no- kas pagasts.
vadā, atsavināšanai.
22. No Blomes pagasta nekustamā īpa15. Piešķirt adreses telpu grupām, kas at- šuma „Vecvindas”, kadastra numurs 9446 002
rodas ēkās ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0003, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzī0345 001 un 9470 003 0345 002:
mējumu 9446 006 0421 14,13 ha platībā un
Nr. Telpu grupas kadastra
Piešķirtā adrese telpu grupai
p.k.
apzīmējums
1.
94700030345001001 „Akacis”-1, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
2.
94700030345001002 „Akacis”-2, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
3.
94700030345001003 „Akacis”-3, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
4.
94700030345001004 „Akacis”-4, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
5.
94700030345001005 „Akacis”-5, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
6.
94700030345001006 „Akacis”-6, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
7.
94700030345001007 „Akacis”-7, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
8.
94700030345001008 „Akacis”-8, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
9.
94700030345001009 „Akacis”-9, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
10.
94700030345002001 „Akacis”-10, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
11.
94700030345002002 „Akacis”-11, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
12.
94700030345002003 „Akacis”-12, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
13.
94700030345002004 „Akacis”-13, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
14.
94700030345002005 „Akacis”-14, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
15.
94700030345002006 „Akacis”-15, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
16.
94700030345002007 „Akacis”-16, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
17.
94700030345002008 „Akacis”-17, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
18.
94700030345002009 „Akacis”-18, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
19.
94700030345002010 „Akacis”-19, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
20.
94700030345002011 „Akacis”-20, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
21.
94700030345002012 „Akacis”-21, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads

mainīt nosaukumu no „Vecvindas” uz „Kalna
Vindas”, Blomes pagasts. No Blomes pagasta
nekustamā īpašuma „Vecvindas”, kadastra numurs 9446 002 0003, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9446 002 0063 10,25 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Vecvindas”
uz „Lejas Vindas”, Blomes pagasts.
23. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Purmalas”, kadastra numurs 9444 004
0219, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0367 4,0 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Purmalas” uz “Irbenāji”,
Bilskas pagasts. Nekustamo īpašumu valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam
īpašumam „Meža Lapsiņas”, kadastra numurs
9444 004 0367, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0367, mainīt
nosaukumu no „Meža Lapsiņas” uz „Irbenāji”,
Bilskas pagasts.
24. No Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma Avotu iela 14, kadastra numurs 9458
008 0071, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0208 0,8636 ha platībā un
mainīt nosaukumu no Avotu iela 14 uz „Pļaviņas”, Grundzāles pagasts.
25. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma Līvānu iela 6, kadastra numurs 9490 003
0176, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0177 0,9210 ha platībā un mainīt nosaukumu no Līvānu iela 6 uz „Gunas”,
Variņu pagasts.
26. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Kalna Plāņi”, kadastra numurs 9446 004
0073, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0104 4,0 ha platībā un mainīt
nosaukumu no „Kalna Plāņi” uz „Vecplāņi”,
Blomes pagasts. Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9446 004 0104 un uz tās esošajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0073
005 mainīt adresi no „Kalna Plāņi”, Blomes
pagasts uz „Vecplāņi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
27. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
Mūrnieku iela 4, 4A, Smiltenē, divos īpašumos:
27.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0603 1118 m2 platībā un ēka ar
kadastra apzīmējumu 9415 001 0603 001 veido īpašumu Mūrnieku iela 4, adrese Mūrnieku
iela 4, Smiltene, Smiltenes novads;
27.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9415 008 0216 1401 m2 platībā veido īpašumu Mūrnieku iela 4A, piešķirt adresi Mūrnieku iela 4A, Smiltene, Smiltenes novads.
28. Iznomāt I.S. zemes vienību „Lapiņas”,
Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480
005 0048, 2,2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2022. gada 31. decembrim.
29. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.
2/2011 par zemes vienības „Strautiņi”, Blomes
pagastā iznomāšanu S.B. 3,74 ha platībā.
30. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar S.P. par nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Blomes pagastā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9446 004 0064 3,74 ha platībā.
31. Veikt grozījumus zemes nomas līgumā Nr. 39/2014 un pārtraukt SIA „Palsai” zemes nomu par zemes vienību „Siltummezgls
Palsa”, Variņu pagastā, kadastra apzīmējums
9490 003 0381 0,0453 ha platībā.
32. Pārtraukt zemes nomu D.S. par nekustamo īpašumu „Ellera zeme”, Grundzāles
pagastā 6,46 ha platībā.
33. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.B. par nekustamā īpašuma „Liepsalas”, Bilskas pagastā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9444 010 0250 9,5834 ha un 9444
011 0105 13,5 ha platībā.
34. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.B. par nekustamā īpašuma „Jaundobuļi”, Bilskas pagastā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9444 011 0107 daļas iznomāšanu 0,0588 ha platībā.
35. Iznomāt G.B. nekustamā īpašuma
„Vecpalsas” ēkas (kūts) ar kadastra apzīmēju-
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2018. gada 16. marts
mu 9474 004 0352 004 daļu 100 m2 platībā.
Nomas maksu par ēku noteikt 10,95 euro/mēnesī bez PVN. Iznomāt G.B. zemes vienības
„Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0352, daļu 0,0240 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2022.
gada 31. decembrim.
36. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli
īpašuma „Ezerlejas”, Variņu pagastā, kadastra
apzīmējums 9490 002 0037, daļai 2,3 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2022.
gada 31. decembrim. Izsolāmās zemes vienības
daļas nomas maksas sākumcenu izsolei noteikt
46,00 euro gadā.
37. Noteikt dalīto NĪLM nekustamā īpašuma „Meža pētīšanas stacija” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0078 – 1)
zemes vienības daļai 677,95 ha platībā noteikt
NĪLM īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202); 2) zemes vienības
daļai 930,71 ha platībā saglabāt NĪLM zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Noteikt dalīto NĪLM
nekustamā īpašuma „Meža pētīšanas stacija”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470
005 0080 – 1) zemes vienības daļai 33,65 ha
platībā noteikt NĪLM īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202); 2) zemes
vienības daļai 114,09 ha platībā saglabāt NĪLM
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201). Noteikt dalīto
NĪLM nekustamā īpašuma „Meža pētīšanas
stacija” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9470 008 0067 – 1) zemes vienības daļai 11,34
ha platībā noteikt NĪLM īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202); 2) zemes
vienības daļai 391,66 ha platībā saglabāt NĪLM
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201). Noteikt dalīto
NĪLM nekustamā īpašuma „Meža pētīšanas
stacija” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 009 0016 – 1) zemes vienības daļai
524,39 ha platībā noteikt NĪLM īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202); 2)
zemes vienības daļai 1247,09 ha platībā saglabāt NĪLM zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
38. Noteikt NĪLM nekustamā īpašuma
„Smiltenes pagrieziens” zemes vienības daļai
ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0044 8001
0,1702 ha platībā – komercdarbības objektu
apbūve (kods 0801). Noteikt NĪLM nekustamā
īpašuma „Smiltenes pagrieziens” zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9470 005
0044 8002 0,3070 ha platībā – komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801). Atlikušai zemes
vienības daļai 0,0528 ha platībā saglabāt NĪLM
– komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
39. Noteikt NĪLM nekustamā īpašuma
Mūrnieku iela zemes vienības, kadastra apzīmējums 9415 001 1716, daļai 403 m2 platībā
– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001). Atlikušai zemes vienības daļai
297 m2 platībā saglabāt NĪLM – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
NĪLM platības var tikt precizētas, veicot zemes
vienības daļu uzmērīšanu dabā.
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
41. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Krastiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads,

zemes vienības kadastru apzīmējumi 9444 010
0065. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9444 010 0065 sadalīt divās daļās:
41.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9444 010 0076),
kas projektēta 1,3 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Krastiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads. Zemes vienībai 1.,3 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
41.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 010 0072),
kas projektēta 19,0 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Mazkrastiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 19,0 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
42. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Mūrnieku iela 4, 4A, Smiltene, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastru apzīmējumi
9415 001 0603. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0603 sadalīt divās daļās:
42.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9415 001 0013),
kas projektēta 0,0841 ha platībā, piešķirt nosaukumu Mūrnieku iela 4, Smiltene, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,0841 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
42.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9415 001 0014), kas
projektēta 0,0277 ha platībā piešķirt nosaukumu
Mūrnieku iela 4C, Smiltene, Smiltenes novads.
Zemes vienībai 0,0277 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
43. Par zemes nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu.
44. Par dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu un pārreģistrēšanu.
45. Reģistrēt J.A. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
46. Reģistrēt L.T. Dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā kā personu, kurai nepieciešama
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
47. Pārslēgt īres līgumu ar J.V. adresē
Skolas ielā 4, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
48. Pagarināt 2016. gada 17. martā noslēgtā īres līguma termiņu ar A.G. uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
49. Pagarināt 2017. gada 1. martā noslēgtā īres līguma termiņu K.P. uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
50. Izīrēt A.J. dzīvojamās telpas „Rozītes” dz. 15, Palsmanes pagastā, Smiltenes
novadā, (kopējā platība 54,4 m2, 3 istabu dzīvoklis ar centrālo apkuri) uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
51. Pagarināt 2015. gada 14. janvārī noslēgtā īres līguma termiņu ar L.A. uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
52. Noslēgt īres līgumu adresē „Raibaci”
dz. 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, ar
L.T., nemainot iepriekšējā īres līguma noteikumus.
53. Pārslēgt īres līgumu ar I.G. adresē
„Amatnieki”, dzīv. 7, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, nemainot iepriekšējā īres līguma

nosacījumus.
54. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
4/18 „Grozījumi Smiltenes novada domes
2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 6/09 „Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm”” projektu.
55. Atbrīvot no Smiltenes novada domes
Publisko iepirkumu komisijas locekļa amata
Gintu Kukaini. Iecelt par Smiltenes novada
domes Publisko iepirkumu komisijas locekli
Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieku Andri Lapiņu.
56. Izveidot iepirkumu komisiju projekta
„Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošana,
Smiltenē” ieceres realizācijas nodrošināšanai.
57. Apstiprināt Rezerves zemes fondā
iekļautās zemes vienības ar adresi – „Oliņas”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, kadastra
apzīmējums 9470 014 0105, kas sastāv no zemes vienības daļas 5,7 ha platībā, zemes nomas
tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības līdz 2022. gada
31. decembrim ieguva zemnieku saimniecība
„Liepkalni”, reģ. Nr. 44101037380, par 354,00
euro (trīs simti piecdesmit četri euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.
58. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar adresi
– „Kalnciems”, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads, kadastra apzīmējums 9474 004 0210,
kas sastāv no zemes vienības 2,4 ha platībā
(lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,2 ha),
zemes nomas tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības līdz 2022. gada 31. decembrim ieguva SIA
„Palsmane”, reģ. Nr. 43903000717, par 48,00
euro (četrdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.
59. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības
daļu ar adresi – Dakteru iela 2, Smiltene, kadastra numurs 9415 002 0314, kas sastāv no vienas
zemes vienības daļas Nr. 1 120 m2 platībā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības,
īslaicīgas būves būvniecībai, līdz 31.12.2022.
ieguva SIA „GoProst”, reģ. Nr. 44103113931,
par 60,00 euro (sešdesmit euro un 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa gadā. Apstiprināt
Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības daļu ar adresi – Dakteru iela 2, Smiltene, kadastra numurs 9415 002
0314, kas sastāv no vienas zemes vienības daļas Nr. 2 120 m2 platībā, zemes nomas tiesību
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības, īslaicīgas būves
būvniecībai, līdz 31.12.2022. ieguva SIA „GoProst”, reģ. Nr. 44103113931, par 60,00 euro
(sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa gadā.
60. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Lejas Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
(kadastra numurs 9470 010 0272), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0228 0,2645 ha platībā 2018.
gada 25. janvāra izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem īpašuma objektu par 1550,00 euro
(viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un
00 centi) nosolīja M.R.
61. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Kamaldiņa 15”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9480 006 0170), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0170 0,1248 ha platībā 2018.

3

gada 25. janvāra izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem īpašuma objektu nosolīja G.L. par
2650,00 euro (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi).
62. Apstiprināt telpu nomas tiesību izsoles rezultātus par karsto dzērienu automāta
iekārtas izvietošanu Smiltenes pilsētas kultūras centra ēkā Gaujas ielā 1, Smiltenē (kad. Nr.
9415 008 0406 001) 1. stāva vestibila daļā 2
m2 platībā, saskaņā ar kuriem nomas tiesības
uz 2 (diviem) gadiem ieguva SIA „Coffee Master”, reģ. Nr. 50003950501, par 18,00 euro (bez
PVN) mēnesī.
63. Atzīt par nenotikušu 2018. gada 8. februārī noteikto zemes nomas tiesību izsoli zemes
vienības „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 003
0212 1,7894 ha platībā, t.sk. LIZ 1,7477 ha.
64. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamā īpašuma augošu koku (nociršanai kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 5,30
ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes
apjomu 1300,79 m2, kas atrodas Smiltenes
novada pašvaldības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā „Meži” (zemes vienības kadastra apzīmējums 94900040004 ar platību 1,84
ha un zemes vienības kadastra apzīmējums
94900040005 ar platību 3,42 ha), Variņu pagastā, Smiltenes novadā, 2018. gada 16. februāra
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma
objektu par 63438,00 euro (sešdesmit trīs tūkstošiem četri simti trīsdesmit astoņiem euro un
00 centi) nosolīja SIA „Valmet Lat”, reģ. Nr.
40003385949.
65. Piešķirt Latviešu Strēlnieku apvienībai finansējumu 200,00 euro (divi simti euro
00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas
izveidošanai autoceļa A2/E77 79. kilometrā.
66. Slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP”
par projekta „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” ieceres realizācijas nodrošināšanu.
67. Piekrist Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas uzaicinājumam un komandēt domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas delegācijas sastāvā darba vizītē uz Čehijas
Republiku no 2018. gada 25. marta līdz 2018.
gada 1. aprīlim pārstāvēt Smiltenes novada
pašvaldību.
68. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini Smiltenes novada pašvaldības delegācijas sastāvā darba vizītē uz Vācijas Federatīvo Republiku no 2018. gada 22. aprīļa līdz
3. maijam un izmaksāt komandējuma dienas
naudu. Komandēt domes deputāti Aiju Cunsku Smiltenes novada pašvaldības delegācijas
sastāvā darba vizītē uz Vācijas Federatīvo Republiku no 2018. gada 22. aprīļa līdz 3. maijam
un izmaksāt komandējuma dienas naudu.
69. Komandēt domes priekšsēdētāju
Gintu Kukaini kā pavadošo personu skolēnu
apmaiņas grupai, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm fonda „The Gray Cardinal
Foundation” organizētajā Smiltenes novada
skolēnu mācību apmaiņas programmā laika periodā no 2018. gada 26. jūlija līdz 8. augustam.
70. Atlaist Aiju Cunsku no Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata.
71. Ievēlēt deputātu Aigaru Veldri par
Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Saistošie noteikumi Nr. 1/18
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 78 (protokols Nr. 2.,15.§.)

Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10
„Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010.
gada 25. marta Saistošajos noteikumos Nr.
6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas

kārtība” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar
5.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1.4. ģimenes asistenta pakalpojums”.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar
5.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā
„5.1.5.sociālā atbalsta un sociālo prasmju
pilnveidošanas grupu pakalpojums”.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar
IV2 nodaļu šādā redakcijā:
turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.
„IV2 Ģimenes asistenta pakalpojums
274. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai vai ģimenei atbalstu un apmācību sociālo
prasmju un iemaņu apgūšanā, bērnu
aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas
plānu.
275. Tiesības saņemt ģimenes
asistenta pakalpojumu ir:
275.1. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu
audzināšanā un aprūpē, sadzīves
pienākumu organizēšanā;
275.2. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem
nav pietiekamu prasmju un iemaņu
pastāvīgas dzīves uzsākšanai.
276. Ģimenes asistenta pakalpojums personai vai ģimenei tiek
sniegts, pamatojoties uz Sociālā
dienesta lēmuma par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību
pamata.”.
4. Papildināt saistošos noteikumus ar IV3 nodaļu šādā redakcijā:
„IV3 Sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupu
pakalpojums
277. Sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas
nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, risināt esošās
problēmas, iegūt zināšanas, saņemt
atbalstu problēmu risināšanai un attīstīt sociālās prasmes, gūt motivāciju, lai uzlabotu savu funkcionēšanu
un sociālo situāciju.
278. Tiesības saņemt sociālā
atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas pakalpojumu ir
ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam, kurš ir izteicis vēlēšanos
tajā darboties.”.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

2018. gada 16. marts

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu grozījumu projekta
„Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta
pamatojums
noteikumiem ir izdoti 2010. gada 25. marta Saistošie noteikumi Nr. 6/10 „Smiltenes
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
(turpmāk – Saistošie noteikumi), kuros pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti
un aprakstīti visu Smiltenes novada iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība.
Saistošie noteikumi papildināti ar diviem jauniem sociālo pakalpojumu veidiem.
2. Īss saistošo noteikumu
2.1. Ņemot vērā Smiltenes novada iedzīvotāju vajadzības Smiltenes novada domes
projekta satura izklāsts
Sociālais dienests ir izveidojis jaunus sociālos pakalpojumus:
1) ģimenes asistenta pakalpojums sociālā riska ģimenēm, kurām nav pietiekamu
prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, sadzīves pienākumu organizēšanā,
jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un
iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
2) atbalsta grupu pakalpojumu jebkuram novada iedzīvotājam, kurš izsaka vēlmi tajā
piedalīties, nosakot pakalpojuma piešķiršanas kārtību un mērķa grupas, kuras varēs
saņemt ieviestos pakalpojumus.
Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti piešķirto Smiltenes novada pašvaldības bu3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
džeta līdzekļu ietvaros
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
Tiek radīta labvēlīgāka vide sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes attīstīprojekta ietekmi uz sociāli bai. Jaunā pakalpojuma ieviešana, tirgū esošiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem –
ekonomisko stāvokli
gan nevalstiskām organizācijām, gan uzņēmējiem – rada priekšnoteikumus veidot un
(uzņēmējdarbības vidi)
piedāvāt kvalitatīvus konkurētspējīgus pakalpojumus.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes noadministratīvajām
vada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.
5.2. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības
procedūrām
domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma
Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
5.3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā „Smiltenes Novada Vēstis” un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.smiltene.lv.
6. Informācija par
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersokonsultācijām ar
nām.
privātpersonām
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana
pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc
to saņemšanas.

Uzsākti darbi
projektā
„Palsmanes
kapsētas
digitalizācija”

Februāra mēnesī noslēgts līgums
ar SIA „Cemety”, kas veiks projektā
nepieciešamos darbus kapsētas digitalizācijai. Kapsētas digitalizēšanas
procesā sākot ar marta mēnesi kapsētā tiks veikti uzmērīšanas darbi,
fotografēšana, kapu dārziņu apsekošana, u.c. Datu bāzes izveidošanai
darbu izpildītājiem nodotas miršanu
apliecību kopijas no 1982. gada līdz
2017. gadam.
Projekta mērķis ir Palsmanes
kapsētā veikt digitālos uzmērījumus,
kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu, kā arī izveidot
datu bāzi un mobilo lietotni, kā arī
pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu
izvietojuma plānu.
Projekta kopējās izmaksas ir
7405,20 euro, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 6664,68 euro,
savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 740,52 euro.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Pašvaldībā
SIA „Smiltenes NKUP” ziņas
Par kapsētu saistošajiem
noteikumiem un līguma
slēgšanu
2017. gada 29. novembra domes
sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes
novada domes saistošos noteikumus
Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Iepriekš Smiltenes
novada pašvaldībā nav bijuši saistošie noteikumi, kas regulētu pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu.
To mērķis – noteikt novadā esošo
kapsētu darbību un uzturēšanu.
Saistošie noteikumi noteiks Smiltenes novada pašvaldības kapsētu
(Smiltenes Meža kapi, Smiltenes
pilsētas kapsēta, Vecā luterāņu kapsēta, Ebreju kapi, Palsmanes kapsēta) iekšējās kārtības noteikumus,
kapavietu piešķiršanas, kopšanas
un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas
kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku
profesionālo darbību kapsētās, kā
arī kārtību, kādā tiek aktēta nekopta kapavieta, atbildību par saistošo
noteikumu neievērošanu, kapavietas
uzturēšanas līguma paraugu un Ad-

ministratīvo atbildību par noteikumu
pārkāpšanu. Iepriekšminētajā domes
sēdē apstiprināja arī maksu par kapsētās sniegtajiem pakalpojumiem.
Saistošie noteikumi ir saistoši gan kapsētu apsaimniekotājam
(Smiltenē – Smiltenes NKUP), gan
arī jebkurai fiziskai un juridiskai
personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu
apsaimniekotāju, kā arī personām,
kas sniedz amatnieka pakalpojumu
sniegšanu kapsētā.
Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā, pēc publicēšanas
„Smiltenes novada Domes Vēstis”,
tātad 17. februārī. Kapavietas uzturētājam ne vēlāk kā piecu gadu laikā ir pienākums noslēgt kapavietas
uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju. Ar Līgumu Jūs variet
iepazīties mūsu mājas lapā.
Plānots tuvākajā laikā kapsētās
veikt digitālos uzmērījumus, kapu
kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu un izveidot datu bāzi, kā arī
pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu
izvietojuma plānu. Tāpēc lūdzam
tos piederīgos, kam ir apbedījumi
jau ir Smiltenes kapsētās, šobrīd ne-

steigties ar līguma slēgšanu, kamēr
neesam digitalizējuši kapus. Par to
mēs paziņosim mūsu mājas lapā un
„Smiltenes novada Domes Vēstīs”.

Par komercuzskaites
mēraparātu mezglu izbūvi
Mēs esam Jūs informējuši (un
darīsim to vēl), ka 2016. gadā stājās
spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 174. Juridiskajām un privātpersonām, par saviem līdzekļiem,
ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāju uzstādīšanai un
jāpārslēdz līgums atbilstoši jaunajam
likumam un MK noteikumiem.
Daudzi iedzīvotāji, mūsu klienti,
joprojām neizprot likuma noteikumus, tāpēc skaidrojam vēlreiz šeit,
ka ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotāja (tas ir nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs, dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki)
pienākums ir nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi
komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai un nodrošināt šim
mezglam netraucētu pieeju. Tas jāiz-

dara četru gadu laikā pēc šā likuma
stāšanās spēkā, līdz 2020. gadam.
Komercuzskaites mēraparāta
mezgls ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai
valdījumā esoša ūdenssaimniecības
sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta
piederības robežā vai ārpus piederības robežas (likumā minētos izņēmuma gadījumos). Savukārt piederības robeža – ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
īpašumā, valdījumā vai turējumā
esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku
kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmām.
Tātad ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam skataka komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvei jāierīko uz robežas starp
maģistrālo ūdensvadu un atzaru uz
savu īpašumu, un acīmredzot tas jādara par saviem līdzekļiem, jo nav

norādes, ka tas jādara pakalpojuma
sniedzējam vai pašvaldībai.
Vēl jāņem vērā – Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanu nosaka prasības jau minētajam komercuzskaites
mēraparāta mezglam, proti, – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
nodrošina šā mezgla izbūvi saskaņā
ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz
piederības robežas speciāli ierīkotā
skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai
ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.
Likums paredz pārejas periodu
4 gadi, taču šobrīd ir pagājuši jau
vairāk par 2! Jums jāsāk ar iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi komercuzskaites mēraparāta
mezgla ierīkošanai. To var izdarīt
mūsu mājas lapā http://smiltenesnkup.lv/?page_id=627 vai personīgi
birojā, Smiltenē, Pils ielā 3a.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
vērsties pie mūsu darbiniekiem, kas
palīdzēs risināt visus neskaidros jautājumus!
„Smiltenes NKUP”
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Februāra un marta mēneša 100. iestāžu pakalpojumu saņēmēji
Smiltenes novada VPVKAC saņem pārsteiguma dāvanas
Kā jau iepriekš informēts, 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 (VPVKAC)
apmeklētāju un pakalpojuma saņēmēju, dāvinot simbolisku dāvanu –
Latvijas valsts karogu.
Februāra mēnesī tika izcelti
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sniegtie pakalpojumi
Smiltenes novada VPVKAC, līdz
ar to 20. februārī Smiltenes novada domes priekšsēdētājs pasniedza
dāvanu simtajam Smiltenes novada
VPVKAC apmeklētājam – Zigmāram Zariņam no Variņu pagasta,
kurš izmantoja iespēju saņemt Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) pakalpojumu, iesniedzot
dokumentus par apdrošināšanas jeb
darba stāžu līdz 1996. gadam.
Martā, kad par akcijas iestādi
tika izvēlēti Valsts ieņēmuma dienesta (VID) pakalpojumi, simtais
klients tika apkalpots jau trešajā
darba dienā, tas skaidrojams ar to,
ka aktīvi ir sākusies gada ienākumu
deklarāciju iesniegšana, lai atgūtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli. 6. martā Smiltenes novada

domes izpilddirektors padiem, lai saņemtu atpakaļ
sniedza dāvanu smilteniepārmaksāto iedzīvotāju
tim, sabiedriski aktīvajam
ienākuma nodokli par
pensionāram Ēvaldam Apīattaisnotajiem
izdevunim, kurš bija 100. apmekmiem. Gada deklarācijā
lētājs, kas izmantoja iespēju
var iekļaut ne tikai savus
saņemt VID pakalpojumu,
attaisnotos izdevumus,
iesniedzot sabiedriskās orgabet arī ģimenes locekļu
nizācijas „Smiltenes latviešu
līdz trešajai pakāpei –
biedrība” gada pārskatu.
bērnu, vecāku, vecvecāNākamā dāvana tiks
ku un laulāto – attaisnopasniegta aprīlī – simtajam
tos izdevumus.
Smiltenes novada VPVKAC Domes priekšsēdētājs G. Kukainis un VSAA speciāliste
Iedzīvotāji var izapmeklētājam, kurš pieteiks
mantot Smiltenes VPVD. Putniņa pasniedz dāvanu Z. Zariņam.
Smiltenes novada BāriņtieKAC piedāvātās priekšsas pakalpojumu.
rocības – pieteikt paMarta mēnesis ir iesākalpojumu iesniegšanu
cies ļoti aktīvi Smiltenes
portālā www.latvija.lv.,
novada Valsts un pašvaldīpiemēram, e-darbnespēbas vienotā klientu apkaljas lapu, deklarēt dzīvespošanas centrā, apmeklētāji
vietu, pieteikt bērniņu
aktīvi griežas pēc palīdzības
bērnudārza rindā un piegada ienākumu deklarāciju
teikt bērna piedzimšanas
iesniegšanā, kā arī viens no
un vecāku pabalstus, kā
populārākiem pakalpojuarī iesniegt pieprasījumu
miem ir iesniegums slimīapbedīšanas un citiem
bas pabalsta piešķiršanai (B
e-pakalpojumiem,
izlapa) un tā iesniegšana elekmantojot publisko intertroniski caur portālu www.
neta datoru, līdzi jāņem
Domes izpilddirektors K. Lapiņš un VID speciāliste
latvija.lv.
personas apliecība (eID),
I. Dreimane pasniedz dāvanu Ē. Apīnim.
Smiltenes novada VPVkurā ir aktivizēti e-paKAC atgādina, ka fiziska persona nestā (VID) gada ienākumu dekla- raksts (paroles) vai internetbankas
var iesniegt Valsts ieņēmumu die- rācijas par iepriekšējiem trim ga- (SEB, Norvik, Nordea, Swedbank,

Tikšanās ar fizikālās un
rehabilitācijas medicīnas ārstu
Uģi Beķeri

2018. gada 23. martā, plkst.
18.00, Smiltenes kultūras centra
kinozālē, Gaujas ielā 1, Smiltenē,
notiks tikšanās ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu Uģi Beķeri – Smiltenes vidusskolas absolventu, fizikālās un rehabilitācijas ārstu,
manuālo terapeitu. U. Beķeris savu
darbu medicīnā sāka 1981. gadā kā
sanitārs Smiltenes slimnīcā, 1992.
gadā absolvēja Rīgas medicīnas institūtu, vadījis Rehabilitācijas nodaļu
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Rīgā, strādājis medicīnas sabiedrībā ARS un Rīgas Stradiņa universitātē, 18 gadus mācījis topošos
fizioterapeitus par rehabilitāciju pēc
traumām un ortopēdiskām operācijām. Šobrīd strādā savā ārsta praksē,
māca medicīnisko teipošanu, kā vienu no nemedikamentozām metodēm
dažādu sāpju mazināšanai muskuļos
un locītavās, lasa lekcijas Latvijas
Ārstu biedrības, Latvijas Farmaceitu
biedrības, RSU, NRC Vaivari ārstu
tālākizglītības semināros.
Tikšanās reizē ārsts stāstīs par
locītavu deģeneratīvām slimībām,
gūžas, ceļa locītavu endoprotezēšanu un rehabilitāciju pēc šīm operācijām, kustību higiēnas nozīmi, lai mazinātu muguras sāpju rašanās risku,
velotrenažiera un velosipēda lomu
gūžu un ceļa locītavu slimību radīto sāpju mazināšanai, profilaksi, kā

U. Beķeris.
arī par iespējām sadzīvot ar dzīves
gaitā sakrātajām problēmām, Baha
ziedu terapiju, D vitamīna nozīmi un
atbildēs uz interesentu uzdotajiem
jautājumiem.
Aicinām novada iedzīvotājus izmantot iespēju un apmeklēt šo pasākumu. Ieeja brīva. Pasākums tiek organizēts projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/
I/052 ietvaros.
Anita Šteinberga,
Sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem

DNB, Citadele banka, MeridianTradeBank) pieejas kodi.
Smiltenes novada VPVKAC
mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību,
procedūru un nepieciešamajiem
dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu, klātienē saņemt
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (otrdienās 9:00 – 12:30 13:00
– 16:00), Valsts ieņēmumu dienesta
(pirmdienās 9:00 – 12:00 12:30 –
18:00, otrdienās 9:00 – 12:00 12:30
– 17:00, ceturtdienās 9:00 – 12:00
12:30 – 17:00), Valsts zemes dienesta pakalpojumus (pirmdienās 9:00
– 12:00 13:00 – 17:00), Attīstības
finanšu institūcija ,,Altum” (piektdienās 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.

Variņu pamatskolas direktores amatā
ieceļ līdzšinējo skolas pedagoģi
Taigu Kalniņu
28. februārī Smiltenes novada domes sēdē tika nolemts Variņu
pamatskolas direktores amatā iecelt
līdzšinējo skolas pedagoģi Taigu
Kalniņu.
Jau informējām, ka Smiltenes
novada dome izsludināja konkursu uz Variņu pamatskolas direktora
(-es) amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 11. februārim.
Noteiktajā termiņā bija saņemts
viens pretendenta pieteikums. Konkursa dalībnieka vērtēšana notika
divās kārtās – iesniegto dokumentu
izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervija ar amata pretendentu. Pēc darba
pārrunu rezultātu novērtēšanas un
pamatojoties uz saņemtajiem saskaņojumiem no Izglītības un zinātnes
ministrijas un Soda reģistra, konkursa komisija pieņēma lēmumu ieteikt
Smiltenes novada domei iecelt Variņu pamatskolas direktores amatā
Taigu Kalniņu.
Taiga Kalniņa vairāk kā 11 gadus strādā pedagoģijas jomā, pašreiz
Variņu pamatskolā pasniedz matemātiku pamatskolas klasēs un angļu
valodu sākumskolas klasēs. Kon-

T. Kalniņa.
kursā pieteicās, jo vēlas, lai Variņu
pamatskola tiek saglabāta un strādāt
pie tās stabilizēšanas un attīstības,
vadīt un saliedēt skolēnu un pedagogu kolektīvu, meklēt risinājumus
skolas izaugsmei un attīstībai.
Uzrunājot deputātus, Taiga
Kalniņa teica: „Savu kandidatūru
izvirzīju, jo uzskatu, ka skola ir jāglābj un jāsaglabā, to vēlas gan skolas pedagogi, gan skolēni, gan viņu
vecāki.” Ieskicējot savus tuvākos
uzdevumus, Taiga minēja sagatavošanos skolas akreditācijai, izglītības

iestādes attīstības plāna izstrādi, tāpat jāstrādā pie skolēnu skaita palielināšanas, kur risinājums būtu skolas internāta izveidošana, pedagogu
kompetenču celšana, telpu sakārtošana ar mūsdienu tehnoloģijām, āra
sporta un bērnu rotaļu laukuma sakārtošana. Taiga pateicās Smiltenes
novada domei par izrādīto uzticību,
kuru centīsies attaisnot.
Domes sēdē deputāti, atklāti
balsojot ar 11 balsīm par, atturējās
viens deputāts, pret balsoja viens,
nolēma Variņu pamatskolas direktora amatā iecelt Taigu Kalniņu, kura
amata pienākumus uzsāka veikt no
2018. gada 6. marta.
Informējam, ka Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle,
kura līdz šim pildīja Variņu pamatskolas direktores pienākumus,
sadarbībā ar Izglītības pārvaldi ir
sagatavojusi un iesniegusi Izglītības kvalitātes valsts dienestā visu
nepieciešamo dokumentāciju, lai
uzsāktu Variņu pamatskolas akreditācijas procesu. Skolas akreditācija
plānota aprīlī.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā februāra mēnesī reģistrēti 6 jaundzimušie – 4 zēni un 2 meitenes.
Nodaļā noslēgtas 2 laulības.
Februāra mēnesī reģistrēti 13 miršanas reģistri. Aizsaulē aizgājuši seši vīrieši un septiņas sievietes. Miruši
8 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Zvārtavas pagasta iedzīvotāji un pa 1 – Grundzāles, Launkalnes un
Variņu pagasta iedzīvotājs.
Dace Ērģele, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā” aktivitātēs

Smiltenes novada dome
īsteno projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/052. Aicinām
Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Projekta
ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
• Jogas nodarbības, kurās tiks apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, kā arī fizisku
vingrinājumu kompleksi (locītavu,
mugurkaula, gremošanas sistēmai),
elpošanas prakses. Nodarbības
Smiltenē notiks Smiltenes Bērnu un
jaunatnes sporta skolas zālē, Gaujas
ielā 2, plkst. 20.00: 19., 26. martā un
9.,16., 23. aprīlī. Nodarbības Grundzālē notiks Grundzāles kultūras
namā, Tilta ielā 5, plkst. 18.00: 03.,

10. aprīlī. Līdzi jāņem jogas paklājiņš.
• Vingrošana bērniem fizioterapeitu
vadībā. Nodarbību mērķis ir sekmēt
bērnu lokanību, veiklību, koordināciju un uzlabot fizisko izturību, apgūt vingrojumus, kas izmantojami
ikdienā savas veselības uzlabošanai.
Informācija un pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta pie fizioterapeita
Didža Lūkina, tālr. 26390486.
Informējam, ka seniori, kas
pieteikušies uz bezmaksas peldēšanas un pirts apmeklēšanas nodarbību Priekuļu peldbaseinā „RIFS”

senioriem 1. aprīlī, tiek pārcelta uz 8. aprīli.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus. Projekts
tiek īstenots no 2017. gada maija līdz
2019. gada decembrim.
Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm
un plānotajiem pasākumiem, kas tiks
publicēti pašvaldības mājaslapā www.
smiltene.lv un laikrakstā „Smiltenes
novada Domes Vēstis”.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Apstiprināts projekts „Smiltenes novada pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras
uzlabošana 2. kārta”
Lauku atbalsta dienesta
sas 241839,53 euro (divi
Ziemeļvidzemes reģionālā
simti četrdesmit viens tūklauksaimniecības pārvalde
stotis astoņi simti trīsdesmit
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
ir izvērtējusi un apstiprinādeviņi euro, 53 centi) no tām
jusi Smiltenes novada domes
ELFLA finansējums – 179
sagatavoto projekta iesniegumu, kas kā arī lauksaimniecības un mežsaim- 880,64 (viens simts septiņdesmit detika iesniegts Lauku attīstības prog- niecības nozares konkurētspējas pa- viņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit
rammas 2014. – 2020. gadam pasā- augstināšanu (meliorācijas sistēmu eiro un 64 centi) un Smiltenes novakumā „Atbalsts ieguldījumiem lauk- atjaunošana un pārbūve).
da domes līdzfinansējums 61958,89
saimniecības un mežsaimniecības
Projekta ietvaros notiks pašvaldī- euro (sešdesmit viens tūkstotis deinfrastruktūras attīstībā”.
bas nozīmes koplietošanas meliorāci- viņi simti piecdesmit astoņi euro, 89
Projekta mērķis ir uzlabot in- jas sistēmu 21,886 km garumā atjau- centi). Projektu paredzēts īstenot līdz
frastruktūru, kas attiecas uz lauk- nošana lauksaimniecības un meža ze- 01.11.2019.
saimniecības attīstību, meža ražības mēs Bilskas, Grundzāles, Launkalnes
Sarmīte Daudziete,
paaugstināšanu, audzes veselības un un Smiltenes pagastos.
Attīstības un plānošanas nodaļas
kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu,
Projekta plānotās kopējās izmakTeritorijas plānotāja

Atsākti būvdarbi projekta „Grundzāles estrādei piegulošās
teritorijas labiekārtošana” pabeigšanai
Lai labiekārtotu Grundzāles brīvdabas estrādes teritoriju, Smiltenes novada domes Grundzāles pagasta pārvalde iesniedza biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2 „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” projektu Nr. 1609-AL12-A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas
labiekārtošana”. Biedrība „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.
Par projekta būvdarbu izpildi
bija noslēgts līgums ar SIA „JC Warehouse” un darbus estrādes teritorijā
bija plānots pabeigt līdz 2017. gada

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

18. augustam. Uzņēmējs līdz šim termiņam darbus nepabeidza, tāpēc tika
pieņemts lēmums lauzt līgumu ar SIA
„JC Warehouse” un lūgt Lauku atbalsta dienestam (LAD) pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2018.
gada 1. augustam, LAD šo lūgumu
atbalstīja.
Par atlikušo darbu izpildi tika
izsludināta tirgus izpēte „Grundzāles
estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana (nepabeigtie darbi)”. Tās rezultātā 2018. gada 9. februārī Smiltenes
novada dome noslēdza līgumu ar SIA
„Probild” par kopējo summu 23842,41
euro, kas paredz uzstādīt stacionārus
skatītāju solus, velosipēdu turētāju un

atkritumu urnas, izbūvēt tualeti, kas
pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Plānotais darbu pabeigšanas
termiņš ir 2018. gada 18. maijs.
Projekta mērķis – sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu,
ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm
Alda Zvejniece,
Grundzāles pagasta pārvaldes
vadītāja

Apstiprināts projekts
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”
Lauku atbalsta dienests
šoseja – Dāmi (Launkalnes
ir izvērtējis un apstiprinājis
pag.) 1,79 km un Žīguru
Smiltenes novada domes saceļš (Brantu pag.) 1,09 km,
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
gatavoto projekta iesniegumu
ar kopējo garumu 9,24 km.
Nr. 17-09-A00702-000116 „Smiltenes saglabātu apdzīvotību.
Projektēšanas darbus veica SIA
Projekta „Smiltenes novada paš- „Belss”, būvuzraudzību nodrošinās
novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”, kas tika iesniegts Eiropas valdības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” SIA „Ceļu komforts”, bet būvdarbu
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī- kopējās izmaksas ir 681 155,10 euro, izpildi veiks SIA „Ceļinieks 2010”,
bai Latvijas Lauku attīstības program- no kurām attiecināmās izmaksas ir SIA „Virāža”, SIA „Ķikuti- 99”.
mas 2014. – 2020. gadam pasākuma 463 426,83 euro.
Projektu paredzēts realizēt līdz
Projekta rezultātā ir paredzēts re- 2018. gada 30. novembrim.
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaukonstruēt pašvaldības autoceļus: Kanošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta mērķis ir atbalstīt inves- žauči – Stariņi (Smiltenes pag.) 1,32
Ieva Dille,
tīcijas publiskās ceļu infrastruktūras km, Priežkalni – Bierņi (Grundzāles
Attīstības un plānošanas nodaļas
kvalitātes uzlabošanai lauku teritori- pag.) 3,14 km, Mētras – Jauncepļi
projektu vadītāja
jās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un (Palsmanes pag.) 1,9 km, Vidzemes

2018. gada 16. marts

Izglītība
Smiltenes vidusskolas
skolēniem augsti sasniegumi
mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos
2. semestris skolā ir olimpiāžu un konkursu laiks. Piedalīties
olimpiādē ir ne tikai liels izaicinājums, bet arī uzdrīkstēšanās.
Prieks, ka skolēni labprāt vēlas
paplašināt savu redzesloku un iegūt jaunas zināšanas, gatavojoties
olimpiādēm, un pārbaudīt savu
erudīciju un arī veiksmi, tajās piedaloties.
Šajā mācību gadā skolēni piedalījušies 12 dažādās olimpiādēs un
uzrādījuši augstus rezultātus gan novada kārtā, gan uzaicināti piedalīties
valsts olimpiāžu nākamajās kārtās.
9. – 12. klašu bioloģijas olimpiādē visaugstākie rezultāti 9. klašu
grupā M. Šicam – 1. vieta, J. Kubuliņam – 3. vieta, M. Dūlei – 3.
vieta, M. Rabācei – atzinība; 10.
klašu grupā K. Pakulim – 2. vieta,
E. Āboltiņai – 3. vieta; 11. klašu
grupā L. Gavare ieguva 1. vietu, A.
Halilova – 2. vietu, G.Stīpniece – 3.
vietu, B. Velpe – 3. vietu; 12. klašu
grupā L. Melecei 1. vieta, E. Skopānei 2. vieta, U. Bērziņai 3. vieta.
Angļu valodas olimpiādē 10.
klases skolnieks K. Pakulis ieguva 1.
vietu, viņš piedalījās arī valsts olimpiādes nākamajā kārtā Rīgā, M. Zēbergs (11. kl.) un K. Ķikute (12. kl.)
olimpiādē ieguva 3. vietu.
Vēstures olimpiādē 9. klašu
grupā M. Šicam 2. vieta, M. Sīmanim – atzinība, bet 12. klašu grupā
K. Ķikute ieguva 2. vietu un tika uzaicināta piedalīties olimpiādes nākamajā kārtā Rīgā, E. Ķestere ieguva
3. vietu.
Ekonomikas olimpiādē 11.
klases skolēni L. Gavare un E. Nagla
ieguva atzinību.
9. – 12. klašu fizikas olimpiādē
M. Šicam (9. kl.) 2. vieta, K. Pakulim (10. kl.) 2. vieta; E. Vizulim (11.
kl.) 2. vieta, E. Kaupei (11. kl.) 3.
vieta, E. Skopānei (12. kl.) atzinība.
8. – 9. klašu latviešu valodas
un literatūras olimpiādē 8. klašu
grupā A. Rubenei – 3. vieta, D. Jakovļevam – 3. vieta, A.N.Pilsniburei
– atzinība, K. Sīmanim – atzinība.
9. klašu grupā R. Zapanei – 1. vieta, M. Dūlei – 2. vieta, M. Šicam
– 3. vieta. Gan R. Zapane, gan M.
Dūle, gan M. Šics uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes nākamajā kārtā, kas notiks 19. martā Rīgā.
10. – 12.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiāde šogad
pirmo reizi notika tiešsaistē, un 12.
klases skolniece K. Ķikute ieguva
1. vietu, viņa piedalīsies arī valsts
olimpiādes nākamajā kārtā; 12. klases skolniecei L. Melecei 2. vieta,
J.M. Ivanovskai (12. kl.) 3. vieta, B.
Velpei (11. kl.) 3. vieta, atzinību ieguva 10. klases skolniece E. Āboltiņa
un 12. klases skolnieces E. Skopāne
un E. Ķestere.
5. – 8. klašu matemātikas olimpiādē 1. vieta J. Pakalnei (5. kl.), K.
Fjodorovai (5. kl.) atzinība, M. Sdobnikovam (6. kl.) 1. vieta, M. Kul-

bergai (6. kl.) 2. vieta, K. Kļaviņai
(7. kl.) 1. vieta, M. Sorokinai (7.
kl.) 2. vieta, R. Averātam (8. kl.)
1. vieta, S. Vinterei (8. kl.) 2. vieta,
D. Jakovļevam (8. kl.) atzinība, R.
Abramovam (8. kl.) atzinība.
9. – 12. klašu matemātikas
olimpiādē K. Pakulim 1. vieta, un
Kaspars ir uzaicināts piedalīties
valsts olimpiādes 3. posmā, lai cīnītos par iespēju būt Latvijas izlases komandas sastāvā, kas Latvijas
vārdu apliecinās starptautiskajā matemātikas olimpiādē. 2. vietu olimpiādē ieguva 11. klases skolniece R.
Buša un 12. klases skolniece L. Melece, atzinība 9. klases skolniekam
M. Šicam un 11. klases skolniecei
B. Velpei.
Ķīmijas olimpiādē visaugstākie rezultāti 9. klases skolniekam M.
Šicam un 10. klases skolniekam K.
Pakulim. Abi puiši uzaicināti piedalīties ķīmijas valsts olimpiādē, kas
notiks no 27. līdz 29. martam Rīgā.
8. – 9. klašu mājturības un koka
– metālu tehnoloģiju olimpiādē R.
Averāts (8. kl.) ieguva 2.vietu.
Atklātās lingvistikas olimpiādes
2. kārtā uzaicināta piedalīsies 12.
klases skolniece K. Ķikute.
Skatuves runas konkursā šogad piedalījās 44 dalībnieki dažādās
vecuma grupās. Izvērtējot skolēnu
sniegumu novada konkursā, žūrija
nolēma uz skatuves runas konkursa 2. kārtu, kas notiks Valmieras
Viestura vidusskolā, izvirzīt K. Sīmani (8. kl.), G. Zavadski (11. kl.)
un M.M. Grigori (12. kl.).
Smiltenes vidusskolas skolēni ir
arī aktīvi Jauno ģeogrāfu skolas dalībnieki. Vidzemes JĢS izbraukuma
nodarbībā „Bioģeogrāfija” tika pārstāvētas 13 Vidzemes novada skolas.
No Smiltenes vidusskolas piedalījās
J.R. Bikiņš (7. kl.), R. Bleikšs (7.
kl.), K. Sīmanis (8. kl.), T. D. Kukurīte (8. kl.), S. Vintere (8. kl.), A. N.
Pilsnibure (8. kl.), E. Rācene (9. kl.),
E. Lapiņš (11. kl.), K. Pakulis (10.
kl.), K. Ķikute (12. kl.). 6. – 7. klašu
grupā R. Bleikšs ieguva 3. vietu, 11.
klašu grupā E. Lapiņš ieguva pirmās
vietas diplomu, un 12. klašu grupā K.
Ķikutei – 2. vieta. Skola kopā ieguva
85,5 punktus, kas kopvērtējumā ir
otrs labākais rezultāts. Sezonas kopvērtējumā pēc sešām kārtām 6. – 7.
klašu grupā Roberts ir 2. vietā, 11.
klašu grupā Emīls saglabā līdera pozīcijas, Smiltenes vidusskolai skolu
kopvērtējumā – 3. vieta.
Martā un aprīlī vēl notiks novada organizētās mācību priekšmetu
olimpiādes un konkursi. Lai skolēniem veicas arī turpmāk!
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku, gatavojot skolēnus
dalībai konkursos un olimpiādēs!
Lai mums visiem saulains un
priecīgs pavasaris!
Dace Ciekure,
Smiltenes vidusskola
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Žetonu vakars Smiltenes vidusskolā
2018. gada 3. martā pavisam
neilgu brīdi pirms pirmā eksāmena Smiltenes vidusskolas 12.
klašu skolēni saņēma piederības
zīmi savai skolai Žetonu vakarā.
Salīdzināja dzīves ritmu ar neaizmirstamiem latviešu un pasaules
klasikas kino kadriem, atklāja klašu
talantus un īpašo raksturu, iepriecinot ikvienu klātesošo. Varējām
vērot Emīla nedarbu sēriju, kuru
turpināja jauniešu nerātnie bērnības stāsti, kas pierakstīti plānākās
un biezākās atmiņu grāmatās. Izskanēja improvizācija par „Autobraucēju dziesmiņu”, atgādinot,
ka dažādi kuriozi gadās arī tad,
kad palēnām jau apgūti pieaugušo
spēles noteikumi. Klases kolektīva
satilpināšana vienā mašīnā un došanās piedzīvojumos rada gan kopīgu
prieku, gan satraukumu, gan neaizmirstamas atmiņas. Jautrie brīži mijas ar skumjām, kuras pārvarēt var

līdzēt lietussargs un kopīgi izdejota deja vai mīļa
un pašiem vislabāk saprotama apdziedāšanās.
Ikviens latviešu kino cienītājs zina vismaz

Mēs tev dāvinām sevi, pasaulīt!
Mēs sev dāvinām tevi, pasaulīt! (D. Dreika)

Projektu nedēļa Grundzāles pamatskolā
No 19. līdz 23. februārim
Grundzāles pamatskolā notika
projektu nedēļa „Mana dāvana
Latvijai 100. dzimšanas dienā”.
Pirmklasnieki katrs izveidoja
savu grāmatiņu „100 gadus Latvija tin
kamolā, 100 dienas pirmklasnieki skolā”, kurā katrs pierādīja savu prasmi
rakstīt un rēķināt. Klasē tapa ģimeņu
radošo darbu izstāde – gleznas, kas
veidotas no 100 detaļām. Nedēļas izskaņā katrs pirmās klases skolēns saņēma apliecinājumu „Par 100 dienām
gudrāks”.
Otrās klases skolēni, gaidot pavasari un gājputnus, izrotāja skolas pirmā stāva gaiteni ar dzijas putniņiem un
savu dāvanu veltīja skolai, radot kopīgu klases grāmatiņu „Manai skolai”.
Trešās klases skolēni projektu
nedēļu pavadīja pētot, kādas ir latvju
rakstu zīmes, kā rezultātā tapa jauna
spēle domino ar latvju zīmēm un arī
kopīga grāmatiņa „Latvju rakstu grāmata”.
Arī ceturtklasnieki izveidoja klases grāmatu „Mēs lepojamies”, kurā ir
apkopoti materiāli par Latvijas slaveniem cilvēkiem, svētkiem, amatnieku
izstrādājumiem, mākslas filmām.
Jāatzīmē, ka visi sākumskolas
klašu skolēni vienu dienu pavadīja
Mēru muižā, kur apmeklēja Smiltenes

novada muzeju.
Vecāko klašu skolēni bija sadalījušies pa interešu grupām.
Grupa Skolas muzeja izveide
– devās uz Smiltenes novada muzeju Mēru muižā un iepazinās ar muzeja
darbības principiem, tas bija pētīšanas
process, kurā skolēni šķirstīja, lasīja,
meklēja, brīnījās par to, kāda bija skola agrāk. Atgriežoties savā skolā, tika
apzināti un sašķiroti dažādi materiāli,
kas glabājās dažādos skapjos, un sakārtoti skolas bibliotēkā.
Mulāžas meistari – daži skolēni
no 7. un 8. klases no papīra, floristikas
materiāliem un metāla stieplēm izveidoja Latvijas meža mulāžu. Rezultātā
9. klasē, mācoties Latvijas ģeogrāfiju,
varēs izveidot dažādus meža tipus un
mācīties darbojoties un sadarbojoties.
Nākotnē domāts pievienot citu dabas
ainavu tipiskākos kokus, kā arī iegādāties dzīvniekus, lai arī citas klases
varētu izmantot mulāžu.
Novadpētnieki – viens astotās
klases skolēns izveidoja spēli Scratch vidē par Smiltenes novadu un par
Grundzāles un Palsmanes pagastu.
Spēles paredzētas pamatskolai. Spēle
ir pārsūtīta arī Palsmanes pamatskolai.
Pasākumu organizatori – 9.
klases skolēni apkopoja informāciju
skolas hronikā par pasākumiem, kas

notikuši šajā mācību gadā skolā. Tika
uzrakstīts scenārijs un sagatavotas atrakcijas atpūtas pasākumam skolēnu
vecākiem un skolotājiem „Ar mīlestību sirdī”, kas notiks 8. martā.
Mākslinieces – četras meitenes
no 7. un 8. klases noformēja otrā stāva gaiteņa sienas ar interesantākajiem
skolēnu darbiem, kā arī radīja savu veltījuma plakātu Latvijai – 100. No krāsainiem burtiem tika izveidots sauklis
– Es lepojos ar savu skolu! Tagad ikviens to var izlasīt, ienākot skolā.
Amatnieki – šajā grupā darbojās
seši zēni, kuri nokrāsoja visas ēdamzāles taburetes. Pēc tam, iesaistoties
gan skolas, gan pirmskolas bērnu
vecākiem, visas 69 taburetes tika dekupētas. Pēc skaistajām pārvērtībām,
zēniem vajadzēja vēl visas taburetes
nolakot.
Matemātiķi – šīs grupas skolēni
izveidoja plakātu „Latvija skaitļos” un
noorganizēja matemātikas pēcpusdienu pārējiem skolas biedriem.
Skolēni par paveikto projektu
nedēļā ir priecīgi un gandarīti. Uzlabosim katrs savu vietu, dāvāsim ko
labu sev, saviem draugiem un skolai
– tā būs vislabākā dāvana mūsu valstij
simtgadē!
Baiba Kovala,
Grundzāles pamatskola

Citādā matemātika?
Ko nozīmē matemātika?
Bieži domājam, ka matemātika
ir ne visiem pilnībā saprotams
un interesants mācību priekšmets skolā. To nevarētu gluži
teikt par Grundzāles pamatskolu. Jau gadu gaitā piedalāmies
novadā organizētajās matemātikas nodarbībās un gūstam labus
rezultātus matemātikas olimpiādēs un „Rēķini galvā!” sacensībās, kurās piedalās vairāk kā
desmit skolēni.
Lai pierādītu, ka matemātika ir
interesanta un var būt arī citāda, no
19. līdz 23. februārim Grundzāles
pamatskolā tika rīkota matemātikas
nedēļa. Katru dienu visiem skolēniem
bija iespēja iesniegt atbildes uz citādās matemātikas uzdevumiem: skaitīt
kvadrātus, noskaidrot senās mērvienības, atminēt atjautības uzdevumus u.c.
Kopumā atbildes iesniedza 40 skolēni
no visām klašu grupām. Pozitīvi vērtējams tas, ka atbildes palīdzēja mek-

– to bija vairāki desmiti), uzdevumi ar sērkociņiem u.c. Īstās
matemātikas prasmes bija vajadzīgas „iepērkoties” un praktiski uzzīmējot m2 bez palīglīdzekļiem. Viena no komandām pat
izmantoja mazākā dalībnieka
auguma garumu kā mērvienību, no tā atņemot savu kurpju
garumu. Pasākuma noslēgumā
katra komanda nolasīja kopīgi
sacerētās dzejas rindas par tēmu
„Matemātika”, piemēram:
lēt arī vecāki un citi ģimenes locekļi.
Visi dalībnieki tika iepriecināti ar pārsteiguma balvām.
Piektdien skolā notika pasākums
„Matemātikas rīts”, kurā piedalījās
4. – 9. kl. skolēnu jauktās komandas.
Tās uzdevumus veica pa „stacijām”,
kuras vadīja projektu nedēļas matemātikas grupas dalībnieki. Klasēs –
„stacijās” komandas pildīja dažādus
uzdevumus: meklēja dziesmas kurās
ir skaitļa vārdi (pārsteigums bērniem

Matemātika, matemātika
Ko tu ar mani dari?
Tu liec man skaitīt, rēķināt,
Taču man nekas nesanāk!
Skolēni savos vērtējumos atzina,
ka pasākumi bija aizraujoši un matemātika var būt citāda, dzīvē ļoti svarīga un interesanta.
Dzintra Bormane,
Grundzāles pamatskolas matemātikas
nedēļas organizatore, skolotāja

pāris režisora Jāņa Streiča filmas
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā” citātu, tos atpazīstot arī variācijā par
klases kopā sanākšanu, dzimšanas
dienas svinēšanu un, protams, kopīgas dziesmas dziedāšanu visiem
kopā. Vēl tika „dziļi ieelpots” gandrīz pēdējā skolas dejā, un pavisam
atšķirīgi no Cepļa priekšstatiem par
varenību izskanēja jauniešu domas
par ģimenes, draugu, skolas un nākotnes sapņu ietekmi uz cilvēka
spēju justies lielam.
Skolas žetonu līdzi ņēmuši bija
arī bijušie absolventi, kas šoreiz
ieradās kā viesi, lai būtu kopā ar
12-tajiem, saviem skolotājiem un
draugiem.
Neaizmirstams vakars skolā lai
ir pozitīvs iedvesmas avots gaidāmajā eksāmenu sesijā! Lai izdodas,
divpadsmitie!
Iveta Krūmiņa,
Smiltenes vidusskola

2. OLIMPISKĀS SPORTA
SPĒLES Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādē „Pīlādzītis”
15. februārī bērnudārzā notika
2. olimpiskās spēles ar mērķi veicināt sportiskās aktivitātes draudzīgā
sacensībā, izzināt un iepazīt olimpiskos sporta veidus un Latvijas
sportistus, kuri tos pārstāv.

Bērni priecīgi satraukti pulcējās bērnudārza garajos gaiteņos, lai
pēc mirkļa lepni iesoļotu sporta zālē
kopā ar saviem grupas biedriem.
Bērnu pašu gatavotie olimpiskie un
Latvijas karodziņi šo prieka brīdi
darīja ļoti emocionālu un svinīgu....
Šajās sporta spēlēs bija iespēja piedalīties gan jaunajiem sportistiem,
kas izmēģināja savus spēkus vairākās sporta disciplīnās, gan skatītājiem, kuri līdzi juta un aktīvi atbalstīja dalībniekus.
Sacensības iesākās slēpošanas
un skeletona „trasēs”, kurās bērni
centās sasniegt savus labākos rezultātus. Tuvējais gaitenis bija pārtapis
par bobsleja trasi un tajā valdīja bērnu prieks un azarts. Noturēties „kamanās” trases taisnajā posmā bija
vieglākais uzdevums, bet līkumā un
pagriezienā – jau sarežģītāk. Kā visīstākajās biatlona sacensībās, mazajiem sportistiem bija jāspēj apvienot
prasme veikli slēpot un precīzi trāpīt
mērķī. Precizitāte un veiklums noderēja arī hokejā. Šoreiz slidošanas
prasmes netika trenētas, bet droša

ripas vadīšana ar nūju līdz vārtiem.
Jautrajā „Piena spēka” stafetē dalībnieki uzlaboja sadarbības prasmes komandā. Bērnu sportošanu
pavadīja aktīva līdzi jušana, kas bija
dzirdama tuvu un tālu, un fakts, ka

spēles notika iekštelpās, nepadarīja
sacensības vieglākas. Sportistiem
tās bija visīstākais spēka, veiklības,
izturības un līdzsvara treniņš. Ar
prieku un lepnumu varu secināt, ka
bērnu sportiskā sagatavotība bija atbilstoša, lai veiksmīgi startētu visās
sporta spēļu disciplīnās.
Ne visi sportisti Ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā saņēma medaļas, bet Latvijā – visus
„Pīlādzīša” sporta spēļu dalībniekus
gan noslēgumā gaidīja salda šokolādes medaļa, kas deva gandarījumu
un jaunu sparu nākotnes startiem.
Ilva Stīpniece,
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”
metodiķe
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Tehnikumā spraigs gada sākums
Gada pirmie mēneši Smiltenes tehnikumā bijusi spraigi un
notikumiem bagāti. Jaunieši aktīvi piedalījušies dažādās meistarklasēs un ar labiem panākumiem
startējuši olimpiādēs un „Zinību
maratonā 2018”. Tāpat lepojamies ar savu audzēkņu panākumiem sportā un talantiem citās jomās! Tehnikumā uzņemti ciemiņi
un sadarbības partneri, ar kuriem
kopā pārrunāta skolas stratēģija
un nākotnes ieceres.
23. februārī Smiltenes tehnikuma jaunieši Sendijs Purbērziņš, Artūrs Ivanovs, Artis Vasilis un Miks
Kristofers Zukurs pārstāvēja skolu
profesionālās meistarības konkursa
„Jaunais automehāniķis 2018” pusfinālā Rīgā.
Nākamajiem ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem ļoti vērtīga
bija piedalīšanās talantīgā pavāra
Haralda Sauša meistarklasē. Haralds
ar labiem panākumiem piedalījies
vairākos Latvijas un starptautiskos
konkursos. Tiekoties ar jauniešiem,
viņš dalījās arī šajā pieredzē.
Lai iedrošinātu jauniešus būt
radošākiem un rosinātu nākamos
pavārus un ēdināšanas pakalpojumu
speciālistus izveidot savu unikālu
kulināro rokrakstu, tehnikumā tika
rīkots pasākums „Lai top garša!”
Skolas mācību virtuvē kopā ar restorāna „Aqua luna” virspavāru Kasparu Krūzi un kafejnīcas „Mūza” pavāru Edgaru Rubeni tapa garšīgi,
no Latvijā ražotiem produktiem un
mūsu pašu zemē audzētiem sezonālajiem dārzeņiem gatavoti ēdieni. Jauniešu gatavos ēdienus skolas
tehnikuma mācību restorānā visiem
pasniedza 3. viesnīcu pakalpojumu
kursa audzēkņi. Viena no viņām
– Anna Teicāne pārstāvēja skolu
arī konkursa „SkillsLatvia” 2018”
pusfinālā un izcīnīja iespēju piedalīties Latvijas profesionāli izglītojošo skolu audzēkņiem ļoti nozīmīgā
profesionālās meistarības konkursa
finālā.
Dažādās meistarklasēs regulāri
piedalās arī Smiltenes tehnikuma
jauniešu garantijas programmas
kursu audzēkņi. 27. februārī pirmā
bārmeņu kursa audzēkņi kopā ar
skolotāju Iritu Teperi devās mācību ekskursijā uz SIA „Gemoss” un
piedalījās „Andrito kafijas grauzdētavas” īpašnieka Andra Petkeviča
kafijas meistarklasē. 2. martā pirmā pavāru kursa jaunieši kopā ar
skolotāju Franci Lucānu devās uz
Valmieras tehnikumu, kur piedalījās
Restorānu servisa skolas organizētajā meistarklasē „Eksotiskie augļi un
dārzeņi, to izmantojums desertos un
pamatēdienos.”
„Tourism Spider” Smiltenē
Viens no šā gada pirmajiem
lielākajiem Smiltenes tehnikuma
izaicinājumiem bija „Erasmus+”
stratēģiskās partnerības projekta
„Tourism Spider” dalībnieku apmācība. Jaunieši no Čehijas, Austrijas,
Slovākijas un Latvijas tehnikumā
apguva viesnīcu servisa un viesnīcu vadības pamatus. Nedēļas laikā
sniegt daudzveidīgu priekšstatu tik
apjomīgos tematos – izaicinājums
ne pa jokam, vai ne? Smiltenes tehnikuma skolotājiem tā ir pirmā šāda
veida pieredze. Taču viesstudenti
bija atvērti visam jaunajam, tāpēc
sadarbība visiem sagādāja abpusēju
prieku. Pēc teorētiskajām nodarbī-

bām jaunieši iepazinās ar apmešanās vietām Smiltenē un augstākās
kategorijas viesnīcām Latvijā.
Panākumi sportā
Smiltenes tehnikuma puiši no
AMI SK 28. sacensībām roku cīņā
atgriezās ar septīto vietu republikā.
Ar vislabākajiem panākumiem sacensībās startēja 2.A transporta kursa audzēknis Sandis Petrovs, kurš
svara kategorijā 90 kg+ izcīnīja trešo vietu.
AMI SK 28. sporta spēļu apakšgrupas sacensībās basketbolā Smiltenes tehnikuma jaunieši izcīnīja
ceturto vietu. Savukārt sacensību
„TOP kauss 2018” pirmajā kārtā
tehnikuma jaunietes ieguva pirmo
vietu un līdz ar to vinnēja iespēju
pārstāvēt novadu republikas finālsacensībās. Tehnikuma puiši sacensībās ieguva trešo vietu.
1. martā Smiltenes tehnikuma
jaunietes MI SK 28. sporta spēļu
trešās apakšgrupas sacensībās telpu
futbolā izcīnīja otro vietu un 6. martā devās uz finālsacensībām Rīgā.
Modes skate, „Valentīns un
Valentīna”
Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas iemītnieki 2. februārī
iepazinās ar pašām jaunākajām šā
pavasara modes vēsmām. Radoši
un videi draudzīgi tapuši tādi šedevri kā kvadrātbikses, egļu svārki
un citi augstākajās modes aprindās
neredzēti tērpi. Ja tērpu dizaineri un
modeļi arī ikdienā uzdrīkstēsies būt
tikpat oriģināli un koši, Smiltenē šogad par rutīnu un pelēcību sūdzēties

nebūs iemesla!
Talants palīdz vieglāk atrast
savu vietu dzīvē, pieņemt jaunus
izaicinājumus un kādreiz arī ienes
ikdienā svētku sajūtu. 14. februārī
Smiltenes tehnikuma pasākumā
„Valentīns un Valentīna” satikās mīlošākie un talantīgākie jaunieši mācībās, aktiermeistarībā, dzejas mākslā, mūzikā, vingrošanā, žonglēšanā,
parodijā un valša dejošanā. Bija arī
vairāki neparasti priekšnesumi, kuru
žanrs vēl nav īsti izdomāts.
Vecāku diena un „Zinību maratons 2018”
9. februārī Smiltenes tehnikumā
notika Vecāku diena. Audzēkņi bija
sarūpējuši saviem tuviniekiem svētku koncertu, pēc tā vecāki tikās ar
kursu audzinātājiem un profesionālo
priekšmetu skolotājiem.
Februārī tehnikumā notika „Zinību maratons 2018”, kurā audzēkņi
individuāli un kopā ar kursabiedriem sacentās vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkursos. Nedēļas
noslēgumā notika erudīcijas konkurss „Latvijai 100”. Uzvarēja 2.A
transporta kursa jaunieši. „Zinību
maratona” galvenais mērķis – parādīt, ka izziņas process ir radošs un
var sniegt prieku un gandarījumu.
Ēnas, kas mācās
Kā ir būt par lielas iestādes vadītāju? Kā pāris stundas pirms viesu
ierašanās jūtas restorāna vadītājs,
kura viesmīļi un pavāri vēl tikai

mācās kļūt par labiem sava aroda
meistariem? Kādi ir skolas datortehniķa galvenie pienākumi? Kā notiek
operācijas tehnikuma veterinārajā
mācību klīnikā? Kā top skolas reklāmas un publikācijas par Smiltenes
tehnikumu? – Tie arī bija galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes
šā gada Ēnu dienā skolēni meklēja
Smiltenes tehnikumā.
Viskuplākais ēnotāju pulciņš rosījās tehnikuma veterinārajā mācību
klīnikā, kur skolēni ēnoja klīnikas
vadītāju, veterinārārsti Liānu Pelši.
Jauniešiem tika dota iespēja arī būt
par veterinārārstes asistentu asistentiem kastrācijas operācijā.
Iepazinušies ar dažādām Smiltenes tehnikuma profesijām, ēnotāji
dienas beigās atzina: tikpat svarīgi
kā izvēlēties profesiju ir arī atrast
savai būtībai atbilstošāko darba stilu. Vienas profesijas pārstāvjiem tas
var būt ļoti dažāds.
Paldies sadarbības partneriem!
Smiltenes tehnikums saka paldies ikvienam sadarbības partnerim,
kurš nodrošina skolas audzēkņus ar
prakses vietām, palīdz viņiem kļūt
par labiem sava aroda meistariem
un satikt nākamos darba devējus!
Paldies arī ikvienam, kurš rūpējas,
lai skolēni nenonāktu konfliktā ar
likumu! Tāpat skolai ļoti nozīmīgs
informatīvais atbalsts, nozares profesionāļu konsultācijas mācību līdzekļu izvēlē, labestīgs un objektīvs

ekspertu vērtējums profesionālās
kvalifikācijas eksāmenos.
Bieži šo cilvēku ieguldītā darba
rezultātu var redzēt tikai pēc vairākiem gadiem, kad jaunieši jau atraduši savu īsto vietu dzīvē un guvuši
zināmus panākumus. Taču no sirds
pateikts paldies nekad nevar būt par
daudz! Tāpēc 15. februārī aicinājām
ciemos visus uzticamākos Smiltenes
tehnikuma sadarbības partnerus, lai
pastāstītu, kā skola un jaunieši arī ar
viņu atbalstu pēdējos gados mainījušies, un kopīgi pārrunātu turpmākās ieceres. Paldies ikvienam, kurš
izbrīvēja laiku un atnāca!
Ekonomikas ministra un Kanādas vēstniecības vizīte
„Šobrīd valdība iedarbinājusi
diezgan lielas finanšu programmas,
lai palīdzētu pieaugušajiem apgūt zināšanas, kas nepieciešamas,
mainoties darba tirgus raksturam,”
februāra sākumā, viesojoties Smiltenes tehnikumā, teica ekonomikas
ministrs Arvils Ašeradens. Ministrs
iepazinās ar pieaugušo apmācību
Smiltenes tehnikuma mācību korpusā „ceļiniekiem”, apmeklēja simulatoru klasi un skolas veterināro
mācību klīniku. Tehnikuma mācību
restorānā notika diskusija ar Smiltenes novada pašvaldības, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem un uzņēmējiem par
aktuālākajām norisēm, kas ietekmē
mūsu valsts ekonomiku un iespējamām nākotnes prognozēm.
1. martā skolā viesojās Kanādas vēstniecības pārstāvji. Ja viss
veiksies, kā iecerēts, maija sākumā
tehnikuma nākamajiem ēdināšanas
pakalpojumu speciālistiem būs vieslektors no Kanādas.
Mācības pieaugušajiem
PIKC „Smiltenes tehnikums”
mācās ne vien jaunieši, bet arī pieaugušie. 23. februārī Smiltenes tehnikumā kursus E kategorijas traktortehnikas (autogreidera) vadītāja
apliecības iegūšanai pabeidza pieci
nākamie autogreideristi. 10. martā
kursus G kategorijas traktortehnikas
vadītāja apliecību saņemšanai beigs
seši ceļu būves mašīnu (asfalta klājēja, veltņa, reciklera un dampera)
vadītāji.
20. februārī Smiltenes tehnikumā notika Zemnieku Saeimas rīkots
seminārs par lauksaimniecības aktualitātēm un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās.
Panākumi olimpiādēs
Smiltenes tehnikuma 2. viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkne
Sintija Jezuna Smiltenes novada
latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. klašu grupā izcīnīja pirmo
vietu! Lienei Emīlijai Ķūrenai no 2.
viesnīcu pakalpojumu kursa – atzinība. Savukārt 3. veterinārmedicīnas
kursa audzēkne Lana Degterjova un
2. veterinārmedicīnas kursa audzēkne Laura Zamuele izcīnīja pirmo
vietu Smiltenes novada ekonomikas
olimpiādē. Abas jaunietes devās pārstāvēt novadu un skolu ekonomikas
olimpiādē Rīgā, kur mērojās erudīcijā ar zinošākajiem jauniešiem no
visas Latvijas. Konkursā trešo vietu
ieguva 2. ēdināšanas kursa audzēkne Elvita Grudule. Atzinība – Ričardam Elvim Zujevam no 3. ēdināšanas pakalpojumu kursa.
Baiba Vahere,
Smiltenes tehnikums
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Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā
Līdz 29. martam apskatāma literatūras izstāde „Superuzturs”
Uzturs ir viss, ko cilvēki ēd, lai augtu, attīstītos, varētu veikt savus pienākumus un būtu vesels. Tāpēc ir būtiski, lai uzturs būtu pilnvērtīgs un veselīgs. Ne velti ir teiciens „Tu esi tas, ko Tu ēd! “.
Līdz marta beigām Bērnu bibliotēkā apskatāma izstāde „Superuzturs”.
Tajā atradīsiet grāmatas par veselīgu uzturu un bērniem paredzētas receptes,
kuras var gatavot gan bērni paši, gan kopā ar vecākiem.
Tiks organizēts ikmēneša
saiets tīņiem
Lai bibliotēkas apmeklējums turpmāk būtu citādāks,
radošāks, zinātkārāks un saturīgāks, pusaudži tiek aicināti uz grāmatu draugu saietu
„B.U.R.T.S.” (Bibliotēkas Uzcītīgo Radošo Tīņu Saiets).
Saiets „B.U.R.T.S.” notiks
reizi mēnesī – katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.15:00 Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Pirmā tikšanās paredzēta 8. martā.
Katrā tikšanās reizē interesanti pavadīsim laiku – runāsim par grāmatām, svētkiem, tradīcijām, kino, modi, hobijiem, draudzību, un daudz ko citu,
kā arī radoši darbosimies. Nodarbību laikā tiks veicināta pusaudžu kritiskā
domāšana, pievēršot uzmanību tam, kā atpazīt kvalitatīvu un patiesu informāciju.
Uz tikšanos tīņu saietā „B.U.R.T.S.”!
Notiks nodarbība par veselīgu uzturu skolēniem
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļā 27. martā plkst. 14:00
notiks nodarbība „Esi veselīgs”.
Nodarbības laikā būs iespēja uzzināt vērtīgu informāciju par uzturu un tā nozīmi.
Īpaši akcentēta tiks informācija, nevis par to, ko mēs ēdam,
bet gan par to, kā mēs ēdam.
Pēc izglītojošās nodarbības daļas būs iespēja darboties radošajā darbnīcā.
Uz nodarbību aicināti skolēni vecumā no 10 līdz 14 gadiem.
Nodarbību vadīs veselīga dzīvesveida piekritēja Ieva Punte.
Mūsdienu steidzīgajā laikmetā, kad lielu lomu mūsu ēdienkartē ieņem
pusfabrikāti un ātrās ēdināšanas uzņēmumu uzkodas, ir svarīgi atgādināt, it
kā zināmas, tomēr reizēm piemirstas lietas par veselīgu uzturu un tā nozīmi. Sevišķi svarīgi, lai par veselīgu uzturu būtu informēti bērni un pusaudži,
kuru ēšanas paradumi lielā mērā ietekmēs viņu turpmāko dzīvi.
Sanita Lārmane,
Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre

Smiltenes novada dome
Ģimenes dienā apmaksās
svinīgo laulību ceremoniju
Smiltenes novada dome 19.
maijā pāriem, par godu Starptautiskajai ģimenes dienai, dāvina svinīgo
laulību ceremoniju un aicina pārus
izmantot šo iespēju.
Starptautiskā ģimenes diena –
tā ir diena, kad godinām savas ģimenes un aicinām cilvēkus aizdomāties
par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā,
attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības veltīt saviem mīļajiem ģimenē.
Lai stiprinātu laulību institūtu,
jaunajiem pāriem kuri vēlēsies noslēgt laulību šajā nozīmīgajā dienā,
līdz 2018. gada 18. aprīlim (ieskaitot) jāierodas dzimtsarakstu nodaļā
un jāaizpilda iesniegums. Pāriem

tiek dāvināta svinīgā laulību reģistrācijas ceremonija, jāmaksā būs
vien valsts noteiktā nodeva – 14,00
euro.
Vairākus pārus tieši izdevumi
attur reģistrēt laulību, tāpēc pasākums paredzēts pāriem, kuri nevēlas
vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas
ar daudziem viesiem, bet šo svinīgo
mirkli grib pavadīt kopā ar saviem
mīļajiem cilvēkiem. Ceram sagaidīt
gan jaunas ģimenes, kā arī pārus,
kuri kopā nodzīvojuši daudzus gadus un kuriem tikai juridiski jāsakārto savas attiecības.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Kultūra
Smiltenes novada
bibliotēku aktualitātes
No 8. marta līdz 9.
aprīlim Smiltenes novada bibliotēkā (Baznīcas laukums 13) apskatāma Eves Austas (Repina, Igaunija) gleznu
izstāde „Kādā krāsā ir
draudzība?”.
Izstādes autore Eve
Austa ir vietējā Repinas
bērnudārza pavāre, kura
nekad nav mācījusies
mākslas skolā. Viņas pēdējā saskarsme ar mākslu meklējama tālajos bērnudārza un skolas gados,
kas nu jau ir vairāk kā 30
gadus atpakaļ. Visus šos
gadus viņai nav ienācis
ne prātā nodarboties ar
mākslu. Kādu laiku atpakaļ Eve savā īpašumā ieguva molbertu, paglābjot
to no izmešanas, bet, pat
tad, viņa nevarēja iedomāties, ka tam atradīsies
pielietojums. Molbertu
viņa paņēma līdzi uz
mājām. Gadu vēlāk Eve
hobija pēc sāka apmeklēt
mākslas kursus pieaugušajiem Repinas jaunrades centrā, kuru vadītāja
ir Jane Raud, līdz kādu
dienu hobijs pārvērtās
par viņas aizraušanos, un
otas mājās tika ņemtas rokās katrā
brīvajā brīdī.
Izstādē redzamie darbi tapuši
pēdējo 2 gadu laikā, kuros atainotas detalizētas Repinas ainavas, tās
zīmētas vadoties pēc senām fotogrāfijām, kurās redzamas ēkas, kas līdz
mūsdienām nav saglabājušās vai
laika gaitā ir ļoti mainījušās. Šajā
izstādē ir iekļauti arī portreti, kuros
redzami priekšteči un Igaunijai vēsturiski nozīmīgas personas. Darbi,
kas zīmēti ar zīmuļiem, ir saistīti ar
viņas vīru, kurš ir liels kolekcionārs.
Eves vīrs kolekcionē vecas bildes
un pastkartes, kurās attēlota Repina
un tās apkārtne Cara un Igaunijas

brīvvalsts laikos. Eve tos zīmēja, jo
vēlējās saglabāt vēsturiskos skatus.
Bieži vien vecajām fotogrāfijām nav
tik laba kvalitāte un tās nav tik detalizētas. Valstsvīru portreti tapa ar vecākā vīra iniciatīvu, kurš ir karavīrs
un interesējas par vēsturi. Pārmaiņu
pēc zīmuļus nomainīja arī akrila krāsas, ar kurām tika gleznotas dabas
ainavas.
Izstāde veltīta Latvijas un Igaunijas simtgadēm.
Līdz 21. aprīlim Smiltenes
novada bibliotēkā apskatāma A.
Luhaera gleznu izstāde „Noskaņu
variācijas Latvijas simtgadei”.
Izstādē eksponētas 9 gleznas,

kurās pārsvarā attēlots
neatkārtojamais, mainīgais un reizē mūžīgais skaistums Latvijas
dabā, kā arī jau Latvijai
zudušās vērtības – Staburags.
Mākslinieks
par savu lielāko izaicinājumu uzskata Vilhelma Purvīša pazudušās
gleznas „Rudens” atdarinājumu. Šī glezna ir
īpaša ar to, ka tās oriģināls ir iekļauts Vilhelma
Purvīša „zudušajā mantojumā” (gleznas, kuras
karadarbības laikā tika
izvestas no Latvijas vai
tika atzītas par pazudušām). Šis Aleksandra
Luhaera darbs ir ievietots īpašā mākslinieka
pašdarinātā ozollapu
kokgriezuma rāmī.
Aleksandrs Luhaers saka: „Esmu centies pavērt durvis tam
labirintam, kurā katram
ir jāmeklē savs ceļš.
Kas iezīmēs raksturo šo
procesu? – tas ir darbs,
pacietība, neatlaidība,
koncentrēšanās spēja,
sajūsma par izdarītu
labu darbu un atkal nenogurstošs darbs.”
No 19. līdz 23. martam Smiltenes novada bibliotēkā notiks Digitālā Nedēļa 2018.
21. martā pulksten 10.00 aicināti pieaugušie bez priekšzināšanām,
kuri interesējas par datorapmācību,
uz pasākumu „Pirmais klikšķis”
22. martā Nacionālais veselības
dienests piedāvā semināru iedzīvotājiem par e-veselību un ar to saistītiem
jautājumiem. Semināra kopējais apjoms ir līdz 1 h. Vairāk informācijas
pa tālruni 29462713.
Alda Liuķe,
Smiltenes novada bibliotēkas
bibliogrāfe

Norisinājusies Smiltenes novada tūrisma
uzņēmēju sanāksme
Šā gada 2. martā Mēru muižā
norisinājās Tūrisma informācijas
centra (TIC) organizētā tūrisma uzņēmēju sanāksme. Tūrisma sanāksmi apmeklēja 20 dalībnieki – tūrisma uzņēmēji, pašvaldības darbinieki
un citi interesenti.
Tūrisma informācijas centra
vadītājs Modris Apsītis klātesošos
dalībniekus iepazīstināja ar 2017.
gadā paveiktajiem darbiem, un tika
pārspriesti galvenie plānotie darbi
2018. gadā.
Smiltenes
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis informēja tūrisma uzņēmējus par
pašvaldības darbību, projektiem un
iecerēm nākotnē. Kā arī atbildēja uz
visiem uzņēmējus interesējošajiem
jautājumiem.
Mēru muižas vadītāja Dace

Ozoliņa klātesošos iepazīstināja un
izrādīja Mēru muižu, kā arī jauno
pastāvīgo ekspozīciju, kas veltīta
novada medicīnas vēsturei.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs saka lielu paldies

visiem sanāksmes dalībniekiem un
interesentiem!
Līva Anderšmite,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra
tūrisma speciāliste

10 Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 16. marts

Pašvaldībā
Kļūsti par audžuģimeni
un palīdzi bērnam izaugt!
Cilvēka dabā ir
palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu
labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu
stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca,
atdāvināt lietas, kuras
pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti
noderēs... Bet varbūt
Tu esi gatavs atvērt
savas mājas durvis un
dāvināt sirds siltumu
bērniem, kuri palikuši
bez vecāku rūpēm un
mīlestības? Varbūt arī
tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var
mācīties staigāt, runāt,
rūpēties par sevi un
apjaust, ka kādam šinī
pasaulē ir svarīgs un
vajadzīgs? Laikā, ko
bērns pavada ģimenē,
nevis bērnu namā, viņš
mācās ģimenes dzīvi un
savstarpējās attiecības,
iepazīstas ar sadzīvi un
ikdienas pienākumiem,
apjauš, ka mamma un
tētis mīl un rūpējas par
bērniem.
Audžuģimene ir ģimene, kas
apguvusi īpašu apmācības kursu un
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī
ģimene var uzņemt audzināšanā uz
noteiktu laiku bērnus no ģimenēm,
kas nonākušas krīzes situācijā, vai
arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes
iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos
apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības
izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa
būtu gatava uzņemt savās mājās.
Arī jūs varat palīdzēt!
 Par audžuģimeni var kļūt
ģimene (persona) vecumā no 25 līdz
60 gadiem.
 Audžuģimenēm tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības,
iespēja saņemt bezmaksas psihologa
konsultāciju, vienu reizi mēnesī tikties atbalsta grupās, kā arī piedalīties
semināros un ikgadējā audžuģimeņu
salidojumā, lai dalītos pieredzē un
meklētu atbildes uz sasāpējušiem
jautājumiem, gūtu jaunas zināšanas
un atziņas.
 Audžuģimene saņem:
Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;
Pašvaldības pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstajam
inventāram;
Ģimenes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, kā arī
citus valsts sociālos pabalstus
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus
dokumentus, jāiesniedz iesniegums
noteiktā formā par audžuģimenes
statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes
ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli.
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Dzejniece, fotogrāfe, radošā un
talantīgā māksliniece
Elīna Kubuliņa-Vilne

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes
statusa pretendentu dzīves apstākļus,
kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu
par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes
pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
5. Kursos kvalificēti speciālisti
– mediķi, juristi, psihologi, sociālie
darbinieki vada lekcijas par bērnu
aprūpes un attīstības jautājumiem,
saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas
noderīgas ne vien audžuģimenei, bet
ikvienai ģimenei.
6. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
7. Bāriņtiesa pēc mācību kursa
beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt audžuģimenes
statusu.
8. Ja ģimenē tiek ievietots bērns,
tiek noslēgts līgums starp ģimeni un
pašvaldību.
Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa
iegūšanu varat saņemt Smiltenes novada bāriņtiesā pa tālruni
64707574, 26603348 vai pie savas
pagasta pārvaldes bāriņtiesas darbinieka.
Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik
vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm.
Palīdzēsim kopā
mūsu bērniem!
Aurika Zīvere,
Smiltenes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Ļoti vēlētos jums pastāstīt par
savu talantīgo meitu Elīnu Kubuliņu-Vilni.
Elīna ir dzimusi (14.07.1986.)
un uzaugusi Smiltenē, pabeigusi
Smiltenes vidusskolu. Absolvējusi
arī Smiltenes Mākslas skolu. Tālāk
viņu dzīves ceļi aizveda uz Rīgu,
kur viņa iestājās Transporta un sakaru institūtā, kuru beidza ar izcilību un ieguva vadītāja kvalifikāciju
transporta un biznesa loģistikā. Jau
studiju laikos Elīna bija ļoti aktīva,
darbojās Latvijas Universitātes Atturības un Veselības izglītības veicināšanas biedrībā.
Paralēli tam visam jau kopš 10.
klases Elīna sāka rakstīt dzeju, kuru
atzinīgi novērtējusi arī mūsu puses
dzejniece Biruta Žurovska. Pirmie
Elīnas dzejoļi publicēti projektā „Mana grāmata” 2012. gadā.
Elīnas dzeju regulāri publicē
laikrakstā „Ziemeļlatvija” un žurnālā „Zintnieks”.
Elīna ir viena no idejas autorēm
un veidotāja 2014. gadā iznākušajam
pirmajam Smiltenes novada dzejnieku dzejas kopkrājumam „Zied
Rudzupuķēs debesis”. Daudz darba
un pūļu tika ieguldīts, vācot un apkopojot, rediģējot dzejnieku dzeju,
fotografējot dzejniekus.
2014. gadā Elīna izdeva savu
dzejas krājumu „Mirkļi kā pērles”.
2015. gadā izdots otrais dzejas krājums „Pārmaiņu vējā”. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar grupu
„Novadnieki”.
Vidusskolas gados sākās arī Elīnas pirmie mēģinājumi foto mākslā.
Elīna ir mācījusies fotogrāfiju pie
fotogrāfa Raimonda Kreitusa, kā arī
fotoskolās un individuāli.
Divas fotogrāfijas – „Aizbraucēji” un „Mīlestība nepāriet” —
konkursā „Gada balva fotogrāfijā
2015” atzītas par labākajām kategorijā “Notikumi”.
Elīnas fotogrāfijas publicētas foto grāmatā „Vidzemē man
būt!” (2016.g.), žurnālā „National Geographic Latvija”, žurnālā „Zvaigžņotā Debess”, žurnālā
„Zintnieks”, dažādos Smiltenes novada kalendāros.
Fotogrāfija „Sarkankrūtītis” iekļauta uzvarētāju sarakstā „National
Geographic Latvija”, LOB un CE-

E. Kubuliņa-Vilne.
MEX rīkotajā konkursā „Atpazīstam putnus Latvijā” 2015. g.
Elīnai pieder fotoblogs, kurā var
apskatīt pēdējo gadu veikumu foto
mākslā, kā arī iepazīties ar autores
dzeju: http://elina23darbs.wixsite.
com/-ekv Tāpat Elīnas fotogrāfijas
var aplūkot portālos draugiem.lv,
facebook.com un Instagram.
Elīnas foto izstādes:
 Foto izstāde „Fantāzijas
par ziediem” Strenčos, 2016. g.
 Foto izstāde „Gaisma caur
tumsu” Smiltenē, 2015. g.
 Foto izstāde „Latvija”, sadarbībā ar Klīvlendas Latviešu biedrību, Klīvlendā, ASV, 2014. g.
 Foto izstāde „Starp krāsainām domām un melnbaltiem
sapņiem” Smiltenē, 2012.g.
2014. gadā Elīna kopā ar domubiedriem dibina biedrību „Smiltenes
Mākslinieku apvienība” (vēlāk pārdēvēta par Smiltenes brīvmākslinieku radošo apvienību „Velgme”), kā
galvenos mērķus izvirzot: saglabāt,
pilnveidot un attīstīt Smiltenes novada mākslinieku radošu izaugsmi
un profesionālo attīstību, kā arī radīt
iespējas ikvienam interesentam līdzdarboties sava novada kultūras dzīvē. Pa šiem gadiem ir noorganizēti
neskaitāmi interesanti pasākumi,
izstādes, lekcijas, konkursi un radošās darbnīcas. Bet, kas, manuprāt,
ir pats galvenais, visi šie pasākumi
bija pilnīgi bez maksas.

Tāpat pilnīgi bez nekādas atlīdzības Elīna jau vairākus gadus
darbojas Smiltenes bērnu brīvā laika
centrā „Ligzdiņa” kopā ar Natāliju
Gailīti, nodrošinot kvalitatīvas brīvā
laika pavadīšanas iespējas interešu
izglītībā neiesaistītiem bērniem no
maznodrošinātām un trūcīgām riska
ģimenēm.
Un to visu Elīna vēl paspēj apvienot ar savu pamatnodarbošanos
– viņa ir skolas bibliotekāre, un vēl
audzina divus bērnus.
2017. g. uzņēmums SIA „Ozols
grupa” organizēja īpašu fotokonkursu „Latvijas skaistākie ozoli”, kā
rezultātā 12 labākās fotogrāfijas, tajā
skaitā arī Elīnas foto, tika iekļautas
lieliskā kalendārā 2018. gadam – tā
bija kā dāvana Latvijas valstij, ko
radām mēs paši, gada garumā vērojot, dokumentējot un daloties ar dižākajiem un skaistākajiem ozoliem,
kas atrodami Latvijas dabā.
Elīnas nesavtīgo darbošanos sabiedrības labā pamanījis arī Latvijas
Radio 2, uzrunājot viņu piedalīties
raidījumu ciklā „Simts no mums”,
kurš veidots tieši Latvijas valsts
simtgadi sagaidot.
Ceru, ka kaut nedaudz spēju aptvert un pastāstīt par savas meitas radošajām aktivitātēm, kuras viņa veic
ar lielu dzīvesprieku, enerģiju un patiesu sirsnību pret līdzcilvēkiem.
patiesā cieņā,
Ziedonis Kubuliņš
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Sports
Smiltenes BJSS sprinteris
Ķelps izcīna Latvijas čempionāta
sudrabu; panākumi arī jaunākajiem
vieglatlētiem
Rīgā
aizvadīts
Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikā
U16 vecuma grupā,
kur 60 metru sprintā sudraba medaļu
izcīnīja
Smiltenes
bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlēts Ginters Ķelps.
Kopumā 25 godalgas
jaunāko grupu Smiltenes BJSS sportisti
izcīnīja
Valmieras
BSS atklātajās meistarsacīkstēs.
Rīgā esošajā sporta
manēžā Latvijas ziemas
čempionāta godalgas
sadalījuši U16 vecuma
grupas vieglatlēti. Uz
galvaspilsētu devās arī
Smiltenes BJSS vieglatlēti: Ginters
Ķelps, Mareks Baumanis, Hanna
Gabriela Ziemiņa (visiem treneris Guntars Markss), kā arī Sanija
Reičele Feldmane (trenera Zanda
Beitika).
60 metru barjerskrējienā Latvijas čempionātam kvalificējās kopumā 30 sportisti, viņu vidū arī Gineters Ķelps un Markes Baumanis.
Lielajā finālā no Smiltenes BJSS
audzēkņiem startēja Ginters Ķelps,
kurš finišu sasniedza pēc 7,52 sekundēm un skrējienā tika gūta otrā
vieta, kas ļāva izcīnīt sudraba medaļu. Mareks Baumanis sacensības
noslēdza 17. pozīcijā.
Lielisku pieredzi sacensībās
guva Hanna Gabriela Ziemiņa un
Sanija Reičele Feldmane. Abas
sportistes ņēma dalību 60 metru
barjerskrējienā. Priekšsacīkstēs uzrādītie rezultāti neļāva iekļūt finālā.
Ziemiņai sacensību noslēgumā 17.
vieta (rezultāts 10,15 sekundes),
bet Feldmanei 25. pozīcija (rezul-

tāts 13,31 sekunde).
Ar ievērojamu medaļu ražu
no Valmieras bērnu sporta skolas
atklātajām sacensībām atgriezušies Smiltenes BJSS U10 un U12
vecuma grupu sportisti. Dalībnieku vidū bez smilteniešiem un valmieriešiem, bija arī Limbažu, kā
arī Rūjienas vieglatlēti. Kopumā
trenera Ingara Grēna un Sindijas
Grēnas vadītie sportisti izcīnīja 24
godalgas, kā arī uzvarēja jauktajā
stafetē.
Īpaši jāizceļ Valērijas Čuhnovas un Jēkaba Šuba rezultāti. Abi
uzvarēja kā 60 metru sprintā, tā arī
180 metru garajā sprintā. Valērija
60 metrus noskrēja 8,82 sekundēs,
kamēr Jēkaba laiks: 9,0 sekundes.
Pārējo Smiltenes BJSS vieglatlētu
augstvērtīgākie rezultāti.
U12 grupā: 60 metru skrējienā
puišiem 2. Renārs Skorenko. 180
metru skrējienā puišiem 3. Markuss Priedītis. 180 metru skrējienā
meitenēm 3. Paula Zaļkalne. 480

metru skrējienā puišiem 2. Mārcis
Āboliņš, 3. Kristians Grūbe. Lodes
grūšanā zēniem 1. Aleksis Ziemiņš,
3. Emīls Goba. Lodes grūšanā meitenēm 1. Viktorija Puisāne, 2. Enija
Anna Martinsone, 3. Marta Nēgele.
Augstlēkšanā zēniem 1. Emīls
Goba, 2. Renārs Skorenko. Augstlēkšanā meitenēm 1. Enija Anna
Martinsone. Tāllēkšanā zēniem 2.
Renārs Skorenko. Tāllēkšanā meitenēm 1. Paula Zaļkalne, 2. Valērija
Čuhnova.
U10 grupā: Pildbumbu mešanā meitenēm 2. Megija Bediķe, tāllēkšanā meitenēm 1. Katrīna Anna
Putrāle, 3. Megija Bediķe. Smiltenieši palika nepārspēti arī jauktajā
stafetē. Komandā startēja Valērija
Čuhnova, Paula Zaļkalne, Elīza
Ķikāne, Daniela Kazaine, Renārs
Skorenko, Kristers Siliņš, Jēkabs
Šube un Markuss Priedītis.
Toms Markss
Foto: G.Bērziņš

Latvijas čempionāts
orientēšanās ar slēpēm

Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportisti izcīna 12 medaļas. Par divkārtēju Latvijas čempionu grupā V-50 kļuva Māris
Stabiņš.
Orientēšanās sports Latvijā vienmēr ir
izcēlies ar to, ka ir brīvi pieejams ikvienam
– ņem karti un skrien. Tomēr tā paveids –
orientēšanās ar slēpēm, pat mūsu platuma
grādos ir kaut kas ļoti ekskluzīvs.
No 16. līdz 18. februārim notika 2018.
gada Latvijas čempionāts orientēšanās sportā ar slēpēm, kas norisinājās Vanagkalnā, Jaunpiebalgas novadā. Sacensībām bija reģistrējušies 270 dalībnieki, tajā skaitā arī Azimuts OK –Smiltenes BJSS sportisti.
Pie Latvijas čempionāta medaļām sprinta distancē jauniešu grupās tika
Smiltenes BJSS audzēkņi – Renārs Kļaviņš V-14 grupā izcīnīja sudrabu un
Anete Stabiņa S-12 grupā bronzas medaļu.
Veterānu grupās veiksmīgākie šoreiz bija V-50 grupas Azimuta sportisti.
Zelts Mārim Stabiņam un bronza Dainim Bormanim. M-35 grupā 2. vieta
Aivim Zetmanim.
Ceturtās vietas Elīnai Skopānei, Aldim Lapiņam un Anetei Annai Strazdiņai, piektās vietas Mārim Lapiņam un Mārtiņam Godiņam. Septītās vietas
Matīsam Kalniņam un Kitijai Abulai.
Vidējā distancē, tāpat kā sprintā, panākumi V-50 grupas vīriešiem. Arī
vietu secība tāda pati. Zelts Mārim Stabiņam un bronza Dainim Bormanim.
Bronzas medaļu nopelnīja arī Aiva Skopāne grupā S-35. 4. vietu grupā S-18
izcīnīja Elīna Skopāne un grupā V-65 Aldis Lapiņš. 5. vietu grupā M-40 izcīnīja Mārtiņš Godiņš. 6. vieta grupā S-16 Anetei Annai Strazdiņai un grupā
V-12 Matīsam Kalniņam.
Garajā distancē Anetei Stabiņai 2. vieta S-12 grupā , Renāram Kļaviņam
3. vieta V-14 grupā un Matīsam Kalniņam 3. vieta V-12 grupā, Aiva Skopāne
grupā S-35 finišēja ar trešo rezultātu. S-16 grupā Anetei Annai Strazdiņai 5.
vieta. Tāpat veicās arī Elīnai Skopānei grupā S-18. Sestā vieta Latvijas čempionāta vērtējumā Zandai Stabiņai S-18. V-35 grupā pirmo reizi orientējoties
ar slēpēm, Jānis Matvejs izcīnīja 4. vietu. Tāpat veicas arī Otāram Putrālim
V-45 grupā un Mārim Stabiņam V-50.
Māris Stabiņš, Azimuts OK-Smiltenes BJSS

Sporta veterānu starti LSVS sporta spēlēs

SMILTENES KULTŪRAS CENTRA KINOTEĀTRĪ MARTĀ

Ir sākušās Latvijas valsts
simtgades un Pašvaldību sporta
veterānu – senioru savienības 55.
sporta spēles ar pasaules latviešu
piedalīšanos 2018.
3. martā Rīgas Sporta manēžā
notika sporta spēles vieglatlētikā
telpās. Smiltenes novada vieglatlētu komandā 11 dalībnieki – Arnolds Markss, Kitija Klempnere,
Inta Zetmane, Mārīte Saldūksne,
Viktors Vējiņš, Normunds Strauja,
Ilmārs Tupmacis, Arita Brikmane,
Dacīte Zučika, Kaspars Abuls, Liene Brūvele.
Simgades jubilejas medaļas
izcīnīja – Liene Brūvele 1. vieta
augstlēkšanā; Viktors Vējiņš 1. vieta
augstlēkšanā un 3. vieta lodes grūšanā; Mārīte Saldūksne 2. vieta lodes grūšanā; Arita Brikmane 1. vieta augstlēkšanā; Kaspars Abuls 3.
vieta 200 m un 3-soļlēkšanā; Ilmārs

18. martā plkst. 16:00 „Trusītis Pēterītis” (bērnu – ģimenes,
latviski)
Trusītis Pēterītis, kam prāts
vienmēr nesas uz palaidnībām un
piedzīvojumiem, ir karastāvoklī ar
kādu kungu, kas zvērus necieš ne
acu galā un nevēlas, ka viņa sakņu
dārza labumus notiesā trusītis un
viņa radi un draugi.
19., 20., 21. un 22. martā
plkst. 18:30 „Aplaupīšana vētras
laikā” (spriedzes filma)
Filmas „Ātrs un bez žēlastības”
režisors piedāvā elpu aizraujošu
piedzīvojumu. Amerikas piekrastei strauji tuvojas viesuļvētra un,
izmantojot šo dabas stihiju kā piesegu, noziedznieku grupa ir izplānojusi paveikt ideālu aplaupīšanu.
Taču tad, kad nevaldāmā viesuļvētra sasniedz vēl nebijušus apmērus
un spēku, ideālais plāns vairs neizskatās tik viegli izpildāms.

Tupmacis 3. vieta 60 m; Normunds
Strauja 3. vieta 60 m un 200 m.
LSVS 55. sporta spēļu sacensību turpinājumā, kurās piedalīsies

mūsu novada veterāni, būs orientēšanās sports un vieglatlētika.
Kitija Klempnere,
Komandas vadītāja

25. martā plkst. 17:00 un 26.
martā plkst. 18:30 „Kapeņu izlaupītāja Lara Krofta”
Lara Krofta ir jauna sieviete ar
nepakļāvīgu raksturu, kuras tēvs,
ekscentrisks piedzīvojumu meklētājs, pirms septiņiem gadiem pazudis bez pēdām. Cerībā atrast kādu
pavedienu, Lara dodas briesmu pilnā ceļojumā uz kādu nomaļu salu,
kur viņas tēvs manīts pēdējo reizi.
27., 28. un 29. martā plkst.
18:30 „Turpinājums” (A. Selecka dok. filmas pirmizrāde)
Septiņi bērni septiņās dažādās Latvijas vietās sāk iet skolā,
un neviens nezina, kas būs tālāk.
Filma turpināsies ik pēc septiņiem
gadiem, katrreiz citam jaunam režisoram fiksējot šo septiņu bērnu
dzīves pavērsienus un līdz ar to arī
visas valsts ceļu uz nākotni. (LV
100–gades filma)
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Pasākumi Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā
MARTĀ
17. martā plkst. 22:00 lielajā zālē pavasara balle kopā ar grupu „Rumbas kvartets”. Eksotisks pārsteigums no deju centra
„Alegria”. Iepriekšējā pieteikšanās un galdiņa rezervācija līdz
14. martam (ieskaitot), zvanot pa tālruni 28688101 vai klātienē,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē. Ievērībai! – rezervētās
vietas pie galdiņiem jāizpērk Smiltenes pilsētas Kultūras centra
kasē līdz 15. martam (ieskaitot), pretējā gadījumā rezervācija tiek
anulētā. Ieeja pasākumā – 5,00 eiro.
18. martā plkst. 17:00 (pirmizrāde), 21. un 27. martā plkst. 19:00
teātra zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde „Pēc kaut kā cēla, nezināma”, režisors – Agris Māsēns, lomās – Dace Purvlīce, Rita
Rozīte, Aigars Veldre, Laimonis Matulis. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē: 5,00 eiro
24. martā plkst. 13:00 mazajā zālē Smiltenes pilsētas mazo
vokālistu konkurss „Cālis 2018”. Pieteikšanās līdz 16. martam
(ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu. Konkursa nolikums un
pieteikuma anketa pieejama www.smiltene.lv vai Smiltenes pilsētas KC kasē
25. martā komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums:
plkst. 13:00 atceres brīdis pie pieminekļa „Sašķeltā ģimene”,
plkst. 13:30 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā koncerts „Ir
vērts…”, Anita Grūbe (dzejas lasījumi), Inguna Kalniņa (vokāls), Māris Lasmanis (mūzika). Koncertā varēs dzirdēt R. Paula,
I. Kalniņa, M. Lasmaņa un citu komponistu melodijas ar Aspazijas, Raiņa, Ā. Elksnes, Z. Mauriņas, J. Jaunsudrabiņa un L. Breikša dzeju. Ieeja – bez maksas
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Pasākumi novada
pagastos
MARTĀ
7. martā plkst. 10:00 Palsmanes kultūras namā Rīgas
leļļu teātra izrāde „Šņukuriņš un viņa draugi”. Ieeja 1,50
eiro
10. martā plkst. 14:00 Variņu tautas namā Alūksnes
Tautas teātra „Slieksnis” izrāde „Pidžama sešiem”. Ieeja
2,00 eiro
17. martā plkst. 13:00 Launkalnes tautas namā mazo
vokālistu koncerts – konkurss „Launkalnes Cālis 2018”
22. martā plkst. 16:00 Grundzāles kultūras namā mazo
vokālistu koncerts – konkurss „Grundzāles Cālis 2018”
22. martā plkst. 18:00 Palsmanes kultūras namā
relaksējoši izklaidējošs satikšanās vakars sievietēm
„Pavasaris atmodina krāsas, smaržas un garšas”
23. martā plkst. 10:30 Variņu tautas namā mazo
vokālistu koncerts – konkurss „Variņu Cālis 2018”
29. martā plkst. 16:00 Palsmanes kultūras namā mazo
vokālistu koncerts – konkurss „Cālis – Dziedātājs
2018”
29. martā plkst. 18:00 Blomes tautas namā mazo
vokālistu koncerts – konkurss „Blomes Cālis 2018”
31. martā plkst. 13:00 pie Mēru muižas, Mēros, Bilskas
pagastā, Lieldienu pasākums. Plkst. 22:00 balle kopā ar
grupu „4 tūres”. Ieeja uz balli 3,00 eiro
31. martā plkst. 18:00 Grundzāles kultūras namā
ar Imanta Ziedoņa „Dzintara pasakas” muzikālu
interpretāciju viesosies dziedātāja Santa Sāre-Gerža un
pianists Ģirts Ripa. Ieeja 2,00 eiro

APRĪLĪ

APRĪLĪ
1. aprīlī (laiks tiks precizēts) Smiltenes pilsētas Kultūras centra
pagalmā Lieldienu svinības – olu krāsošana un ripināšana, šūpošanās, pankūku cepšana un citas lustes lieliem un maziem. Ieeja
– bez maksas
3., 10. un 26. aprīlī plkst. 19:00 teātra zālē Smiltenes TT izrāde
„Pēc kaut kā cēla, nezināma”. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē: 5,00 eiro
5. aprīlī plkst. 19:00 mazajā zālē „Comedy Latvia” komiķa
Maksima Trivaškeviča stand – up izrāde „Humors pa latviski”. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas Kultūras centra
kasē no 12. marta: 2,00 eiro
8. aprīlī plkst. 15:00 teātra zālē Vidzemes reģiona amatierteātru
labākā izrāde „Pildsplava”, režisors – Agris Māsēns, lomās –
Dana Langenfelda, Madara Vīksniņa, Zigeta Vīķele, Ieva Stauvere, Valdis Šaicāns, Arnis Lanpiņš, Laimonis Matulis, Gatis Klūga. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas Kultūras centra
kasē: 5,00 eiro
13. aprīlī lielajā zālē Smiltenes deju apriņķa tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate – koncerts
19. aprīlī plkst. 19:00 lielajā zālē Liepājas teātra viesizrāde „Ragana”, režisors – Dž. Dž. Džilindžers, lomās – Inese Kučinska,
Egons Dombrovskis, Kaspars Gods. Izrāde vēstī par kādu precētu pāri, robežsargu un viņu neparastajām attiecībām. Uzzinot,
ar ko nodarbojas meža mājiņā dzīvojošie vīrs un sieva, jaunais
robežsargs nolemj viņus atmaskot. Vīra mudināta, sieva nolemj
robežsargu savaldzināt. Pamazām visi trīs tiek ierauti postošā
kaislību virpulī, no kura izkļūt vairs nav iespējams… Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un www.
bilesuparadize.lv: 10,00; 12,00; 14,00 un 16,00 eiro
22. aprīlī plkst. 15:00 mazajā zālē bērnu un jauniešu vokālistu
konkurss „Smiltenes balstiņas 2018”. Dalību konkursā iespējams pieteikt līdz 13. aprīlim (ieskaitot), iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu, kas pieejama Smiltenes novada interneta
vietnē www.smiltene.lv un Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
Anketu var nosūtīt elektroniski uz e-pastu kulturascentrs@smiltene.lv, vai nodot personīgi Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Ar
konkursa nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.smiltene.
lv vai Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Sīkāka informācija par
konkursu pa tālruni: 28688101.
28. aprīlī Latvijas Simtgades festivāls Latvijas Goda aplis Smiltenē un Lielā talka
Sīkāka informācija par Smiltenes pilsētas Kultūras centra pasākumiem: www.smiltene.lv

1. aprīlī plkst. 11:00 Palsmanes kultūras namā Lieldienu
jautrās stafetes. Līdzi jāņem olas. Siltu tēju garantējam
1. aprīlī plkst. 11:00 Launkalnē pie lielajām šūpolēm
Lieldienu rīta pasākums „Lieldienām pa pēdām”
1. aprīlī plkst. 12:00 Variņu tautas namā Lieldienu
jautrības. Sliktu laika apstākļu gadījumā Lieldienu
jautrības notiks tautas namā. Plkst. 22:00 balle ar grupu
„Rodeo band”. Ieeja uz balli 3,00 eiro
2. aprīlī plkst. 11:00 Bilskas pamatskolas zālē mazo
vokālistu koncerts – konkurss „Bilskas Cālis 2018”.
Plkst. 12:30 pie Bilskas ezera Lieldienu krāsainās
izdarības
2. aprīlī plkst. 11:00 SIA „Vidzemīte” kluba zālē
Muzikāla Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdarbošanos
„Otiņas un Krāsiņas lielā diena”
6. aprīlī plkst. 19:00 Launkalnes tautas namā Ainars
Bumbieris ar koncertu „No sirds uz ziedu”. Ieeja 3.00
eiro
14. aprīlī plkst. 22:00 Birzuļu tautas namā Mēros balle.
Ieeja uz balli 3,00 eiro
14. aprīlī plkst. 16:00 Blomes tautas namā deju studijas
koncerts „Divgade „Kristālam’”’
25. aprīlī plkst. 11:00 Palsmanes kultūras namā Latvijas
speciālo izglītības iestāžu deju festivāls „Deju pietura
Palsmanē”. Viesi: Alise Matuka un basketbola kluba
Valka – Valga karsējmeitenes, mūziķis Arturs Gruzdiņš
6. un 7. aprīlī Blomē „Satiec savu meistaru 2018’’
dienas
6. aprīlis „Simtais pavasaris’’
- Blomes pagasta amatnieku un rokdarbnieku darbu
izstāde
- Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcija „Dvieļi’’
- Skaidrītes Bondares keramikas un Daigas Soloveiko
ādas rotu izstāde
- Akustiskais koncerts „Vari ienākt pie manis mazliet’’
7. aprīlis plkst. 11:00 – Aijas Jansones lekcija
„Adījumi Vidzemē’’
plkst. 14:00 – Ainis un Anita Vorobjevi „Akmeņu
rotas’’
plkst. 15:30 – Ingas Loginas filcēšanas meistarklase
Visas dienas garumā kalēja Jāņa Keiseļa meistarklase
Blomes pagasta „Ķauliņos’’
Pasākums bez maksas. Laipni aicināti visi interesenti!

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

