1

Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 16. novembris

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

16.11.2018. Nr. 11 (82)
Lai mūsu valsts Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessargiem
munīciju vajadzētu izmantot tikai
mācību nolūkos. Lai nekad nebūtu
tāda situācija, kad to nāktos izmantot
citādiem nolūkiem. Vēl vismaz tūkstoš gadus Latvijai un, protams, visiem veselību un visu to labāko!

1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas Otrajā teātrī, kuru
šodien pazīstam kā Latvijas Nacionālo teātri, tiek proklamēta
Latvijas Republika. Tā ir Latvijas dzimšanas diena – svētki,
kas izdodas skaisti, ja veidojam tos paši. Šogad, kad
atzīmējam valsts simtgadi, mums jābūt lepniem, ka katrs
esam daudz darījuši savā vietā un veidā, lai rūpētos
par sevi, savu ģimeni, savu uzņēmumu, savu valsti. Ir
sanācis labāk vai sliktāk – kā kuram, taču visi kopā
mēs esam tie, kas veido Latviju. Mūsu valsts stiprums
ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Veidosim labāku un
taisnīgāku valsti – vietu, ar kuru mēs varam lepoties,
saukt par savām mājām!
Domāsim labas domas un vēlēsim Latvijai un viens
otram labus vārdus, lai visiem kopā izdotos saglabāt to,
kas mums šajos 100 gados ir dots!

Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs: Daudz
laimes, Latvija! Mēs visi esam Tava
daļa – gan tie, kuri par Tevi cīnījās
Brīvības cīņās, gan tie, kuri Tavā
zemē spēku rod ikdienas darbos.
Mūžam BRĪVA, bagāta ar gudriem,
stipriem un nesavtīgiem ļaudīm,
skaista ar mūsu tautas dejām un
dziesmām, dziļa cilvēku vērtībās un
pārliecībā, ka esi mana!
Lai mūžam plīvo sarkanbaltsarkanais karogs pār mūsu zemi, pār
Taviem ļaudīm!

Alīda Palsiņa,
Smiltenes
novada
vecākā iedzīvotāja (104
gadi): Lai Latvija zeltu un plauktu!
Lai nebūtu karu un būtu miers uz ze-

mes. Lai bērniem būtu laba dzīve, lai
mazmeita atgrieztos Latvijā un šeit
viņai būtu darbs!

Gita Mūrniece,
AS „Smiltenes piens”
padomes priekšsēdētāja:
Mūsu Latvijai ar gudriem, darbīgiem
cilvēkiem, ar daudzkrāsainiem četriem gadalaikiem, ar spēcīgu lūgšanu, kas izskan mūsu himnā, mūžam
brīvai būt! Dievs, svētī Latviju!

Voldemārs Ciršs,
SIA „Smiltene Impex”
valdes priekšsēdētājs: Sveicu visu Latvijas tautu mūsu valsts dižajos svētkos – visus, neatkarīgi no
tautības un reliģiskās pārliecības, visus, kuriem šeit ir mājas, kuri dzīvo,
strādā un audzina bērnus šajā zemē
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Kaspars Pakulis,

Saules mūžu Latvijai!
un kuriem tā ir dārga sirdīs! Aicinu
būt vienotiem, jo tikai kopā mēs būsim stipri, un mūsu valsts būs varena, kādu mēs vēlamies to atstāt mūsu
bērniem, mazbērniem un nākamajām
paaudzēm! Dievs, svētī Latviju!

Arvīds Kaupe,
LPRA Smiltenes nodaļas vadītājs: Latvijas Valsts
simtgadē Smiltenes novada vecākai
paaudzei vēlu veselību un izturību,
jaunākai paaudzei – atcerēties pagātni, dzīvot tagadnē un veidot gaišu
nākotni. Lai sarkanbaltsarkanais karogs Jāņukalnā plīvo mūžīgi!

Andris Miezītis,
PIKC „Smiltenes tehnikums” direktors: Domājot par mūsu valsti tās 100. dzimša-

nas dienas priekšvakarā visvairāk
uzrunā kāds sen dzirdēts teiciens:
„Katram latvietim jābūt desmit reizes gudrākam par ikvienu cittauti,
lai mazā Latvija spētu pastāvēt plašajā pasaulē.” Latvieši, neaizmirstiet
savu valodu un kultūru, lai kurā pasaules malā arī jūs atrastos!

Agris Māsēns,
Smiltenes Tautas teātra režisors: Mans dzīves
moto ir „Mans zelts ir mana tauta,
mans gods ir viņas gods”. Novēlu
šos Blaumaņa vārdus iemācīt saprast
jau no mazotnes ikvienā ģimenē, tad
mūsu tauta zels un plauks!

Jānis Dinga,
zemessargs, Smiltenes
novada Goda cilvēks 2018:

Smiltenes vidusskolas 11. klases skolnieks:
Novēlu Latvijai būt stiprai. Lai tā
tiecas uz izaugsmi, aug un attīstās.
Novēlu Latvijai kļūt tīrai gan ielās,
gan politiski. Novēlu Latvijai tās
otro simtgadi iesākt ar pozitīvu skatu nākotnē un turpmāk arī virzīties
tajā virzienā pretī jauniem mērķiem
un uzvarām. Esi drosmīga, mana
mīļā Latvija!

Līna Mūze,
šķēpmetēja, olimpiete: Novēlu katram vispirms
parūpēties par sevi, tad par ģimeni
un līdzcilvēkiem, jo Latvija ir mūsu
tauta. Ja tauta būs stipra, tad tāda būs
arī mūsu valsts!

Moruzu ģimene:
LATVIJAI dzimšanas
dienā vēlam būt staltai un
stiprai kā ozolam, kas sīksti un nelokāmi stāv brāzmainajos vējos,
kam lapotne zaļo un zeļ! Lai latvieši ir kā tā zīles, kas dzen atvases, kuras, kā lielais ozols, ir stipras savā ticībā un garā! Lai mēs,
latvieši, spējam būt PAŠI!
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Godināti novada uzņēmēji
Š.g. 2. novembrī jau ceturto
gadu notika pasākums „Smiltenes novada uzņēmējs”, kur pulcējās ap 220 novada uzņēmēji un
lūgtie viesi no valsts institūcijām
un kaimiņu novadu pašvaldību
pārstāvji.
Šogad svinīgais pasākums
aizritēja Latvijas valsts simtgades
zīmē, akcentējot to, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ar
ikdienas darbu veido mūsu valsts
tagadni un, kopā ar jauno paaudzi,
liek pamatus rītdienai. Smiltenes
novads var lepoties ar darbīgiem,
pašaizliedzīgiem cilvēkiem, sava
amata meistariem, kuri veido,
stiprina un bagātina mūsu šodienu
un kaldina stiprus pamatus mūsu
kopējai nākotnei. Pasākumā pašvaldība godināja Smiltenes novada uzņēmējus, kuri veiksmīgi un
godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot uzņēmējdarbības vides

Balvas SIA „Firma Madara 89” mazumtirdzniecības direktoram Sandim Muižarājam, SIA „8 CBR” valdes
priekšsēdētājam Andrim Lacbergam, AS „Smiltenes piens” padomes priekšsēdētājai Gitai Mūrniecei pasniedza
Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs. No labās puses pasākuma vadītājs Valdis Melderis.

attīstību novadā, savukārt koncerta
sadaļā uzstājās dejotājs, horeogrāfs
Reinis Rešetins, Latvijas etnomūzikas grupa „Tautumeitas”, kur viena
no dalībniecēm ir mūsu novadniece – smilteniete, etnomuzikoloģe
Lauma Bērza, grupa „Mākoņstūmēji”, kur apvienojošies vairāki
Smiltenes novada mūziķi – Oskars
Celms, Jānis Vilks, Māris Aizpurietis un Guntis Āboliņš.
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„Pasākums „Smiltenes novada uzņēmējs” ir svarīgs, lai pateiktu paldies tiem uzņēmumiem, kuri gadu
gadiem ir bijuši stabili darba devēji
un sekmējuši novada attīstību, šis
ir arī mirklis, kad sumināt jaunos,
ieraudzīt viņu veikumu un novēlēt
izdošanos. Mēs patiesi varam lepoties ar saviem cilvēkiem, kuri savā
Turpinājums 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.
ikdienā paveic milzu darbu, lai
mūsu novads, mūsu Latvija kļūtu
skaistāka un ekonomiski stiprāka!”
Gints Kukainis stāsta, ka, organizējot šo pasākumu jau ceturto
gadu, ik gadu ar interesi gaida aktuālos uzņēmējdarbības rādītājus,
lai pasākuma apmeklētājus iepazīstinātu ar tiem. „Šogad īpašs gandarījums bija par to, ka Smiltenes
novads ir sasniedzis novada laikā
augstāko teritorijas attīstības indeksu, ierindojoties 27. vietā no 110
vērtētajiem novadiem. Analizējot
detalizētāk katru no rādītājiem,
varam secināt, ka uzņemtais kurss
ir pareizs! Bezdarba rādītāji ir ļoti
zemi, darba vietu skaits pieaug, turpina celties vidējā darba samaksa,”
uzsver domes priekšsēdētājs.
Pasākuma laikā ar prezentāciju
par Smiltenes novada sasniegtajiem rādītājiem uzņēmējdarbībā un
pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem attīstības projektiem iepazīstināja Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis, par
Vidzemes ekonomiku Latvijas un
pasaules ekonomikā stāstija Luminor bankas ekonomists Pēteris
Strautiņš, ar prezentāciju „Ko nozīmē radīt labu vietu?” uzstājās pilsētvides pētnieks, plānotājs, Ekonomikas un Kultūras augstskolas
studiju „Inovācijas arhitektūrā un
dizainā” lektors Jānis Ķīnasts. Kā
centrālais pasākuma notikums bija
konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs” laureātu godināšana. Pasākuma laikā pašvaldība pasniedza 12
balvas astoņās nominācijās.
Nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2017.
gadā” nemainīgi savas pozīcijas
saglabā SIA „Firma Madara 89”
un SIA „8 CBR”, savukārt pirmo
reizi šajā nominācijā balvu saņēma AS „Smiltenes piens”.
SIA „Firma Madara 89” –
viens no lielākajiem pārtikas un
nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un tas ir 100%
vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu, kas savas pastāvēšanas laikā
ir veiksmīgi attīstījies un pilnveidojies. Uzņēmuma darbinieku skaits
katru gadu pieaug, 2017. gadā kopumā uzņēmumā strādā vairāk kā
1363 darbinieku, no kuriem 407 ir
Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.
SIA „8 CBR” – viena no vecākajām un lielākajām ceļu un tiltu
būves sabiedrībām Latvijā un, pateicoties uzņēmuma darbinieku lielajai pieredzei un modernajām tehnoloģijām, uzņēmuma piedāvātie
pakalpojumi tirgū vienmēr ir izcēlušies ar augstu ilgtermiņa kvalitāti, drošību un estētisku iekļaušanos
apkārtējā vidē. Uzņēmums ir viens
no vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem Latvijā, kuru kopējais darbinieku skaits 2017. gadā bija vairāk
kā 215, no kuriem 161 ir Smiltenes
novadā reģistrētie iedzīvotāji.
AS „Smiltenes piens” – viens
no lielākajiem un senākajiem uzņēmumiem Smiltenes novadā, kā
arī viens no savas nozares līderiem
Latvijā, par to liecina arī 2017.
gada konkursā „Sējējs 2017” iegūtā
balva nominācijā „Gada uzņēmums
pārtikas ražošanā”. Uzņēmumā

Balvas SIA „Kalna Tomēni”, AS „Smiltenes piens” un ZS „Jaunkalējiņi” pārstāvjiem pasniedza Pēteris Strautiņš,
Luminor bankas ekonomists.

Balvu AS „PATA Strenči”, Meža resursu daļas
vadītājam Reinim Muižniekam pasniedza Hārdijs
Vents, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdētājs.

Balvu SIA „Metāldekors”, Andim Lācim pasniedza
Evita Simsone, Nodarbinātības valsts aģentūras
direktore.
strādā vismaz 136 Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.
AS „Smiltenes piens” padomes priekšsēdētāja Gita Mūrniece:
„Vislielākais nopelns ir maniem
darbiniekiem – sākot no sētnieces
līdz valdei. Paldies tieši viņiem par
to, ka mēs varam saņemt šādas balvas!”
Nominācijā „Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2017.
gadā” apbalvojumus saņēma:

Balvu SIA „8 CBR” valdes priekšsēdētājam
Andrim Lacbergam pasniedza Aigars Dudelis,
AS „Latvijas Valsts meži” mežsaimniecības plānošanas
vadītājs, Smiltenes novada domes deputāts.

Balvu SIA „ERBO”, Rolandam Bokam, pasniedza
Olita Untāla, Finanšu institūcijas „ALTUM” Valmieras
reģionālā centra vadītāja.

SIA „Kalna Tomēni” -– ģimenes uzņēmums, kas strādā, attīstās,
lai veiksmīgi varētu darboties lopkopības nozarē. Saimniecības mērķis ir
uzlabot piena izslaukumus, atjaunot
un palielināt ganāmpulku, kā arī paaugstināt graudaugu un zālāju ražas.
Šobrīd saimniecībai ir vairāk kā 430
lopu, no kuriem ap 190 ir slaucamas govis. Saimniecība 2017. gadā
ir realizējusi projektu „Nobarojamo
lopu fermas būvniecība un tehnikas

iegāde”, piesaistot Lauku atbalsta
dienesta finansējumu.
AS „Smiltenes piens” – viens
no lielākajiem piena produktu
ražotājiem un eksportētājiem reģionā jau vairāk nekā 105 gadus.
Uzņēmums ražo un eksportē piena
produktus uz daudzām pasaules
valstīm, veiksmīgi attīstīta jaunus
produktus un piedalās starptautiskās izstādēs, kā arī investē jaunās
ražošanas iekārtās, izvēlas moder-

nākās nozares tehnoloģijas, kuru
ieviešanā veiksmīgi īsteno dažādus
ES fonda projektus. 2017. gadā kā
viena no lielākajām un svarīgākajām investīcijām bija ražošanas iekārtu modernizācija.
ZS „Jaunkalējiņi” – Grundzāles pagasta zemnieku saimniecības
pamatnozare ir graudkopība, tiek
audzēti kvieši, mieži, rudzi, zirņi,
veidoti lupīnu lauki un izmēģināta
soja. Saimniecība ir dibināta nesen
– tikai 2016. gadā, bet tās jaunajam
saimniekam ir liela apņēmība, neatlaidība un vēlme attīstīt jaundibināto zemnieku saimniecību, par ko
arī liecina piesaistītās investīcijas,
2017. gadā ir realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts „Graudu kombaina iegāde”.
Nominācijā „Sociāli atbildīgs
uzņēmums” balvu saņēma SIA
„Metāldekors” – ražošanas uzņēmums, kurš savu darbību uzsāka
2008. gadā un ir specializējies metāla konstrukciju un to sastāvdaļu
ražošanā, kā arī metāla būvkonstrukciju ražošanā. Uzņēmums aktīvi iesaistās Nodarbinātības valsts
aģentūras projektos. Jau otro gadu
piedalās akcijā „Atvērto durvju
diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”, kas paredz piesaistīt
darbiniekus ar invaliditāti, kā arī
iesaistās Nodarbinātības valsts
aģentūras projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam”. Uzņēmums ik
gadu finansiāli atbalsta gan Smiltenes novada jaunos sportistus, gan
sniedz atbalstu dažādu sporta pasākumu rīkošanai.
Nominācijā „Ieguldījums
Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma – SIA
„8 CBR”. Uzņēmums ir attīstījies un kļuvis par vērtību ne tikai Smiltenes novadā, bet arī visā
Vidzemē, Latvijā un pat ārpus
robežām. Paveiktie objekti un to
kvalitāte nes arī Smiltenes vārdu.
Uzņēmuma logo ir pievienojuši
klāt arī vārdu Smiltene, kā simbolu
izcelsmes vietai, kur tas radies. Par
uzticību pilsētai mēs varam pārliecināties braucot pa Latvijas ceļiem
un sastopoties ar objektiem, kuros
izvietotas norādes, ka šeit būvē un
strādā ar Smiltenes vārdu saistīts
uzņēmums. Viens no uzņēmuma
moto skan: „Ceļi vienmēr ved no
cilvēka pie cilvēka. Tie savieno
katru no mums ar visu Latviju, ar
visu pasauli. Tāpēc mēs strādājam,
lai cilvēki varētu nokļūt viens pie
otra – droši, mierīgi un ērti”.
Nominācijā „Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balvu
saņēma SIA „ERBO” -– jauns uzņēmums, kurš nodarbojas ar būvdarbu veikšanu, renovāciju, ūdens
apgādes un kanalizācijas darbiem,
bruģēšanu un citiem būvniecības
darbiem Smiltenes novadā un citur
Vidzemē. Uzņēmums savu darbību
uzsāka pagājušā gadā, bet var jau
lepoties ar sasniegtajiem labiem
finanšu rādītājiem: apgrozījums
2017. gadā ir vairāk nekā 238 000
eiro. Uzņēmums profesionāli strādā būvniecības nozarē, jo tā īpašniekam ir ilggadēja pieredze ēku
būvniecībā un renovācijā, par ko
liecina arvien augošie pasūtījumi
un paveiktie darbi, kā arī stabils
darbinieku skaits un komanda. Šobrīd uzņēmumā jau strādā vairāk
nekā 10 darbinieki.

3

Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 16. novembris

da attīstībā. Paldies vēlamies
Rolands Boks,
SIA
teikt arī visiem sadarbības
„ERBO”: „Paldies visiem,
partneriem, kas palīdzēja šos
ar kuriem man ir nācies
svētkus radīt: dejotājiem Reisadarboties gan pieredzes
nim Rešetinam un Egijai Abagūšanas ziņā, gan arī ar parovičai, Latvijas etnomūzikas
sūtītājiem, paldies kolēģiem
grupai „Tautumeitas”, grupai
un darbiniekiem!”
„Mākoņstūmēji”, Inesei BrNominācijā „Smilteakmanei un SIA „Vibo” kones novada labākais darba
mandai, smiltenietim Raitim
devējs” balvu saņēma AS
Augstkalnam un uzņēmumam
„PATA Strenči” – uzņēmu„Izsauc pavāru”, Evai Mincei
ma pamatdarbība ir mežizsun ziedu salona „Laura” kotrāde un meža apsaimnielektīvam, Jānim Matvejam un
košana, kuru vadmotīvs ir
sidra darītavai „Abuls”, kūku
mežu ne tikai izstrādāt, bet
meistarei Jolantai Eberhardei,
veikt arī plānveidīgu, pārSIA „Martandi” komandai,
domātu mežu apsaimniekoUģim Sirmajam no SIA „S
šanu vairāku gadu garumā.
Visual”, Jurim Rozenbergam,
Uzņēmumam ir vairāk nekā
SIA „Rozenbergi” komandai,
70 gadu pieredze mežsaimSmiltenes pilsētas kultūras
niecībā un stabila darbiniecentra kolektīvam un pasākuku komanda, kura tiek noma radošajai darba grupai!
vērtēta, jo saņem labu, staBalvu SIA „Artex Latvia”, Pārdošanas un
Mēs varam būt lepni
bilu atalgojumu un sociālās
attīstības vadītājai Kristīnei Rudzītei pasniedza
par mūsu cilvēkiem, kuri
garantijas, par ko liecina tas,
Jānis Ķīnasts, Ekonomikas un Kultūras
rada un dara!
ka uzņēmums ir viens no
augstskolas lektors.
Informācijai: Konkurlielākiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem uz vie- „Bombardier”. Uzņēmums ne- sa pretendentus konkursa komisinu darbinieku Smiltenes novadā. pārtraukti iegulda jaunu produktu ja noteica pamatojoties uz Valsts
2017. gadā uzņēmumā strādāja vai- attīstībā, kam tiek izstrādātas spe- ieņēmuma dienesta, Uzņēmumu
rāk nekā 70 darbinieku, no kuriem ciāli pielāgotas un unikālas ražo- reģistra, LURSOFT, Lauku atvismaz 14 ir Smiltenes novadā re- šanas iekārtas, lai ražotu gan gaisa balsta dienesta, attīstības finanšu
ģistrētie iedzīvotāji.
transporta ādas sēdekļus, gan auto- institūcijas „ALTUM”, Latvijas
Nominācijā „Uzņēmējdarbī- mašīnu sēdekļus, gan individuāli Investīciju un attīstības aģentūras,
bas būve” balvu saņēma ZS „Bēr- pielāgotus dažādus citus sēdekļu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Smiltenes novada domes u.c.
ži” – Grundzāles pagasta zemnieku pārvalkus un tekstilizstrādājumus.
saimniecība ir dibināta 1996. gadā
SIA „Artex Latvia” Pārdoša- datiem. Pretendentus izvērtēja vērun nodarbojas ar piena lopkopību. nas un attīstības vadītāja Kristīne tēšanas komisija septiņu locekļu
Saimniecībā darbojas visa ģimene, Rudzīte: „Mēs jutāmies ļoti pago- sastāvā, kurā iekļauti trīs domes
pārraugot vairāk nekā 200 liellopu. dināti, paldies pašvaldībai par šo deputāti, domes izpilddirektors,
2017. gadā, īstenojot Lauku atbal- atzinību, taču vispazemīgākais pal- Vidzemes plānošanas reģiona pārsta dienesta atbalstītu projektu, eks- dies jāsaka mūsu darbiniekam. Šū- stāvis, Attīstības finanšu institūcipluatācijā tika nodota moderna un šana ir tradicionāla un sena taut- jas „ALTUM” pārstāvis, Valmieras
mūsdienīga liellopu novietne, kuras saimniecības nozare, kur aiz katras Biznesa un inovāciju inkubatora
platība ir vairāk nekā 1700 kvadrāt- šujmašīnas ir sieviete, aiz katra pārstāvis.
Uz šo pasākumu Smiltenes
metri. Iespaidīgā liellopu novietne montētāja ir vīrietis, un tas viss ir
ir vērtīgs ieguldījums saimniecības cilvēku roku darbs. Šis vakars ir kā novada pašvaldība aicināja novaattīstībā un pilnveidošanā.
kulminācija mūsu mīlestības dar- da uzņēmējus, kuri atbilst vismaz
Nominācijā „Inovācija” bal- bam, ko darām savos uzņēmumos. vienam no kritērijiem, kā piem., ir
vu saņēma SIA „Artex Latvia” Lai visiem pietiek mīlestība un pa- nomināciju saņēmēji; apgrozījums
– Latvijas – Zviedrijas šūšanas cietība, ikdienā strādājot ar mūsu par pēdējo noslēgto gadu ir lielāks
par EUR 70 000, ieturētā iedzīvouzņēmums, kurš darbojas indus- cilvēkiem!”
triālo tekstila un ādas izstrādājumu
Pasākuma laikā pateicības tāju ienākuma nodokļa summa par
ražošanas jomā. Uzņēmums strauji rakstus no Attīstības finanšu insti- pēdējo noslēgto gadu ir lielāka par
attīstās un aug, jo palielinās gan ap- tūcijas „ALTUM” saņēma vēl trīs EUR 2500; ir pašvaldības sadarbīgrozījums, gan darbinieku skaits un citi Smiltenes novada uzņēmumi – bas partneri uzņēmējdarbības veitiek meklētas arvien jaunas tirgus SIA „Smiltenes koks”, IK „Iveta cināšanas projektu īstenošanā un
citi kritēriji.
nišas. Uzņēmums var lepoties ar Purmale” un ZS „Alkāsi”.
Marita Mūze,
dažādu inovatīvu produktu ražošaSmiltenes novada dome pateiSabiedrisko attiecību speciāliste
nu tādiem nozīmīgiem pasaules uz- cas uzņēmējiem par dalību pasākuFoto: A. Melderis
ņēmumiem kā „Volvo”, „Scania”, mā un ieguldījumu Smiltenes nova-

Turpinās projekta
„LIFE ADAPTATE” īstenošana
No pagājušā gada
Smiltenes novada dome
īsteno projektu „Kopēja
metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības
plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16
CCA/ES/000049”.
Projekta mērķis ir veicināt
klimata politikas un tiesību aktu
uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas
Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata
pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas
un rīcības plānus, kā arī izveidot
pilotprojektus klimata pārmaiņu
pielāgošanai vai samazināšanai.
Projektā iesaistīti 11 partneri: Latvijas pašvaldība (Smiltene), Spānijas pašvaldības (Aguila, Kartahena, Lorka), Portugāles pašvaldī-

bas (Mertola, Alfândega da Fé) un
inženierkonsultatīvās institūcijas
(INFO, EuroVertice, IrRADIARE,
CARM, EKODOMA).
Katra projektā iesaistītā pašvaldība īstenos savu pilotprojektu, lai sakārtotu un pilnveidotu
dažādus infrastruktūras objektus,
kas veicinās pielāgošanos klimata
pārmaiņām. Smiltenē paredzēts
atjaunot Vidus-ezera slūžas, tās
aprīkojot ar automātisku aizvaru
pacēlājmehānismu ūdens līmeņa
kontrolēšanai Vidus-ezerā, kā arī
Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – sanesumu, dūņu un piesār-

ņojuma tīrīšana.
Atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar SIA
„Geo consultants”, ir
sagatavots būvprojekts
„Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana” minimālajā sastāvā, un turpinās darbs pie pilnas būvprojekta
dokumentācijas sagatavošanas.
Projektu „LIFE ADAPTATE”
plānots īstenot līdz 30.09.2021.
Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 3 214 997,00, no kurām
Smiltenes novada domes izmaksu
daļa ir EUR 291 461,00. Sīkāka
informācija par projektu: www.lifeadaptate.eu.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
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Pasniegs Smiltenes novada
domes apbalvojumus
18. novembrī Smiltenē norisināsies Valsts simtgadei veltītas
svinības „Saules mūžu Latvijai!”.
Pulksten 15:00 Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā notiks svinīgais
svētku pasākums, kura pirmajā daļā, kā ik gadu, suminās un
teiks paldies cilvēkiem, kuri ar
savu darba sparu, entuziasmu un
pašaizliedzību ir uzlabojuši un
bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu,
rūpējušies par Smiltenes novada
labklājību, attīstību un atpazīstamību. Smiltenes novada dome
pasniegs 17 apbalvojumus:
 augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda
cilvēks” šogad pasniegs Andai
un Jānim Dingām, sabiedriskā
fonda „Krustceles” vadītājiem;
 Gada balvu „Izglītībā” pasniegs
Smiltenes vidusskolas ķīmijas
skolotājam Jānim Celmiņam;
 Gada balvu „Kultūrā” pasniegs
deju kolektīva „Ieviņa” vadītājam, horeogrāfam Reinim Rešetinam;
 Gada balvu „Sportā” pasniegs
smiltenietim, sporta entuziastam,
sporta pasākumu organizatoram
Tomam Marksam;
 Gada balvu „Tautsaimniecībā”
pasniegs Aivim Aizsilniekam,
SIA „Palsa” valdes priekšsēdētājam;
 Gada balvu „Tūrismā” Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra vadītājam Modrim Apsītim;
 Gada balvu „Sabiedriskajā
darbībā” biedrībai „Smiltenes
pūra lāde”, vadītājām Ingai
Gailumai, Ilzei Hakai, Evijai
Šubei;
 Gada balvu „Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” Dr.
Zušmanes ģimenes ārsta prakses
medmāsai Birutai Spundei.
Goda rakstus, kurus piešķir
par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā,
kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā
aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un
sabiedriskajā darbā, šogad pasniegs:

 Grundzāles pagasta iedzīvotājai
Skaidrītei Rencei par nopelniem
sabiedriskajā darbā;
 Komponistei Madarai Kalniņai
par ieguldījumu un radošu darbību kultūras jomā;
 Lauku mājas „Kalbakas” saimniekiem Līgai un Intam Augām
par aktīvu radošu darbību tūrismā
un novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
 Bilskas pagasta pārvaldes remontstrādniekam Vitautam Serdānam par godprātīgu un atbildīgu darbu sabiedrības labā;
 Smiltenes novada bibliotēkas
bibliotekārei Zojai Nikolajevai
par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā;
Pateicības rakstus, kurus piešķir par godprātīgu darbu, aktīvu
dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā
darbā un par sadarbību ar Smiltenes
novada domi, šogad pasniegs:
 Smiltenes novada bibliotēkas
vecākajai bibliotekārei Sanitai
Lārmanei par prasmīgu un mūsdienīgu Smiltenes novada bibliotēkas tēla veidošanu;
 Fotogrāfei, dzejniecei Elīnai Kubuliņai-Vilnei par ieguldījumu
un radošu darbību kultūras jomā;
 SIA „Smiltenes NKUP” sētniecei
Vēsmai Zoltnerei par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā;
 Bāriņtiesas loceklei Ramonai
Ozoliņai par godprātīgu un atbildīgu darbu sabiedrības labā.
Pasākuma otrajā daļā par
godu apbalvojumu saņēmējiem
un visiem novada iedzīvotājiem izskanēs koncerts „Mūsu dziesmas
Latvijai” ar Ievas Akurateres, Rēzijas Kalniņas, Olgas Dreģes, Lilitas Ozoliņas, Aijas Andrejevas un
Alex piedalīšanos. Mīļi gaidīsim
ikvienu, lai kopā sveiktu mūsu Latvijas simtgadi!

Turpinās būvdarbi projektā
„Smiltenes novada pašvaldības
ceļu rekonstrukcija, II kārta”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Būvdarbi autoceļos „OtkariZariņi” un „Ozolkalnu ceļš” ir noslēgušies, bet autoceļā „Jaunbilska
– Strēbeles” būvdarbu izpilde turpinās, ko veic SIA „Ķikuti-99”. Projekta ietvaros paredzēts 2019. gadā
pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus
vai to posmus „Kažauči–Liepkalni”
(Smiltenes pag.), „Smiltene–Stariņi”
(Smiltenes pag.), „Paltnieku ceļš”
(Brantu pag.) un „Ķempes–Kamolkalns” (Variņu pag.).
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Lauku atbalsta dienesta
finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. –

2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta „Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija,
II kārta” kopējās izmaksas ir EUR
1 217 448,61, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 1 151 538,53.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 30. janvārim.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2018. gada 16. novembris

Smiltenes novada Domes lēmumi
Š.g. 31. oktobrī notika kārtējā domes
sēde, kurā tika pieņemti 65 lēmumi, tai
skaitā:
1. Slēgt ar D.K. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Meža Vārniņas” - 5, Launkalnes pagastā pārdošanu par summu 1800
euro (viens tūkstotis astoņi simti euro) uz nomaksu uz četriem gadiem un apstiprināt maksāšanas kārtību.
2. Atteikt nodot atsavināšanai īpašumu
„Anči” Bilskas pagastā.
3. Uzsākt nekustamā īpašuma „Ķirši”,
Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470
010 0274, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265,
0,2164 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
4. Uzsākt nekustamā īpašuma „Ķirškalni”,
Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010
0275, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9470 010 0266 0,2466
ha platībā, atsavināšanas procedūru.
5. Precizēt Smiltenes novada domes
2018. gada 26. septembra lēmuma Nr. 517
(protokols Nr. 12, 1.§.6.) „Par zemes ierīcības
projekta „Blāzmas”, Blomes pagastā, apstiprināšanu” 2.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
- „zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9446 006 0430),
kas projektēta 0,4 ha platībā, piešķirt nosaukumu un adresi „Amatieri”, Blome, Blomes
pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,4
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001)”.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9444 007 0214 un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0214 001, 9444
007 0214 002 piešķirt adresi „Stars”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, LV-4706.
7. Nekustamā īpašuma Raiņa iela 12, Smiltenē, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9415
008 0517 001 002 piešķirt adresi Raiņa iela
12-1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.
8. Nekustamā īpašuma Raiņa iela 12, Smiltenē, telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9415
008 0517 001 003 piešķirt adresi Raiņa iela
12-2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.
9. Mainīt nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 9490 003 0053 nosaukumu
no Palsas iela 1/3, Variņi, Variņu pagasts, uz
Palsas iela 1, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes
novads.
10. Likvidēt adresi „Bērzkalni”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads būvei ar kadastra
apzīmējumu 94900020106001(apaļkoku iesaldēšanas laukums) un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94900020106.
11. Likvidēt adresi „Lielsaujas”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads, būvei ar kadastra
apzīmējumu 94900030104008 (skābbarības
tvertne). Zemes vienībai un pārējām uz tās
esošajām ēkām saglabāt adresi „Lielsaujas”,
Variņu pagasts, Smiltenes novads.
12. Likvidēt adresi „Kalējiņi 1”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, būvei ar kadastra apzīmējumu 94440030007002 (mēslu
krātuve), 94440030007015 (mēslu krātuve),
94440030007006 (pakaišu kūtsmēslu krātuve). Zemes vienībai un pārējām uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi „Kalējiņi 1”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
13. Likvidēt adresi „Baļķēni”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, būvei ar kadastra
apzīmējumu 94700030417001 (auto svari ar
celtspēju 60T) un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 94700030417.
14. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Plūmes”, kadastra numurs 9480 005
0143, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0143 4,4 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Plūmes”, Smiltenes pagasts, uz „Plūmītes”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
15. No Launkalnes pagasta nekustamā

īpašuma „Saltupi”, kadastra numurs 9470
003 0177, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9470 003 0183 0,3 ha platībā
un mainīt nosaukumu no „Saltupi”, Launkalnes pagasts, uz „Māras”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads.
16. No Launkalnes pagasta nekustamā
īpašuma „Saltupi”, kadastra numurs 9470 003
0177, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 001 0003 33,2 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Saltupi”, Launkalnes
pagasts, uz „Saltupu mežs”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
17. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Jaundzirkaļi”, kadastra numurs 9446 002
0063, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0131 5,18 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Jaundzirkaļi”, Blomes
pagasts uz „Lejas Zariņi”, Blomes pagasts,
Smiltenes novads, jo tiks pievienots pie nekustamā īpašuma „Lejas Zariņi” ar kadastra
Nr. 94460010248.
18. Mainīt zemes vienībai „Krieviņi”,
Bilskas pagastā, 0,5999 ha platībā, kadastra
apzīmējums 9444 006 0047, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601) uz zemi, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
19. Mainīt zemes vienībai „Stars”, Bilskas pagastā, 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 9444 007 0214, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (kods 1003) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1001).
20. Pārtraukt J.C. zemes nomu par zemes
vienību Ilgas 156, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 005 0406, 0,1229 ha
platībā.
21. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.
18/2016 no 10.03.2016. par zemes vienības
Ezera iela 5, Smiltenē daļas iznomāšanu Ā.B.
126 m2 platībā.
22. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 17
no 30.04.2013. par zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā
daļas iznomāšanu A.P. 235 m2 platībā.
23. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 3
no 01.10.2007. par zemes vienības „Bērzi”,
Brantu pagastā, kadastra apzīmējums 9448
003 0351, daļas iznomāšanu A.K. 0,06 ha platībā.
24. Iznomāt I.Ž. zemes vienības „Bērzi”,
Brantu pagastā, kadastra apzīmējums 9448
003 0351, daļu 0,06 ha platībā mazdārziņam
līdz 2023. gada 31. decembrim.
25. Iznomāt E.A. zemes vienību „Ilgas
151”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums
9480 005 0401, 0,1297 ha platībā mazdārziņam.
26. Iznomāt E.A. zemes vienību „Valsts
brīvā zeme (Ilgas 150)”, Smiltenes pagastā,
kadastra apzīmējums 9480 005 0400, 0,06 ha
platībā mazdārziņam.
27. Grozīt Lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr. 80/2014 1.1. punktu un svītrot ierakstu par zemes vienības „Krieviņi”, Bilskas
pagastā, kadastra apzīmējums 9444 006 0047,
0,5999 ha platībā iznomāšanu L.L.
28. Iznomāt J.T. nekustamā īpašuma
„Krieviņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0047 lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2028. gada 31. decembrim.
29. Pārtraukt zemes nomas līgumu
Nr.160/2016 no 16.11.2016. par zemes vienības „Valsts brīvā zeme (Vārpa Nr. 16)”, Smiltenes pagastā, iznomāšanu G.S. 40 m2 platībā.
30. Iznomāt G.L. zemes vienību „Valsts
brīvā zeme (Vārpa Nr. 16)”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 006 0229, 40 m2
platībā garāžas ēkas uzturēšanai.
31. Pārtraukt Dz.S. zemes lietošanas
tiesības par zemes vienību „Dārza ielā 29A”,
Smiltenē, 172 m2 platībā.

32. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Dakteru iela 47”, Smiltenē, Smiltenes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9415
003 0131.
33. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94150030131 sadalīt divās daļās:
- Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 1 – 94150030006), kas projektēta 0,11070
ha platībā, saglabāt nosaukumu „Dakteru
iela 47”, Smiltenē, Smiltenes novadā. Zemes
vienībai 0,11070 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
- Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2 - 94150030007), kas projektēta 0,1378
ha platībā, piešķirt nosaukumu „Dārza iela 25
B”, Smiltenē, Smiltenes novadā. Zemes vienībai 0,1378 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001).
34. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par kopējo summu EUR 18,38 (astoņpadsmit eiro, 38 centi), t.sk. pamatparāds
EUR 14,00 un kavējuma nauda EUR 4,38, un
izslēgt no debitoru saraksta.
35. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par kopējo summu EUR 8,44 (astoņi
eiro, 44 centi), t.sk. pamatparāds EUR 6,81 un
kavējuma nauda EUR 1,63, un izslēgt no debitoru saraksta.
36. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par kopējo summu EUR 0,10 (nulle
eiro, 10 centi), t.sk. pamatparāds EUR 0,10
un kavējuma nauda EUR 0,00, un izslēgt no
debitoru saraksta.
37. Pieņemti 6 lēmumi – izpildrīkojumi
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā.
38. Veikt grozījumus 2017. gada 2.maija
nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. SNDS-N/NĪ/2-17 un pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2020. gada 1. martam (ieskaitot).
39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Limbažu ielā 5/1,
Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
40. Apstiprināt „Pārvaldības plānu 2018.
– 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā”.
41. Apstiprināt Attīstības un plānošanas
nodaļas sagatavoto „Pārskatu par Smiltenes
novada attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam īstenošanu 2017. gadā”.
42. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes
novadā rezultātu apstiprināšanu.
43. Apstiprināt grozījumus 2009. gada
29. oktobra nolikumā „Smiltenes novada Būvvaldes nolikums”.
44. Par Smiltenes novada domes Publisko
iepirkumu komisijas sekretāres apstiprināšanu
45. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksā Smiltenes
novadā.
46. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības
izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.
47. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību
speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
48. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
49. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījums Smiltenes novada domes 2016. gada
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/16
„Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības”” projektu.
50. Apstiprināt saistošo noteikumu
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.
gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
15/17 „Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes
novadā”” projektu.
51. Par saistošo noteikumu Nr. 6/18 „Par
Smiltenes novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” precizēšanu.
52. Par izmaiņām Medību koordinācijas
komisijas sastāvā.
53. Par ēdināšanas maksas pakalpojuma
noteikšanu darbiniekiem izglītības iestādēs.
54. Par I.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas
izīrēšanas reģistrā.
55. Par īres līguma termiņa pagarināšanu
A.Z.
56. Par īres līguma termiņa pagarināšanu
G.G.
57. Par īres līguma termiņa pagarināšanu
I.T.
58. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Smiltenē, 2018. gada 26. septembrī
Nr. 6/18
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2018. gada 26. septembra lēmumu Nr. 563
(protokols Nr. 12, 20.§.)
Precizēti ar Smiltenes novada domes
2018. gada 31. oktobra
lēmumu Nr. 565 (protokols Nr.13, 1.§.1.1.)

Par Smiltenes novada
domes saistošo
noteikumu publicēšanas
vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.
2. Smiltenes novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais
izdevums „Latvijas Vēstnesis”.
3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem
Smiltenes novada domes 2016. gada 24.
februāra saistošos noteikumus Nr. 7/16
„Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2019. gada 1. janvārī.
G. Kukainis,
Domes priekšsēdētāja

Dzimtsarakstu
nodaļa informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobra mēnesī reģistrēti 15 jaundzimušie un sastādīti 15 miršanas reģistri.
Oktobra mēnesī dzimšanas apliecības
saņēmuši 6 zēni un 9 meitenes.
Aizsaulē aizgājuši septiņi vīrieši un
astoņas sievietes. Miruši 8 – Smiltenes
pilsētas iedzīvotāji, 3 – Bilskas pagasta
iedzīvotāji un pa vienam – Grundzāles,
Launkalnes, Palsmanes un Smiltenes pagasta iedzīvotājam.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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2018. gada 16. novembris

Turpinās projekta „Smiltenes
pilsētas degradēto teritoriju
revitalizācija, I kārta”
īstenošana
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Šā gada 19. oktobrī parakstīta
vienošanās ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par projekta Nr.
5.6.2.0/17/I/027 „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” īstenošanu.
Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī
sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, jau maija mēnesī
tika uzsākta Celtnieku, Limbažu un
Gaujas ielas posma pārbūve, ar ko-

pējo garumu 1,17 km, kā arī oktobra mēnesī ir sākta Limbažu ielas 8
degradētās teritorijas sakārtošana un
ražošanas ēkas izbūve.
Plānots, ka projekta rezultātā
atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 64 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas EUR 748 446
apmērā un tiks atjaunota ražošanas
teritorija vismaz 3,93 ha platībā.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 3 032 529,50, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 1 333 910,00.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Noslēgušies autoceļa posma
Smiltene–Rauziņa būvdarbi
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Projekta „Autoceļa posma Smiltene – Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai” plānotie būvdarbi 0,92
km posmā ir pabeigti. Būvdarbu ietvaros veikta autoceļa „Vidzemes
šoseja – Lauciņi” pamata konstruktīvo kārtu pastiprināšana, izbūvēta
virsūdeņu novadīšanas sistēma karstā asfalta seguma ieklāšana, uzstādīts aprīkojums u.c. darbi.
Projekta mērķis ir, veicot autoceļa Smiltene–Rauziņa transporta
infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim
autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes
novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Plānots, ka projekta rezultātā atbalstī-

tajā teritorijā tiks radītas vismaz 5
jaunas darbavietas, komersanti veiks
investīcijas vismaz 1,3 miljonu EUR
apmērā un tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu
Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 540 945,86, no kurām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir EUR 261 460,00.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcas informācija
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē par speciālistu
(kuri pieņem konkrētos datumos) pieņemšanas laikiem novembrī:
 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts – dr. Ārija Zvaigzne
pieņems 22. un 29. novembrī no pulksten 16.00 līdz 19.00 (pēc
pieraksta);
 Ārsts – kardiologs dr. Vēsma Ārgale pieņems 20. un 27. novembrī no pulksten 10.00 līdz 14.00 (pēc pieraksta);
 Ārsts – neirologs dr. Aiga Balode pieņems 21. novembrī no
pulksten 09.00 līdz 13.00 (pēc pieraksta);
 Bērnu alergologs – dr. Mārīte Poga pēc pieraksta.
Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, radiologs – diagnosts, USG
ārsts, otolaringologs, internists, acu ārsts, arodslimību ārsts, neirologs, onkologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā laboratorija, kardiologs,
endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, bērnu alergologs, rehabilitācijas
un fizikālās medicīnas ārsts, NMS laboratorija un Līvena aptieka. Pie
speciālistiem ir iespēja pieteikties zvanot uz reģistratūru – 64772534.
2018. gada 7. decembrī no pulksten 11.00 līdz 12.00 SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” poliklīnikā būs iespēja veikt dzirdes aparātu pārbaudi pie audiologa Zojas Naudžānes (tel. 26018483).
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” administrācija
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Aicina mazos un vidējos uzņēmējus piedalīties
projekta „COOP Local” aktivitātēs
Smiltenes novada amatnieki
un rokdarbnieki tiek aicināti 23.–
24. novembrī doties pieredzes
apmaiņas braucienā uz Igauniju.
Brauciena laikā paredzēts apmeklēt Uhti atvērto rokdarbu studiju,
Moostes muižu, Setu saimes māju,
iepazīties ar Varskas, Setu un Meremē ciema amatnieku asociācijām,
viesoties Piusas keramikas darbnīcā, „Vana-Jüri” ziepju darbnīcā u.c.
Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās, rakstot uz modris.apsitis@smiltene.lv.
Smiltenes novada mazie un
vidējie dārzeņu un stādu audzētāji tiek aicināti piedalīties seminārā no 6. līdz 7. decembrim Veru,
Igaunijā. Semināra pirmajā dienā
būs lekcijas par kompostēšanu,
augu un dabas velšu ieguvi neliela
mēroga ražošanai, sojas pupiņu audzēšanu Igaunijā. Savukārt otrajā
dienā varēs klātienē apmeklēt sidra
darītavu, uzzināt par eļļas ražošanu
no kaņepju sēklām un linsēklām, kā
arī uzzināt par dārzeņu pārstrādi un

pakošanu. Pieteikšanās līdz 22. novembrim, vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās pasākumiem un
plašāka informācija par abu pasākumu programmām un iespējām piedalīties – pa tālruni 64707575, vai
rakstot e-pastu projekta aktivitāšu
vadītājam Modrim Apsītim – modris.apsitis@smiltene.lv.
Pasākumi tiek organizēti projekta „Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu
ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) ietvaros.
Projekta mērķis ir atdzīvināt un
stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību,
īstenojot virkni dažādu pasākumu,
kas veicinās sadarbības un biznesa
attiecību veidošanu starp Igaunijas
un Latvijas uzņēmējiem. Projektā
paredzētie pasākumi ietver gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan

kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas un seminārus, gan kopīgas izstādes, gadatirgus, u.c.
Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017. gada marta līdz 2019.
gada augustam.
Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Smiltenes novada pašvaldības kopējais
projekta budžets ir EUR 61 104,00,
t.sk. programmas finansējums ir
85% jeb EUR 51 938,40 un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb
EUR 9 165,60.
Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra vadītājs
T: 64707575

Smiltenes novads – vieta, kuru atkal
saukt par savām mājām!
Smiltenes novada vērtība ir
mūsu cilvēki. Jo vairāk mēs esam,
jo stiprāki mēs būsim! Varam būt
priecīgi, ka ir cilvēki, kas atgriežas savās mājās, novadā, Latvijā,
kā, piemēram, Egija, kura kopā
ar savu ģimeni pēc 10 gadu prombūtnes ir atgriezusies savā dzimtajā novadā un Latvijā.
Nogurdināta no ikdienas steigas,
pirms nu jau vairāk kā 10 gadiem
Egija devās uz Belfāstu Ziemeļīrijā, kur guva neaizmirstamu pieredzi sev un savai turpmākajai dzīvei.
Brīvajos brīžos viņa kopā ar saviem
draugiem labprāt iepazina vietējo
kultūru, tradīcijās. Dzīve, kā saka
Egija – bija forša. Bet tajā pašā laikā, piedzimstot bērniem, viņa kopā
ar vīru juta, ka bērniem būtu jāuzaug
Latvijā un jāmācās Latvijas skolās.
Izvērtējot dzīves prioritātes,
Egija kopā ar savu ģimeni šajā vasarā ir atgriezusies Latvijā un Smiltenes novadā, kur šobrīd ir atradusi
darbu un arī bērni ir uzsākuši skolas
un bērnudārza gaitas.
Egija sajūtās par Latviju un atgriešanos ir piesardzīga – it kā uzmanīdamās par to, lai skaļāk izteiktās domas nepazustu, bet tajā pašā
laikā ir manāma prieka dzirksts viņas acīs, kad viņa stāsta par saviem
īpašajiem ģimenes brīžiem, ik rītu
pamostoties ar apziņu, ka esam Latvijā, esam mājās!
Egija vairs nešaubās par savu
izvēli, jo viņa katru dienu pārliecinās, ka šī ir īstā vieta, kur būt viņai
un viņas ģimenei. Viņa aicina nebaidīties un būt vienotiem kopīgos
darbos: „Latvija ir mīļa un īpaša
zeme, kurā es jūtos vajadzīga un
pret kuru es izjūtu atbildību. Tāpēc
uzskatu par pienākumu pielikt savu
artavu Latvijas attīstībā. Gribu novēlēt tautiešiem būt uzņēmīgākiem
un turēties vairāk kopā. Nospraust
mērķus un iet uz tiem, nenobīties, ja
reizēm ir nepieciešami skaļi protesti par netaisnībām. Tikai kopā mēs

varam! Turpināt augt un, manuprāt,
par prioritāti ir jāvirza ģimene, jo
tikai mūsu cilvēku resursi ir Latvijas
nākotne”.
Kopš š.g. pavasara, kad Smiltenes novada dome iesaistījusies
Reemigrācijas pilotprojektā, ir saņemta informācija par gandrīz 400
novadniekiem, kuri šobrīd dzīvo un
strādā ārpus Latvijas. Uzrunājuši
esam nepilnus 100 iedzīvotājus, no
kuriem atbildes nesaņemam daudz,
bet izprotam un ceram, ka nepieciešamības gadījumā nodotā kontaktinformācija būs noderīga, lai kādā izšķirošā brīdī spētu sniegt atbalstu un
iedrošinājumu atgriezties Latvijā.
Smiltenes novada uzņēmumos
šobrīd tiek piedāvātas vairākas vakances, kuros gaida strādāt gribošus
un atbildīgus cilvēkus – aicinām
uzdrīkstēties ikvienu pieteikties un
uzsākt darbu Smiltenes novadā! Novada izglītības iestādes turpina darbu
un pilnveidojas, lai jau šobrīd spētu
nodrošināt mūsdienu izglītības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu izglītību. Tāpat š.g. nogalē plānots noslēgt
būvniecības darbus pie Daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 7a, Smil-

tenē, rekonstrukcijas, lai risinātu
mājokļu jautājumu problēmas jaunajiem speciālistiem, ģimenēm, novada
uzņēmumos strādājošajiem, kā arī ir
izveidota interaktīva karte „Atrodi
savas mājas Smiltenes novadā”, kurā
aicinām gan pircējus, gan īpašumu
pārdevējus ieskatīties un varbūt atrast vai sniegt kādam iespēju veidot
mājas novadā un Latvijā!
Par dzīvesvietas, darba, izglītības vai jebkuriem citiem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā vai dzīves uzsākšanu Smiltenes
novadā, aicinām sazināties ar Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciālisti, kontaktpersonu
reemigrācijas jautājumos- Ingu Kovalu, e-pasts inga.kovala@smiltene.
lv, tālr. 29613117.
Novērtējam ikviena ieguldījumu savas mājas, sētas sakopšanā
un ikdienas darbos, lai šī būtu vieta,
kuru aizvien vairāk cilvēki sauktu
par savām mājām!
Nāc dzīvot, strādāt, mācīties,
atpūsties Smiltenes novadā un Latvijā!
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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100. novada mazulis saņem novada
Latvijas Valsts simtgades dāvanas
Atzīmējot Latvijas valsts simtgades gadu, oktobra mēnesī Smiltenes novads ir sagaidījis gada 100.
bērniņu, kā arī novada Dzimtsarakstu nodaļa sveikusi savu mēneša 100.
klientu, kurš reģistrēja jaundzimušo
bērniņu.
Bērni ir mūsu nākotne, un novads var būt pateicīgs bērnu vecākiem, kas par dzīvesvietu un pasaules
iepazīšanas vietu savam mazulim ir
izvēlējušies tieši Smiltenes novadu.
Lai Latvijas valsts simtgades gadā
vērstu uzmanību uz bērnu vērtību
un svarīgumu, kā dzīvības un dzīves
turpinājumu ne tikai novadā, bet visā
Latvijā, oktobra vidū tika godināts
novada 100. mazulis – Oskars – un
viņa vecāki. Mazulim tika pasniegta
personalizēta dāvana – Smiltenes novadā radīta lina gultasveļa ar novada
simbolu – rudzupuķi – kā svētības
un visa labākā vēlējums no novada.
Simtgades svinību priekšvakarā ar
cerību raugāmies uz to, ka šī ir un
būs vieta, kurā sniegtās iespējas spētu radīt ne tikai Oskarā, bet ikvienā
viņa vienaudzī, novada bērnā lepnumu un mīlestību pret dzimto novadu
un Latviju, kurā ik gadu dzimtu 100
un vairāk bērniņu, ienesot prieku un
cerību ikdienā.
Atzīmējot Latvijas simtgades
gadu, arī oktobra mēnesī Smiltenes
novada dome turpināja tradīciju,
šoreiz izceļot un iepriecinot mēneša
simto Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu saņēmēju, pasniedzot simbolisko dāvanu
– Latvijas valsts karogu – Lārmaņu
ģimenei – kuri novada Dzimtsaraks-

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja D. Ērģele, E. Lārmanis, Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs G. Kukainis.
tu nodaļā piereģistrēja jaundzimušo
bērniņu, kurš šogad kopumā ir 115.
mazulis novadā. Nākamā dāvana
tiks pasniegta novembrī – simtajam
Smiltenes novada domes VPVKAC
e-pakalpojumu saņēmējam.
Smiltenes novadā kopumā šajā
gadā iedzīvotāju skaits ir mainīgs,
bet pirmo reizi kopš novada izveidošanas iedzīvotāju skaits ir palielinājies. Līdz 2018. gada 31. oktobrim
novadā reģistrētas 120 dzimšanas un
125 miršanas gadījumi, bet tajā pašā
laikā ir vērojama iedzīvotāju migrācija, kad par Smiltenes novadu kā
vietu, kur dzīvot izvēlas ne tikai bijušie novadnieki, bet arī iedzīvotāji no
citiem novadiem un valstīm, radot

lielāku prieku un lepnumu, sagaidot
simtgades svinību kulmināciju.
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē,
iespējams reģistrēt laulību, paziņoto
dzimšanas un miršanas faktu, reģistrēt ziņas par Smiltenes novada
iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu
un izsniegt ar dzīvesvietu saistītās
izziņas pašvaldības teritorijā deklarētajām personām, anulēt ziņas par
personas deklarēto dzīves vietu,
pamatojoties uz Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas
lēmumu.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2018. gada 16. novembris

Smiltenes novada
pašvaldībā veikts funkciju
audits
Šā gada 16. novembrī noslēgsies Smiltenes novada pašvaldībā
veiktais funkciju audits, kurā tika
iesaistīti vairāk kā 200 pašvaldības darbinieki.
Kā uzsver Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, kopš 2009. gada Smiltenes
novada pašvaldība ir attīstījusies
– veidotas jaunas un slēgtas vairākas esošās struktūras, ir pilnveidoti pakalpojumi, centralizēti darbi, ieviestas jaunas tehnoloģijas,
bet nekad nav analizēti procesi no
malas.
Lemjot par audita veikšanu
pašvaldībā, tika izvirzīti vairāki
mērķi: saprast kā sabalansēt darbinieku noslodzi; atrast resursus
darba samaksas palielināšanai,
ceļot darba efektivitāti; pārskatīt
veicamo darbu atbildības, kompetences un pienākumus; pārliecināties par visu veicamo funkciju
realizāciju.
Kopumā funkciju auditā no
š.g. 19. jūlija tika iesaistīti vairāk
kā 200 pašvaldības darbinieki (domes administrācija, pagastu pārvaldes, Kultūras, Izglītības un Sporta
pārvaldes, Bibliotēkas, Pašvaldības policija, Sociālais dienests,
Bāriņtiesa) veikta aptaujas anketa
par Smiltenes novada pašvaldību,
pārrunas, visu auditā iesaistīto
darbinieku darba laika uzskaite, apsekošana. Veicot auditu un

analizējot datus, tika ņemtas vērā
pasaules tendences attiecīgā jomā
un konkrētā situācija Smiltenes
novadā, normatīvo aktu analīze un
rezultatīvie rādītāji.
Funkciju auditu veica Iveta
Magone no SIA „ALGAR”, vadībzinātņu doktore, ekonomiste ar
vairāk ka 17 gadu darba pieredzi
audita jomā, iepriekš auditu veikusi
Priekuļu novada pašvaldībā, Bauskas novada domē un LR Iekšlietu
ministrijā. Audita rezultātā ir norādītas kopējās pasaules un Latvijas
attīstības tendences, lai gūtu izpratni kā vērtēt katras jomas darba
slodzes, sniegti rezultatīvie rādītāji iespēju robežās katrai jomai, ir
atklāti gadījumi, kur nepieciešams
reorganizēt struktūras, atsevišķiem
amatiem veikta amata pienākumu
pārdale, atrastas pārslodzes un likvidējamie amati, tomēr, kā norāda
auditore, to ir salīdzinošo maz kā
tas ir citās pašvaldībās.
Š.g.16. novembrī SIA „ALGAR” sagatavotais gala ziņojums
tiks nodots novada vadībai. Ņemot
vērā audita rezultātus, Smiltenes
novada domes administrācijas
vadībai līdz gada beigām ir jāsagatavo priekšlikumi turpmākām
darbībām, lai sasniegtu izvirzītos
mērķus.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada Pašvaldības policijas informācija
Smiltenes novada Pašvaldības
policija (SNPP) 2018. gada oktobra
mēnesī sastādījusi 32 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem
25 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem
pārkāpumiem:
- 421. panta pirmā daļa – smēķēšanu neatļautās vietās – 1;

- 421. panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais
– 6;
- 75. panta pirmā daļa – atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšana – 1;
- 167. panta pirmā daļa – sīkais
huligānisms – 1;
- 171. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 8;
- 171. panta otrā daļa – alkoho-

lisko dzērienu lietošana sabiedriskā
vietā atkārtoti gada laikā – 3;
- 1711. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to
izdarījis nepilngadīgais – 4;
- 1711. panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada
laikā – 1
Par Smiltenes novada domes
saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:

- 20.1. punkts – dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) – 2;
- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu – 5.
! Sakarā ar diennakts tumšā
laika ātrāku iestāšanos, Pašvaldības
policija aicina gājējus ievērot Ceļu
satiksmes noteikumu prasības un
parūpēties par personīgo drošību,

nēsājot gaismu atstarojošās vestes!
Smiltenes novada Pašvaldības
policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai
personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa
tālruni:
28 65 99 33 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks

Izglītība
Ekoskolu Rīcības dienas
Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā,
kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem
palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus veselākas vides vārdā.
Rīcības dienas ir laba iespēja
uzsākt vienu no Ekoskolas galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības
iesaistīšanu un izglītošanu. Šogad
kampaņa notika no 29. oktobra līdz
4. novembrim un vienoja vairāk
nekā 43 600 skolēnu un 5200 pedagogu.
Kopā vieglāk, tādēļ Smiltenes
vidusskolā, kā vienlaicīgi visā Latvijā, vienas nedēļas laikā notika
Ekoskolu Rīcības dienas. Šā gada
kopīgā tēma: „Nē vienreiz lietojamai

plastmasai!”. Skolas ekopadome
organizēja konkursu, kurā aicināja
ikdienā atteikties no vienreizlieto-

jamās plastmasas izstrādājumiem,
izmantojot citus alternatīvus un vairāklietojamus materiālus. Aicināja

ikdienā atteikties no plastmasas iepakojuma maisiņiem. Sākumskolas
klašu skolēni kopīgi ar vecākiem izgatavoja auduma maisiņus, lai varētu doties iepirkties ar savu maisiņu.
Vecāko klašu skolēni paši gatavoja
audumamaisiņus. No izlietotām
PET pudelēm gatavoja ikdienā izlietojamas lietas, kur uzglabāt rakstāmpiederumus. Zīmēja kartiņas un
gatavoja plakātus, lai pievērstu lielāku uzmanību vienreizlietojamās
plastmasas izmantošanai ikdienā.

Klases stundās un dabaszinību stundās uzzināja par apkārtējās vides
milzīgo piesārņojumu ar vienreizlietojamo plastmasu. Apņēmās klases un skolas pasākumos atteikties
no vienreizlietojamās plastmasas.
Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd
piedalās vairāk nekā 200 izglītības
iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas.
Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās
51 000 skolas. Ikviena skola var
brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu
saimei, veicot videi un ilgtspējīgas
principiem atbilstošas rīcības.
Vija Sokolova,
ekoskolas koordinatore
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Pašvaldībā
Politiski
represētās
personas
saņems
100 eiro
pabalstu
Smiltenes novada politiski represētās personas, sagaidot
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu no Smiltenes novada domes.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un pabalsta izmaksu nodrošina
Smiltenes novada Sociālais dienests.
Materiālo atbalstu saņems personas,
kurām piešķirts politiski represētās personas statuss un tās pamata
dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs
vienai represētai personai ir 100
eiro, kuru plānots izmaksāt uz bankas kontu līdz 2018. gada 18. novembrim. Kopumā atbalstu saņems
141 Smiltenes novada politiski represētā persona.
Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa akcentē,
ka šis pabalsts ir cieņas izrādīšana
Smiltenes novada cilvēkiem, kuri
ir cietuši no okupācijas varas. Politiski represētajām personām iespēja
saņemt atbalstu ir gan no pašvaldības, gan no valsts, taču, lai saņemtu pašvaldības pabalstu, ir jāvēršas
Smiltenes novada Sociālajā dienestā, kurā dienesta darbinieki palīdzēs
noformēt iesniegumu pabalsta izmaksai. Aicinām visus, kuri vēl nav
vērsušies Sociālajā dienestā, rakstīt
iesniegumu, lai pašvaldība varētu
atbalstīt visus sava novada iedzīvotājus, kuriem šis atbalsts pienākas.
Tālrunis papildus informācijai par
pabalsta izmaksu 64707573.
Jāpiebilst, ka arī Ministru kabinets 2018. gada 28. augustā lēma
par vienreizēja atbalsta (100 eiro)
piešķiršanu politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem. Atbalsts tiek
piešķirts tām politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem
statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju
reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada
30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta
Latvijā.
Atbalstu piešķirs un izmaksās
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas
ir vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz
iesniegums. Savukārt personām,
kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo
personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi Latvijā paziņojumu
par atbalsta pieprasīšanas kārtību.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes vidusskolā turpinām jaunā mācību
satura ieviešanu
Pārmaiņas ražošanā, nodarbinātībā, informācijas saglabāšanā un
tālāknodošanā, skolēni, kas informāciju uztver un izmanto atšķirīgi – tie
ir izaicinājumi, kas nosaka izglītības
jauno dienaskārtību un nepieciešamību mainīt gan to, KO mācīt, gan
arī to, KĀ mācīt. Smiltenes vidusskolas skolotāji jau otro mācību gadu
līdzdarbojas Valsts izglītības satura
centra projektā „Kompetenču pieeja
mācību saturā”. Šajā mācību gadā
skolotāji turpina piedalīties apmācībās, ko piedāvā projekts, un savā ikdienas darbā izmēģina jaunās pieejas
un izveidotos mācību materiālus.
Jaunā pieeja paredz, ka skolēni
stundās mācās darot, iedziļinoties
un sadarbojoties. Tāpēc skolā notika
skolotāju pieredzes darbnīcas, kurās
skolotāji pārrunāja, kā mācību stundās iesaistīt ikvienu, kā mācīt skolēniem izvērtēt savu un citu darbu, kā
mācīt uzņemties atbildību par mācību procesu un attīstīt prasmi analizēt,
kā notiek mācīšanās.
Jaunā izglītības pieeja aktualizē
nepieciešamību sadarboties arī skolotājiem, tāpēc arī šajā mācību gadā
skolotāji turpina īstenot sadarbības
stundas, kurās plāno, kā savienot
dažādu mācību priekšmetu saturu,
mācīt skolēnus uz problēmām raudzīties plašāk un saskatīt radošus risinājumus. Lai paplašinātu skolotāju
pieredzi, tiek organizētas arī atklātās
stundas, kurās kolēģi dodas viens pie
otra, gūst jaunas idejas darbam un
pilnveido savas profesionālās prasmes.
D. Zelmene
Literārā kafejnīca Smiltenes
vidusskolā
Ir novembris – mēnesis, kad ikviens no mums jūtas varbūt svinīgāk,
varbūt ir atbildīgāks vai pārdomām
bagātāks, jo šis ir īpašs laiks – mūsu
valsts 100. dzimšanas dienas laiks.
Novembra pirmās ceturtdienas
vakars Smiltenes vidusskolā arī bija
citādāks, nekā tas ir ierasti. Ar šā
gada absolventu prieku par atkalsatikšanos savā skolā, ar kopības sajūtu
un mājīgo atmosfēru, ko palīdzēja
radīt sveču liesmiņas, tējas smarža
un vidusskolēnu dalīšanās savos īpašajos mirkļos, ir izskanējusi Literārā
kafejnīca. Šogad Literārās kafejnīcas
moto – G. Rača vārdi:
„Parasta diena
Kā cepums pie piena,
Varēja nebūt,
Bet labi, ka ir…”
Mirkļi piepilda dienu, un mirkļi
paliek mūžībai…Un mirkļi ir tie, kas
dienas beigās Tev čukst: „Labi, ka bija
šī diena!” Mirkļi ir tie, kas liek ilgoties un gaidīt, bet mirkļi ir arī tie, kas
liek nopūsties vai notraukt asaru...

Ir mirkļi, par kuriem var teikt
– labi, ka ir... Un mirkļi, ko labāk
palaist vējā, nevis paturēt... Katrai
dienai savi mirkļi, un mums katram
savi mirkļi.
Paldies visiem 10. – 12. klašu skolēniem, kas dalījās ar saviem
jaunrades darbiem, ar saviem stāstiem – ar saviem mirkļiem! Paldies
skolas ģitāristu ansamblim (vadītāja 12.b klases skolniece L. Gavare)
par sadziedāšanās mirkli! Paldies
šā gada absolventiem par satikšanās
prieku!
„Es biju ļoti patīkami pārsteigta,
ka mūsu skolā mācās tik daudz talantīgu skolēnu. Man šis pasākums bija
īpašs un mīļš, jo varēju citiem izstāstīt un parādīt savas sajūtas un bērnības mirkļus. Šajā vakarā bija īpaša
kopības sajūta un mājīga atmosfēra,
ko palīdzēja radīt svecītes liesma, tējas smarža un cilvēki.” (Daniela, 11.b
klase)
„Pasākumā bija ļoti patīkama
atmosfēra, visi, glīti saģērbušies,
sēdēja, baudīja tēju, cepumus un
priekšnesumus. Šādi pasākumi vieno
līdzīgi domājošus cilvēkus, ļauj saskatīt talantus.” (Artūrs, 11.b klase)
„Man šis pasākums ļoti patika,
vēl nekad nebiju bijis šādā pasākumā. Šogad pats nestāstīju par savu
mirkli, bet nākamgad labprāt to darītu. Man tas šķiet emocionāli.” (Krišjānis, 10.b klase)
„Ļoti interesants un jauks pasākums. Patika tā kopības sajūta, patika kopā pavadītais laiks ar klases
biedriem un citiem skolasbiedriem.
Bija prieks, ka arī absolventi bija
šajā vakarā. Nākamgad es arī noteikti
prezentēšu savu darbu, jo, klausoties
citus, es sapratu, ka tas tomēr ir jauki un patiesi skaisti.” (Kristīne, 10.b
klase)
„Pasākums notika ļoti patīkamā,
mājīgā gaisotnē, dzerot tēju un baudot visdažādākās darbu noskaņas.

Īpaši bija
tas, ka pasākumā ieradās arī vairāki šā
gada 12. klašu absolventi.”
(Elīza, 12.b klase)
„Literārā kafejnīca ar
skolēnu darbiem mani pārsteidz jau trešo gadu. Paskatoties ikdienā uz skolasbiedriem,
grūti iedomāties, ka viņi spēj uzrakstīt šāda veida emocionālu darbu.
Varbūt gribētos vairāk mazo smieklu
mirkļus, kas man nedaudz pietrūkst
šajā pasākumā. Nākamgad noteikti
centīšos ierasties.” (Līga, 12.b klase)
„Manuprāt, šis ir visemocionālākais pasākums skolā. Tas sevī ietver
gan dzeju, gan arī dažādus atmiņu
stāstus, par kuriem jaunieši neuzdrošinās runāt ikdienā. Īpaša nozīme literā, un, ja man kādreiz būtu iespēja
to darīt vēlreiz, es noteikti to izmantotu.” (Beāte, 12.b klase)
„Mums bija patiess prieks apmeklēt Literāro kafejnīcu. Klausīties vienaudžu stāstījumus, kuros
atklājas dziļākās jūtas, vienmēr ir
īpašs mirklis, taču mums šogad
emociju vilnis bija dubults, jo tam
pievienojās atkalredzēšanās prieks
un nostalģija par nesenajām gaitām
skolas gaiteņos. Laikam tā arī ir –
patiesās vērtības labāk saskatāmas
no malas – atgriešanās deva iespēju
novērtēt to siltumu, ko izstaro skolas dvēsele – skolēni un skolotāji.
Ļoti patīkami bija izdejoties līdz
pēdējai mūzikas skaņai, jūtoties kā
neatņemamai daļai no Smiltenes
vidusskolas ģimenes.” (Šā gada absolvente Kristīne Ķikute)

„Šogad Literārā kafejnīca bija
nedaudz citādāka kā citus gadus, jo
tagad to vēroju no absolventu sola.
Biju bezgala priecīga par uzaicinājumu un iespēju dalīties šajā skaistajā
mirklī ar esošajiem vidusskolēniem
un satikties ar bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem. Viens burvīgs
novembra vakars, kuru labprāt apmeklēšu katru gadu.” (Šā gada absolvente Ance Cera)
„Literārā kafejnīca ir pasākums,
kas man iekritis sirdī jau no pirmās
reizes, kad tur piedalījos. Literārā
kafejnīca ir sirds un dvēseles pasākums, ar ko var uzrunāt pārējos, likt
aizdomāties par vērtībām, kas mums
tuvas, un lieliski izbaudīt vakaru,
sanākot kopā. Jāsaka liels paldies
skolotājiem, kas vakara atmosfēru
padarīja tik mājīgu un uztur tradīciju
šādu radošo vakaru rīkot.” (Šā gada
absolvente Monta Sileniece)
Lai visiem gaišs un miera pilns
Latvijas dzimšanas dienas laiks!
Literārās kafejnīcas apmeklētāju
domas apkopoja V. Cirīte

Variņu skolas darbi oktobrī
Laiks aizsteidzas līdzi dzērvēm.
Dienas kļūst aizvien īsākas un katrā
klasē tiek pārrunāts par drošību rudenī. Šis ir īpašais Veļu laiks – no
Miķeļiem līdz Mārtiņiem. 1. oktobrī
mūsu skolā notika Miķeļdienas tirdziņš. Bija gan tirgotāji, gan pircēji,
gribētāju netrūka. Katram pārdevējam daudz bija palīdzējuši bērnu
vecāki. Pirmās līdz trešās klases

audzēkņi devās rudens ekskursijā,
piedalījās zīļu vākšanā.
Mazpulcēni pie skolas stādīja
sarkanas un baltas tulpes – stādītgribētāji bija visi 1., 2., un 3. klases
skolēni. 4. klasi pārstāvēja Kristers
Everts, kurš aktīvi palīdzēja rakt
zemi.
Visi aktīvi sakopjam skolas
apkārtni. Skolas talkas dienā aktīvi

darbojās visu klašu kolektīvi.
Gaidīsim Lāčplēša dienu kā
katru gadu. Skolā notiks Lāčplēša
kauss un Lāpu gājiens uz Palsas upi,
pieminot visos laikos bojā gājušos
Latvijas Brīvības cīnītājus, noliksim svecītes un kā sveicienus sūtīsim kuģīšus bojā gājušo dvēselēm,
cieņas apliecinājumu par izcīnīto
brīvību. Lai veiksme pavada visos

darbos gan lielos, gan mazos! Esam
stipri savā zemē, Latvijā!
Paldies vecākiem un vecvecākiem par atbalstu Variņu pamatskolai daudzu gadu garumā gan skolas
sakopšanas talkās, gan katru gadu
piedaloties Lāpu gājienā.
D. Ērmane,
skolotāja
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Ceļā uz ekselenci
Smiltenes tehnikumā oktobris
bijis ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem bagāts mēnesis. Jaunieši
spoži prezentējuši savas prasmes
skolas un Latvijas mērogā. Mūsu
valsts skaistās dzimšanas dienas
priekšvakarā varam droši teikt:
jauniešu izglītība un darbs ir un
būs nozīmīgs Latvijas izaugsmē.
Profesionālā izglītība ir vērtība,
kuru kopā ar augstu atbildības sajūtu, spožām zināšanām, prasmi
tās praktiski pielietot ikdienā novērtē aizvien vairāk.
31. oktobrī Smiltenes tehnikuma jaunieši Sabīne Kļukina, Rens
Raijens Kreitūzis, Annija Borodkina
un Laura Solzemniece Rīgā, Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Eiropas prasmju nedēļas ietvaros pārstāvēja skolu jauniešu forumā „Profesionālā izglītība
ceļā uz izcilību un ekselenci”. PIKC
„Smiltenes tehnikums” jauniešiem
dalība šajā pasākumā bija īpašs izaicinājums – viņi foruma dalībniekiem
prezentēja Vidzemes kulināro mantojumu, vienlaikus iepazīstinot ar tehnikumu kā Eiropas kulinārā mantojuma
tīkla biedru.
Vairākumam jauniešu tā bija pirmā pieredze komunikācijā ar tik plašu publiku. Milzīgs izaicinājums bija
arī klāt galdu 200 personām. Kopā ar
Smiltenes tehnikuma audzēkņiem pasākumā piedalījās Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis, tūrisma
nodaļas vadītāja Ira Gaile un skolotāja Vineta Roskoša.
„Ko es uzskatu par ekselenci
profesionālajā izglītībā? – Vispirms
jau man tā asociējas ar vispusīgi attīstītu jaunieti. Atvērtu visam jaunajam, komunikablu, drošu, spējīgu
analizēt situāciju un izmantot teorētiskās zināšanas atbilstoši konkrētā
uzņēmuma specifikai un prasībām,”
atgriezies no foruma, savu viedokli pauž tehnikuma direktors Andris
Miezītis. „Profesionālās izglītības
iestādes galvenais uzdevums ir sagatavot tautsaimniecībā vajadzīgus vidējā un augstākā līmeņa speciālistus.
Tajā pašā laikā nevar aizmirst
par to, ka katram cilvēkam ir savas
virsotnes... Svarīgākais tomēr ir tas,
lai ikviens, maksimāli izmantojot savus resursus, sasniegtu augstāko, ko
viņš var sasniegt. Kādam tas varbūt
nav trešais, bet otrais vai pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis, kā
tas ir ar mūsu teritoriālās struktūrvienības Alsviķu audzēkņiem.
Ekselenta izglītība ir kā māja ar
gruntīgiem pamatiem. Ja ir zināšanu
pamati, tad nākamos stāvus var būvēt
no zināšanu zelta. Ja pamati švaki,
tad nākamo stāvu zelta sienas sagāzīs
pamatus.
Forumā ļoti vērtīga bija jauniešu tikšanās ar darba devējiem, viņu
pieredzes stāsti un apliecinājums,
ka profesionāli izglītojošo skolu audzēkņus darba tirgū ļoti gaida.
Ar lielu lepnumu skatījos uz tehnikuma jauniešu klāto galdu. Tas bija kā
mākslas darbs! Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja mūsu jauniešus!”
Acis un garšas kārpiņas kārdinošās uzkodas skolotāju Ineses Veidemanes, Vitas Auderes un Iras Gailes
vadībā sarūpēja 2. ēdināšanas pakalpojumu kursa un Jauniešu garantijas
konditoru kursa audzēkņi. Skolotāja Vineta Roskoša palīdzēja tikt pie
pasākuma noskaņai atbilstoša galda
noformējuma.

Ceļā reizē ar gājputniem…
Nav jau svarīgi – martā, jūnijā
vai oktobrī, bet viņi to ir paveikuši!
26. oktobrī Smiltenes tehnikuma diplomus saņēma 64 audzēkņi, kuri Jauniešu garantijas programmas ietvaros
apguva grāmatveža, veterinārārsta
asistenta, celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķa profesijas. Pie Izglītību apstiprinošiem dokumentiem
tika arī neklātienes veterinārmedicīnas kurss.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti apliecina, ka darba
tirgū iziet zinoši jaunie speciālisti.
Lai parādītu profesionālo izglītību kā vērtību

kursos daudziem ceļ jauniešu pašapziņu, palīdz viņu turpmākajā karjeras
ceļā un rosina turpināt izaugsmi.
Arī savās skolās viņi kļūst par tādiem kā „vēstniekiem” – skolasbiedri, apzinoties, ko konkrētajā jomā var
sasniegt, redz – profesionālā izglītība
ir vērtība, mēs neesam tikai tāds sīks
graudiņš... Pasaule ir liela un plaša, un
mums tajā ir sava, nozīmīga vieta.”
Maira Apsīte atzīst, ka profesionālās izglītības prestižs pēdējos
gados ir audzis. “Tas nav tikai tāpēc,
ka šīs skolas aprīkotas ar jaunākajām
tehnoloģijām. Nozīmīga ir arī skolu
sadarbība ar darba devējiem. Līdz
ar to pedagogi labāk apzinās, kas no

Kalnamuižā ir kāds īpašs celiņš,
uz kuru paskatoties, vienmēr atcerēsimies 2018. gada 10. un 11. oktobri...
Šajās dienās Smiltenes tehnikumā
pulcējās Latvijā labākie nākamie ceļu
būvtehniķi, lai mērotos zināšanās un
prasmēs Valsts izglītības attīstības
aģentūras organizētajā nacionālajā
profesionālās meistarības konkursā
„Ceļu būve”.
Konkursā piedalījās Daugavpils
Būvniecības tehnikuma, Saldus tehnikuma un Smiltenes tehnikuma būvniecības kursu audzēkņi.
Smiltenes tehnikuma komandu
šoreiz pārstāvēja 4. būvniecības kursa jaunieši Toms Skranda un Kristiāns Ošiņš, un 3. būvniecības kursa
audzēknis Ralfs Ādamsons.
Viens no konkursa uzdevumiem
– nobruģēt celiņu starp skolas mājamatniecības centru un vēsturiskas
nozīmes ēku, ko tautā sauc par suņu
māju – Kalnamuižas saimnieki bijuši
kaislīgi mednieki un viņu suņi taču
nevarēja dzīvot parastās būdās!
Abas dienas īpaši turējām īkšķus
par saviem jauniešiem, kuri konkursam ļoti nopietni gatavojās, bija izkopuši izcilu prasmi strādāt komandā
un izskatījās stalti kā ozoli!
Paldies uzņēmējiem, kuri atbalstīja konkursa norisi: SIA „AB risinājumi”, SIA „8 CBR”, SIA „Raunas
bruģakmens”, VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajonam.
Konkursā pirmo vietu izcīnīja
Smiltenes tehnikuma jaunieši, otrā
vieta – Daugavpils Būvniecības tehnikumam un trešā – Saldus tehnikuma nākamajiem būvtehniķiem.
„Šādu konkursu galvenais mērķis ir parādīt sabiedrībai profesionālo
izglītību kā vērtību,” uzsver Valsts
Izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
profesionālās meistarības konkursu
nodaļas vadītāja Maira Apsīte. „Vēlamies parādīt pašus izcilākos profesionāli izglītojošo skolu audzēkņus un
dot iespēju pilnveidoties labākajiem
un no labākajiem. Dalība šādos kon-

audzēkņiem tiek gaidīts darba tirgū.
Jaunieši pēc skolas beigšanas vairs
nejūtas tik apmulsuši. Daudzi jau
prakses laikā satikuši savus nākamos
darba devējus.
Mans vēlējums vienmēr bijis:
„Pamaniet, ka profesionālā izglītība
ir milzīga vērtība! Nāciet un mācieties! Skatieties, kādi te ir jaunieši –
gudri, gaiši un talantīgi!”
Konkurss „Ceļu būve” notika
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts.
„Pateicoties konkursam, Kalnamuižā tagad ir par vienu skaistu
un sakārtotu vietu vairāk,” priecājas
Rudīte Grabovska, skolas direktora
vietniece izglītības jomā. „Ne vien
Smiltenes tehnikuma audzēkņi, bet
arī konkursa dalībnieki no Saldus tehnikuma un Daugavpils Būvniecības
tehnikuma vienmēr varēs atbraukt uz
Smilteni un apskatīties, kāds izskatās
viņu būvētais celiņš.”
Labajām iecerēm ir spārni!
Ticiet vai ne, bet labajām iecerēm ir spārni. Tie palīdz atrauties no
ikdienas steigas, mūžam nepadarāmajiem darbiem un nokļūt tur, kur esi
nepieciešams visvairāk.
Smiltenes tehnikuma 1. veterinārmedicīnas kursa un 2.a veterinārmedicīnas kursa audzēkņi kopā
ar skolotājiem Labo darbu nedēļas
ietvaros šoreiz devās palīgā ļaudīm,
kuru dzīve pakārtota aicinājumam
– palīdzēt dzīvniekiem, kas dažādu
iemeslu dēļ palikuši bez mājām, mīļa
glāsta un sajūtas, ka kādam viņi šajā
pasaulē ir visvissvarīgākie.
„Atraisīsim sevī labestību un
sirds siltumu, mīlēsim ar atbildības
sajūtu un labo darbu nedēļa pārvērtīsies par skaistu un piepildītu dzīvi!”
aicina 1. veterinārmedicīnas kursa
audzēknes Melānija Usīte un Liāna
Šutova.
Jaunieši uzskata, ka kopīgi palīdzot citiem, viņi labāk iepazinuši arī
viens otru. Tehnikuma audzēkņi biju-

ši pārsteigti, patversmē ieraugot tik
daudz pamestu suņu un kaķu. „Tas
norāda uz to, ka šī problēma ir daudz
lielāka un dziļāka, nekā iedomājamies,” uzskata Melānija.
Melāniju „Ulubelē” īpaši uzrunājis stāsts par kādu vīru, kurš kopā
ar suni nonācis patversmē un tur nodzīvojis trīs gadus. „Vīrietis tagad jau
miris, bet sunītei „UIubele” kļuvusi
par otrajām mājām. Skatoties uz viņu,
uzzinot viņas saimnieka dzīvesstāstu,
bija tik daudz pārdomu par to, cik
daudz šajā pasaulē atkarīgs no mums
pašiem. Mēs varam kļūt viens otram
par sargeņģeļiem un varam arī izdarīt
tā, ka otram zūd jebkāds pamats zem
kājām.”
Gandrīz viss 1. veterinārmedicīnas kurss kļuva par „Ulubeles” brīvprātīgajiem.
Arī 2.a veterinārmedicīnas kursa
audzēkņi noteikti brauks uz patversmi
„Lācīši” atkal. Patversmes darbinieki
ir ļoti pateicīgi gan par dzīvniekiem
sarūpēto cienastu, gan par jauniešu
mīļumu un atsaucību, palīdzot izvest
pastaigāties suņus un sakopt „Lācīšu” teritoriju.
Paldies ikvienam, kurš palīdzēja
dzīvniekiem tikt pie gardāka kumosa
un kaut uz brīdi atkal justies mīlētiem
un vajadzīgiem!
Skolotāju diena
7. oktobris kalendārā atzīmēts kā
Skolotāju diena. Smiltenes tehnikuma skolotāji jau divas dienas pirms
tās jutās kā svētkos. Kas gan var būt
skaistāks par audzēkņiem, kuri no
sirds pasaka paldies un ir gatavi darīt
visu iespējamo, lai skolotāji smaidītu...
Pasākums sākās ar to, ka skolas
direktors Andris Miezītis uz vienu
dienu nodeva amata pilnvaras jaunā direktora rokās. Godpilnais uzdevums tika uzticēts enerģiskajam
Mārcim Patrauskim – nākamajam
veterinārārsta asistentam no 2.b veterinārmedicīnas kursa. Kopā ar viņu
strādāja arī jauno skolotāju komanda,
kurai pirmā darba diena sākās ar nopietnu izaicinājumu – vadīt mācību
stundu saviem skolotājiem. Atbilstoši
jaunajai mācību metodikai, bija gan
interaktīvas aktivitātes, gan nelieli
konkursiņi.
Pedagogi atkal varēja justies kā
skolas gados. Vienlaikus izmantojot
pieredzi, kas gūta, diendienā esot
kopā ar jauniešiem... Taču jaunie kolēģi pieredzējušo priekšā ne mirkli
neapmulsa un atbildes parādā nepalika. Tika noskaidrots viss vajadzīgais
gan par iespējām nākt uz konsultācijām, gan atrunāts, tas, kāpēc nebrīdinot uzdots pārbaudes darbs un, kāpēc
stundas laikā nevajadzētu runāt pa
telefonu, kaut zvana mamma…
Jaunie skolotāji sveica pedagogus ar dziesmām un skaistiem ziediem. Lai skolotāju sapņi turpmāk
būtu drošībā, katrs tika pie sava, īpaši
viņam gatavota sapņu ķērāja.
Mācību stundas vadīja īpaši šai
dienai sagatavota jauno skolotāju komanda.
Par jaunā izglītības modeļa ieviešanu skolā un kompetenču pieeju
mācību saturā visu dienu nomodā
stāvēja jaunais skolas direktors Mārcis Petrauskis. Viņš neslēpj, ka savā
amatā juties labi. Arī direktora krēsls
esot ērts. Un kur vēl iespēja – pamācīt
skolotājus un atrasties vienā komandā
ar tik daudz jaunām un brīnišķīgām
skolotājām…

Mācību restorāns atsācis darbu
Smiltenes tehnikuma mācību
restorāns atsācis darbu! Restorāns
plašākai publikai atvērts trešdienās
no plkst. 11.30 līdz 14.00. Galdiņus
aicinām rezervēt nedēļu pirms plānotā apmeklējuma, zvanot pa tālruni:
26428336.
Jaunieši un viņu skolotāji ļoti
cenšas, lai ciemiņi viesošanos Smiltenes tehnikuma mācību restorānā atcerētos ar vislabākajām atmiņām.
Daudziem audzēkņiem tā ir pirmā darba pieredze savā nākotnes profesijā.
Dienesta viesnīcā par garlaicību nesūdzas!
Smiltenes tehnikuma dienesta
viesnīcā dzīvojošie jaunieši par garlaicību nesūdzas. Kopmītņu jauniešu pašpārvalde godprātīgi turpina
iepriekšējā mācību gadā iesākto tradīciju – reizi mēnesī pulcināt skolasbiedrus uz izklaidējoši izzinošu
pasākumu, kas noslēdzas ar jauku
diskotēku tehnikuma labāko dīdžeju
vadībā. 17. oktobrī skolas dienesta
viesnīcā notika spēļu vakars.
Smiltenes tehnikumā par vienu īpašu kociņu vairāk!
Turpmāk Smiltenes tehnikuma
apkārtnē ir par vienu mīļu un īpašu
kociņu vairāk! Blakus skolai, rīta
saulītes apmirdzēta un gādīgu roku
aprūpēta, aug Latvijas Mazpulku
padomes pārstāvju dāvinātā ābelīte.
Lielie parka koki viņu sargā no aukstajiem rudens un ziemas vējiem, bet
no garlaicības – skolas jauniešu čalas...
Paldies Latvijas Mazpulku padomei par jauko sadarbību! Pateicamies skolotājiem un tehnikuma jauniešiem, ar kuru atbalstu 13. oktobrī
varējām iepriecināt Vidzemes novada
mazpulcēnu projekta foruma dalībniekus ar īpaši šim notikumam sarūpētu koncertprogrammu!
Karjeras nedēļa
Pieredzes bagāti karjeras speciālisti atzīst: „Labākais veids, kā
izvēlēties nākotnes profesiju – atrast
iespēju iespējami biežāk būt vidē, kur
strādā šā aroda pārstāvji un jau laikus iepazīties ar skolu, kura piedāvā
atbilstošas izglītības programmas.”
Karjeras nedēļas ietvaros Smiltenes
tehnikumā viesojās Smiltenes un Valmieras novadu jaunieši. Vairāki no
viņiem atzina: „Smiltenes tehnikums
būs viņu skola!”
Paldies skolotājiem un tehnikuma audzēkņiem, kuri uzņēma viesus!
Tāpat vislielākais paldies skolotājai
Maijai Jančevskai un jauniešiem,
kuri Karjeras nedēļas ietvaros iepazīstināja ar Smiltenes tehnikuma mācību programmām jauniešus Gulbenē
un Cēsīs!
Panākumi sportā
Smiltenes tehnikuma jaunieši
AMI SK 29. sporta spēļu sacensībās
šautriņu mešanā izcīnīja pirmo vietu
Latvijā! Jaunietēm šoreiz labāk veicās individuālajā vērtējumā, kurā 3.
ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkne Elvita Grudule izcīnīja pirmo
vietu.
Savukārt no AMI SK 29. sporta
spēļu sacensībām galda tenisā atgriezās tehnikuma audzēkņi atgriezās ar
piekto vietu Latvijā. Smiltenes tehnikumu pārstāvēja: Sendijs Ainārs
Mednis, Ralfs Ādamsons, Austris
Zandersons un Rolands Zvackis.
Teksts: Baiba Vahere
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Prezidente, kura prot braukt ar traktoru
Smiltenes vidusskolas nesen
kronētā prezidente – 12. klases
skolniece Līga Gavare pieder cilvēkiem, kuriem visu laiku jābūt
kustībā. Viņa gatava darīt visu
iespējamo, lai arī pārējie jaunieši
būtu aktīvāki, iesaistītos skolas
pasākumos un būtu atvērti sadarbībai. Līgas spēka avoti ir ģitāras
spēle un lauki. Tie iedvesmo, palīdz izprast lietu kārtību un sagatavo lielajai dzīvei, kurā viņa izies
jau pavisam drīz…
- Ar kādām izjūtām uztvēri ziņu, ka esi ievēlēta par skolas
prezidenti? Citu skolu prezidenti,
raksturojot pirmās izjūtas pēc ievēlēšanas, parasti min gandarījumu, prieku par to, ka viņu darbs
pamanīts un novērtēts…
- Protams, esmu priecīga. Taču
apzinos – tas nozīmē arī jaunus pienākumus. Bet ar to rēķinājos. Ievēlēšanu prezidentes amatā uztveru kā
novērtējumu iepriekšējos gados paveiktajam. Pašpārvaldes jaunieši jau
iepriekšējā mācību gadā teica: „Tev
nākamgad jābūt prezidentei!” Tā arī
pamazām nonācu pie domas – kāpēc
nepamēģināt?
Vecākā māsa savulaik ieguva
titulu „Ģimnāziste”, bet brālis –
„Ģimnāzists”. Es esmu tikusi pakāpīti augstāk.
- Viens prezidentūras gads
– tas nav daudz. Kas ir tas būtiskākais, ko tu šajā laikā gribi izdarīt?
- Panākt, lai skolēni vairāk iesaistās skolas pasākumos. Par to
daudz domāju jau agrāk. Droši vien
izstrādāsim anketas, mēģināsim noskaidrot, kādus pasākumus jaunieši
grib, kas viņus vairāk interesē utt.
Vēlos, lai skolēni ir enerģiskāki, atsaucīgāki un ieinteresētāki
sadarboties. Dzīvē tas noteikti atmaksāsies. Šobrīd aktīvākie iet uz
visiem iespējamiem pulciņiem, darbojas pašpārvaldē, bet daudzi ārpus
skolas nedara neko. Pat neatnāk uz
pasākumu, kuram citi, ziedojot savu
brīvo laiku, vairākas nedēļas gatavojušies.
Daudzus skolēnus neapmierina tas, ka remontdarbu laikā nākas
staigāt no vienas skolas ēkas uz otru.

Tuvākajā laikā plānota sēde, kurā
kopā ar direktori domāsim, kā padarīt šo procesu interesantāku.
- Iepriekšējo prezidentu iedibinātās tradīcijas, kuras noteikti
vērts turpināt.
- Domāju – noteikti arī turpmākajos gados vidusskolā būs prezidenta kronēšana, uz kuru katrai klasei jāierodas ar savu priekšnesumu.
Tas ir ļoti gaidīts pasākums.
No Smiltenes Centra vidusskolas pārņemta literārās kafejnīcas tradīcija, kuru arī noteikti turpināsim.
Skolēni tajā prezentē savus literāros
darbus. Viss notiek omulīgā atmosfērā, kopā arī pamuzicējam.
Latvijas valsts dzimšanas dienas
mēnesī gribam sarīkot ko līdzīgu šovam „Es mīlu tevi, Latvija!”. Ja viss
izdosies, šādi pasākumi novembrī
varētu būt katru gadu.
Jaunāko klašu skolēni ļoti iecienījuši krāsainās nedēļas, kurās katru
dienu uz skolu jānāk noteiktas krāsas apģērbā.
Ziemassvētku laikā cepam un
garnējam piparkūkas, tās iesaiņojam
un pēc tam dodamies ciemos pie

pensionētajiem skolotājiem un vientuļajiem pensionāriem.
Smiltenes vidusskolā vienmēr ir
bijis savs Lāčplēsis un Spīdola. Lāčplēsim jābūt stipram, veiklam un
attapīgam, Spīdolai – harizmātiskai,
sievišķīgai, gudrai, apveltītai ar labu
intuīciju. Lāčplēsis un Spīdola, atšķirībā no prezidenta amata, ir goda
tituli, kas neuzliek pienākumus pēc
tam. Vienīgi, protams, jādomā, lai ar
savu uzvedību šos godpilnos titulus
nepazemotu.
Noteikti būs arī jauni, līdz šim
nebijuši pasākumi. Bet svarīgākais
– lai gatavošanās tiem netraucētu
mācībām.
- Kā tev izdodas visu paspēt?
Tu dziedi arī popgrupā „Okay”
un vadi pašas iniciētu ģitāristu
pulciņu.
- Šobrīd visintensīvākās ir ceturtdienas, kad nav neviena brīva
brīža. Mājās tieku ar pēdējo autobusu, kas plkst. 20.45 atiet no Smiltenes.
Taču nav arī tā, ka tāpēc ciestu mācības vai kaut ko nepaspētu.
Palīdz tas, ka stundās vienmēr uz-

manīgi klausos skolotāju teiktajā.
Svarīgāko pierakstu. Tas ir veids, kā
mācību vielu atceros vislabāk.
Pašlaik sarežģītākais ir organizēt pašpārvaldes darbu. Jāizdomā,
kā katrs jaunietis ar saviem talantiem un iespējām var palīdzēt, pēc
tam viņš jāuzrunā... Tāpat nav viegli
visus sasaukt kopā. Vienam stundas
beidzas ātrāk, otram – vēlāk, neviens negrib gaidīt, tad vēl problēmas atrast brīvu vietu, kur satikties.
Kad būvdarbi beigsies, šajā ziņā viss
sakārtosies. Ceru, ka jaunā skolēnu
pašpārvalde izmantos tās iespējas,
ko pavērs jaunās telpas.
- Kur tu smelies tam visam
spēku?
- Vakaros, kad esmu nogurusi,
uzspēlēju ģitāru. Nepiederu cilvēkiem, kuri var atpūsties, gultā skatoties televīzijas pārraides. Mani
tas drīzāk nogurdina. Tāpēc kopā
ar skolas pašpārvaldes jauniešiem
esam iecerējuši ik pa laikam sanākt
kopā un uzspēlēt volejbolu.
Gatavošanās lielākiem pasākumiem prasa daudz enerģijas, bet,
ja viss izdodas, tad pēc tam pretī

saņemu tik gaišas un pozitīvas emocijas… Tās uzlādē un dod spēku turpināt iesākto.
- Tev ir laimējies izaugt stiprā
ģimenē. Jūsu saimniecība – Apes
novada „Ceriņi” 2012. gadā atzīta
par skaistāko lauku saimniecību
Latvijā. „Ceriņos” joprojām notiek aktīva saimnieciskā darbība,
jūsu mājas atvērtas draugiem,
skolasbiedriem un tūristiem. Cik
cilvēku šobrīd saimniekojat „Ceriņos”? Kā sadalāt pienākumus?
- Šobrīd „Ceriņos” dzīvojam
pieci – mamma, tētis, ome, es un
mazais brālis. Lielais brālis strādā
Norvēģijā, viena māsa – Rīgā, otra
– Vācijā. Sadzīvojam labi. Reizēm
gadās pa arī domstarpībai, bet tie ir
sīki un nenozīmīgi strīdi.
Tētis mums visiem jau no agras
bērnības licis strādāt. Katram ir savi
pienākumi un ir arī tādi darbi, kurus
darām kopā.
Mums ir aitu un gaļas liellopu
ganāmpulki. Pavasarī visi būvējam
govīm aplokus. Ziemā kopā ejam
meža darbos. Es protu lietot motorzāģi, vālot sienu un braukt ar traktoru. Māku visus lauku darbus un man
nebūs jāgaida, kad kāds atbrauks un,
piemēram, nozāģēs ābelei zaru.
Skolasbiedri, kuriem nav lauku
saimniecības, saka, ka viņiem gribētos tādas mājas kā man, lai vienmēr
ir, ko darīt, lai var apgūt ko jaunu,
noderīgu. Laikam jau cilvēkam
vienmēr gribas tā, kā viņam nav.
- Kādu tu gribētu redzēt Latviju, kurā dzīvos tavi bērni, mazbērni?
- Latvija ir laba tāda, kāda ir.
Bet politiskā situācija gan jāmaina.
- Ko tu novēli savai skolai,
skolotājiem, skolasbiedriem, Latvijai mūsu valsts simtgadē?
- Palikt tikpat jaukiem kā līdz
šim. Smiltenes vidusskolā strādā patiešām ļoti labi un talantīgi skolotāji.
Skolasbiedriem novēlu turpināt visas skolas un arī latviskās tradīcijas.
Būt saliedētiem. Tas svarīgi arī valstiskā līmenī. Kurš tad būs par mums,
ja ne mēs paši?
Inga Deigele,
Smiltenes vidusskolas metodiķe

Startē programmas „Sporto visa klase” 5. sezona
3. oktobrī „Arēnā Rīga” pulcējās gandrīz 7000 Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) organizētās programmas „Sporto visa klase” dalībnieku, lai grandiozā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu programmas
5. sezonai.
Latvijas Olimpiskās komitejas
organizētā programma „Sporto visa
klase” no sešām pilotklasēm pirmajā
gadā, četru gadu laikā ir izaugusi jau
līdz 336 klasēm un nepilniem 8000
dalībniekiem no 70 pašvaldībām.
Viņu vidū ir arī Smiltenes vidusskolas
klases. Programmas jaunie dalībnieki
3.b klase (klases audzinātāja Simona
Zariņa un sporta skolotāja Margarita
Mikarte) un 2. a klases (kl. audz. Vija
Sokolova un sporta skolotāja Laila Cīrule) tika uzņemtas „Sporto visa klase”

pulkā, saņemot oficiālo programmas
piederības zīmi – karogu, kā arī kopā
ar Latvijas vieniem no labākajiem
sportistiem kopīgi nodeva programmas „Sporto visa klase” zvērestu. Šajā
projektā turpina piedalīties Smiltenes
vidusskolas 5.d klase (kl. audz. Ilona
Būda, sporta skolotāja Laila Cīrule).
Projektu organizē LOK un
Smiltenes novada pašvaldība, kura
nodrošina papildus trīs fakultatīvās
sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu, kas paredz vecuma
grupai atbilstošas fiziskās aktivitātes.
Paldies pašvaldībai par iegādātajiem
sporta tērpiem 3.b klasei un 5.d klasei, savukārt 2.a klases skolēni savus
sporta tērpus izlozēja LOK organizētā izlozē.
Vija Sokolova,
Smiltenes vidusskolas 2.a
klases audzinātāja

10 Smiltenes novada Domes Vēstis
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Jauniešu iespaidi par debesskrāpju pilsētu Čikāgu
Jau trešo gadu Smiltenes novada
dome organizēja Smiltenes novada
skolu jauniešu braucienu uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV).
Šogad ceļazīmi divu nedēļu apmaiņas
braucienam no 2. līdz 13. oktobrim
uz ASV pilsētu Čikāgu saņēma seši
jaunieši no Smiltenes vidusskolas,
Palsmanes un Grundzāles pamatskolas, kurus izvēlējās Smiltenes novada
Izglītības pārvaldes rīkotajā skolēnu
atlases konkursā.
Skolēnu apmaiņas brauciens uz
ASV ir novērtējums par viņu sasniegumiem mācībās un sabiedriskajās
aktivitātēs, tas dod iespēju iepazīt
jaunus cilvēkus, citādu kultūrvidi,
pilnveidot savas valodas prasmes,
popularizēt Latviju un iegūt neaizmirstamu pieredzi. Šogad brauciens
tika organizēts sadarbībā ar smiltenieti Lindu Buholti, kura jau vairākus
gadus ar savu ģimeni dzīvo Čikāgā
un atsaucās sadarbības piedāvājumam, lai arī šajā gadā varētu nodrošināt šādu iespēju novada jauniešiem.
Īpašs paldies Lindai Buholtei, Aigai
Ositei, Laimai Magonei un viņu ģimenēm par jauniešu uzņemšanu un
šīs neaizmirstamās pieredzes radīšanu!
Otro gadu Smiltenes novada
jauniešiem un pavadošām personām
(šogad Kasparam Pakulim, Santai
Vinterei, Grietai Stīpniecei, Elīzai
Kaupei, Ralfam Jēkabam Rukam,
Sanijai Justīnei Ramanei, Gintam
Kukainim, Tignai Podniecei) bija iespēja iepazīt Čikāgu. Čikāga ir ASV
trešā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju
skaita, kas atrodas valsts ziemeļaustrumos, Ilinoisas štatā, pie Mičiganas
ezera. Ik gadu tā uzņem miljoniem
pilsētas viesu – gan iekšzemes, gan
ārvalstu. Čikāga ir ļoti urbāna pilsēta, tā tiek dēvēta arī par debesskrāpju
pilsētu, jo šeit atrodas otra augstākā
celtne ASV un astotā augstākā – pasaulē.
Jauniešiem bija sagatavota piesātināta programma – brauciens ar
kuģīti un Čikāgas arhitektūras iepazīšana, viesošanās Sv. Andreja
Luterāņu skolā un Čikāgas latviešu
skolā, kurās prezentēja Latviju un
Smiltenes novadu, apmeklēja Latviešu centru „Garezers”, Čikāgas Blackhawks Nacionālās hokeja līgas spēli,
Čikāgas Mākslas institūtu, Zinātnes
un industrijas muzeju, Adleras planetāriju, Shedd akvāriju, estakādi Navy
Pier, kas iestiepjas Mičiganas ezerā,
debesskrāpi SkyDeck. Pēc brauciena jauniešiem ir daudz iespaidu, kā
viņi paši saka – tā ir neaizmirstama
pieredze iepazīt daļu no Amerikas –
tās vēsturi, mākslu, kultūru, sportu,
ēdienu, cilvēkus un viņu ikdienu, it
īpaši Amerikā dzīvojošos latviešus,
kā viņi dzīvo, strādā, kā uztur saikni
ar Latviju, kopj latviešu tradīcijas.
Linda Buholte, dzimusi, augusi
Smiltenē, absolvējusi Smiltenes ģimnāziju, dziedājusi korī „Lido”, dejojusi tautas deju ansamblī „Ieviņa”, nu
jau 14 gadus dzīvo Čikāgā, 11 gadus
strādā mārketinga jomā. Audzina
divus bērnus: Gabriellu (9 gadi) un
Henriju (Henry) (6 gadi), kurus aktivi iesaista dažādās aktivitātēs. Gabriella spelē klavieres, vijoli, apmeklē
mākslas klases, latviešu skolu sestdienās un trenējas volejbolā. Henrijs
otro sezonu spēlē hokeju, basketbolu
un amerikāņu futbolu. Linda stāsta,
ka plānojot aktivitātes ciemiņiem
no Smiltenes, viņa centās iekļaut

izglītojošus un visiem interesējošus
pasākumus. Tā kā Čikāga ir milzīga
pilsēta un piedāvā ļoti daudz katra tūrista gaumei – palīdzeja pašu skolēnu
atsūtītie CV, kas ļāva ielūkoties viņu
interesēs.
„Kopumā šo nepilnu divu nedēļu
laikā izdevās nedaudz iepazīt katru no
skolēniem. Saskatīju daudz kopīgā ar
viņu un maniem skolas gadiem. Ir patīkami redzēt, ka vēl joprojām Smiltenē bērni iesaistās daudzos ārpus
skolas pasākumos: dzied korī, dejo
tautas dejas, mācās mūzikas skolā un
piedalās teātra pulciņos. Man ir milzīgs prieks, ka skolēniem ir pieejamas
tik daudz programmas un ka interese
par tām nav izsīkusi. Vēlos uzslavēt
šos skolēnus, kas ciemojās, viņi visi
ir ļoti talantīgi un inteliģenti. Mums
kopā bija interesantas sarunas un
jautri pavadīts laiks. Manus pienākumus ļoti atviegloja Gints Kukainis
– Smiltenes novada mērs, kurš viesojās kopā ar jauniešiem. Viņš bija
galvenais šoferis un izvizināja skolēnus uz visiem saplānotajiem apskates
objektiem un vietām. Jāatzīst, ka bija
ļoti patīkami redzēt, ka jauni cilvēki
kā Gints ir iesaistījušies latvijas politiskajā dzīvē, vēl jo vairāk palikdams
savā dzimtajā novadā. Vakaru sarunu
laikā Gints stāstīja un rādīja Smiltenes novadā jau padarīto, ieplānoto
un vēl tik daudz darāmo darbu. Gints
Kukainis ir piemērs visiem Latvijas
jauniešiem, ka tie, kas vēlas un uzdrīkstas, var darīt un mainīt Latviju
uz labāku nākotni,” par saviem iespaidēim stāsta Linda Buholte.
Turpinājumā par saviem iespaidiem debesskrāpju pilsētā Čikāgā
stāsta paši jaunieši un pavadošās personas.
Kaspars Pakulis: Brauciens uz
ASV bija pieredzes un notikumu
pilns. Tas atļāva man un citiem izprast dzīvi iespēju zemē. Brauciens
vienoja gan mūs pašus, gan deva
mums jaunus kontaktus otrpus okeānam. Tiešām jāsaka liels paldies
Smiltenes novada domei par šo iespēju. Visspilgtāk atmiņā palikusi
tieši hokeja spēle. Fanu emocijas
bija pilnīgi savādākas nekā šeit Rīgā.
Kaut arī iepriekš par abām komandām zināju ļoti minimāli, spēles laikā es pārtapu par īstenu fanu. Iespēja
apmeklēt Six Flags Great America
bija lieliska iespēja man, kam paliek
slikti jau braucot automašīnā. Ja man
nebūtu šī iespēja, es domāju, ka man
nākotnē nebūtu vēlme kaut ko tamlīdzīgu vispār pamēģināt, bet tad es
biju gatavs uz visu, jo, kas zina, kad
es atkal tur atgriezīšos. Jāsaka arī liels
paldies ģimenei, kas mani uzņēma –
Andrim Balodim un Aigai Osītei, kā
arī bērniem. Es jutos tā, it kā es būtu

daļa no šīs ģimenes gan no rīta pie
brokastu galda, gan vakarā runājot ar
Andri par dzīvi – sarunas no kurām es
daudz ko ieguvu. Arī muzeju apmeklējumi nebija tik garlaicīgi, kā kādam
var likties. Mēs bijām uz planetāriju,
kas ir kaut kas tāds, ko gribēju izdarīt jau iepriekš (citā valstī), bet toreiz
iespēja neradās. Katrs no apmeklētajiem muzejiem sniedza man ko jaunu.
Piemēram, es beidzot redzēju mākslinieka Vinsenta van Goga mākslas
darbus, kurus iepriekš esmu kopējis,
bet tagad bija iespēja redzēt pašam
ar savām acīm. Ļoti īpaši bija iepazīt
turienes jauniešus. Lai gan kopā pavadījām tikai vienu vakaru, mēs visi
kļuvām par labiem draugiem. Šī tikšanās ļāva izprast kāda ir dzīve ASV.
Iespēja redzēt un izzināt Garezeru,
tas ļāva man saprast un novērtēt, cik
labi ir šeit Latvijā, kā arī to, ka nākotnē tomēr labāk ir palikt Latvijā. Liels
paldies jāsaka gan organizētājiem –
Maritai un Lindai, kā arī visiem, kas
brauca kopā ar mani.
Santa Vintere: Bija ļoti jauki!
Dzīvoju pie Lindas Buholtes – ļoti
mīļa, vienmēr centās kaut ko mājās
atrast, ko mums darīt, lai būtu interesanti. Ieteica labākās vietas apkārtnē,
uz kurām aiziet, kur un ko padarīt. Ar
viņas bērniem bija jautri – ar Gabriellu taisījām slime, ar Henriju spēlējām
uz viņa xbox. Čikāgā mēs apmeklējām teju vai visus muzejus, no kuriem
mīļākie man bija Adlera planetārijs un
Čikāgas mākslas institūts. Vēl man
patika SkyDeck, kaut gan būtu paticis labāk, ja nebūtu bijis jāstāv tādā
rindā. Bet tur bija forši – pavērties uz
Čikāgu no 412 metru augstuma. Vēl
man patika Garezerā. Tur bija ļoti
skaisti, un tiešām atgādināja Latviju.
Mūsu gids arī pastāstīja ļoti daudz, ko
citādi nebūtu zinājuši. Kopumā man
brauciens ļoti, ļoti patika.
Grieta Stīpniece: Pašā brauciena
sākumā likās, ka nepilnas divas nedēļas, tas ir daudz, bet beigās tā vien
bija, knapi paspējām izpildīt visas savas ieceres un vēlmes Čikāgā. Pirms
brauciena es jau zināju, ka Amerika
galīgi nav kā Latvija un tur ir citādāka dzīve un cilvēki. Protams, pirmais,
kas iekrīt acīs, ir visa lielums – ēku,
automašīnu, ceļu, ēdienu porcijas.
Pēc tam es ievēroju, ka cilvēki tur ir
daudz laipnāki, jaukāki, izpalīdzīgāki, kas nemaz nelikās uzspēlēti un neīsti, kā tas varbūt būtu licies Latvijā.
Brauciena laikā mēs apmeklējām gan
izglītojošas, gan izklaidējošas vietas.
Man visvairāk patika Čikāgas Mākslas institūts, jo tur varēja redzēt tādu
slavenu mākslinieku kā Vinsents van
Gogs, Klods Monē darbus. Izstaigājot
šo muzeju, varēja redzēt dažādu laiku mākslas darbus un skulptūras, un

redzēt, kā māksla izpaudās dažādās
kultūrās. Brauciens ar laivu pa Čikāgas upi man arī ļoti patika, jo varēja
uzzināt par Čikāgas arhitektūru un kā
tā laika gaitā ir mainījusies. Elpu aizraujošs skats pavērās no Willis Tower,
kur bija SkyDeck un varēja vērot Čikāgas debesskrāpjus no augšas. Mēs
apmeklējām arī Chicago Blackhawks
hokeja spēli, kur mēs varējām vērot
īstas emocijas, tas bija kaut kas fantastisks! Emocionāli bagāts bija brauciens uz Garezeru, jo tā tiešām bija kā
maza Latvija. Kā arī, pirmā reize, kad
varēju balsot Saeimas vēlēšanās notika tieši Čikāgā, kas to visu padarīja
daudz nozīmīgāku. Protams, vietas,
kuras apmeklējām – divas skolas,
Zinātnes un Industrijas muzejs, Field
muzejs, Shedd akvārijs, planetārijs,
atrakciju parks Six Flags – visas bija
tā vērtas un tādā veidā mēs guvām
jaunu pieredzi un iespaidus. Visa
brauciena laikā mūs lutināja silts
laiks, kas visu braucienu padarīja vēl
neaizmirstamāku un iespaidīgāku.
Elīza Kaupe: ASV guvu neatsveramu pieredzi, kas mainīja manu
skatījumu uz lietām dažādās jomās.
Interesanti bija tas, ka varējām redzēt, kā dzīvo amerikāņi, nesēžot pie
televizora ekrāna, bet gan vērot visu
klātienē. Bija sajūta kā citā realitātē.
Patīkami bija sajust, cik cilvēki bija
atvērti un laipni – bez jebkādiem
aizspriedumiem. Mani pārsteidza
milzīgās ēdienu porcijas, bet diezgan
nepieņemami šķita, ka liela daļa ēdiena tiek vienkārši izmests atkritumos.
Ļoti patika NHL hokeja spēle, jo tajā
varēja ļoti labi sajust, cik emocionāli
līdzjutēji ir amerikāņi. Ļoti vērtīgs
man šķita brauciens uz Garezeru.
Biju pārsteigta par Amerikas latviešu
apņēmību šo vietu uzlabot un uzturēt. Varēja just, ka Garezers viņiem
ir tiešām īpaša vieta, kur tālumā esošie latvieši sanāk kopā un neaizmirst
tradīcijas. Paldies Smiltenes novada
pašvaldībai, kura sniedza iespēju iegūt šos spilgtos iespaidus ASV.
Ralfs Jēkabs Ruks: Brauciens
uz ASV bija VIENREIZĒJS. Tas
bija mans tālākais ceļojums, kurā
esmu bijis. Emocijas bija ļoti lielas
un satriecošas. Katra jaunieša sapnis
ir aizceļot uz ASV. Man bija iespēja
doties ceļojumā uz Čikāgu, kas mani
ļoti iepriecināja. Cilvēki ir ļoti laipni,
atvainojas, ja gadās uzskriet kādam
virsū. Čikāgā iepazinu amerikāņu
kultūru, tradīcijas un dzīvesveidu.
Dzīvoju pie latviešu ģimenes, kura
bija viesmīlīga un sirsnīga, varēju
justies gluži kā mājās. Kopā ar pārējiem ceļabiedriem es devos uz visdažādākajām vietām Čikāgā. Visvairāk
man patika atrakciju parks Six Flags
un debesskrāpis SkyDeck. Devāmies
uz Garezeru, kuru apdzīvo apmēram
80% latviešu. Garezerā varēju justies
kā Latvijā, tā bija otra Latvija otrā pasaules malā. Bija iespēja pamēģināt
jūras velšu ēdienus, kas bija diezgan
garšīgi. Prezentējām Latviju un Smiltenes novadu vienā no Čikāgas skolām. Apmeklējām arī latviešu skolu,
kur sestdienās mācās latviešu bērni,
dejo latviešu tautas dejas un dzied
latviešu tautasdziesmas. Vislielākais
paldies man ir jāsaka ģimenei, kas
mani uzņēma un Smiltenes novada
domei, ka deva man šādu iespēju,
kā arī maniem ceļabiedriem, jo viņi
padarīja šo braucienu interesantu un
jautru.
Gints Kukainis: Šogad man un

Tignai Podniecei bija iespējams pievienoties braucienam ar jauniešiem
un pavadīt šo laiku kopā. Aizvadītas
tika gandrīz divas nedēļas Čikāgā,
iepazīstot Ameriku, tajā dzīvojošos
latviešus un viņu ģimenes. Katra diena Čikāgā bija piesātināta ar iespaidiem, emocijām un informāciju, kura
jāuzņem. Tāds bija arī laiks, kuru
pavadījām Garezerā. Vieta, kur latvieši plašajā un varenajā Amerikā ir
izveidojuši savu Latviju, savu skolu,
lai saviem bērniem un mazbērniem
mācītu latviešu valodu un tradīcijas.
Šo vietu ar savu stāstu īpašu radīja
Gunārs Kancs un Vija Viksne! Bija
ļoti patīkami sastapt un dzirdēt dziedam grupas „Čikāgas piecīši” Armandu Birkenu, apmeklēt baznīcu,
kurā smilteniete Gundega Puidza ir
mācītāja, iepazīties ar latviešu skolu
un diskutēt ar jauniešiem! Brauciena
laikā bija iespējams iepazīt daudz tuvāk mūsu jauniešus – ir liels prieks
par viņiem un pārliecība, ka viņu
vecāki var patiesi lepoties ar saviem
bērniem!
Tigna Podniece: Amerika – iespēju un pārsteigumu zeme manī
raisīja dažāda veida pārdomas. Mani
pārsteidza tas, cik ļoti daudz vecāki
dara, vedot bērnus uz dažāda veida
pulciņiem un nodarbībām. ASV visi
ārpusskolas pulciņi ir par papildus
maksu. Varam tikai pamācīties, kā
tiek uzturētas attiecības un draudzība
starp latviešiem. Tiešām izjutām latviešu vienotību un atbalstu kā ikdienā
tā arī svētku reizēs. Ļoti liels paldies
ģimenēm, kurās viesojāmies. Man
noteikti ieguvums ir jaunas prasmes,
kā uzņemt ciemiņus „amerikāņu"
stilā un iespēja izbaudīt dažādu tautu virtuves. Viens no spilgtākajiem
piedzīvojumiem bija iespēja iepazīties ar Armandu Birkenu no „Čikāgas
piecīšiem”. Domāju, ka kopā ar skolēniem bijām laba komanda. Novēlu,
lai novada dome turpina iesākto un
arī citiem skolēniem ir iespēja iepazīt
citu valstu kultūras un valstis.
Grietas Spītnieces mamma Ilva:
Esam pateicīgi Smiltenes novada
domei par dāvāto iespēju mūsu bērniem apmeklēt sapņu zemi Ameriku.
Viņiem bija iespēja piedzīvot gan
atšķirīgu pieredzi, gan iegūt jaunus
draugus. Vissirsnīgākie vēlējumi
Amerikas ģimenēm, kas uzņēma
mūsu bērnus un dāvāja viņiem savu
laiku, rūpes un atbalstu. Mīļš paldies!
Linda Buholte uzsver, ka jauniešiem šī bija lieliska iespēja ne tikai
apskatīt un iepazīt Čikāgu, bet arī
redzēt kā mēs – Amerikas latvieši te
dzīvojam. Viņa novēl skolēniem sasniegt savus sapņus, būt atvērtiem jaunām pieredzēm un dalīties ar savām
zināšanām, visam Smiltenes novadam – turpināt iesākto ceļu uz labāku nākotni un pieturēties pie saviem
vārdiem, noturot mazo punktu lielajā
Latvijā kā „Vieta, kur augt”!
Smiltenes novada jaunieši ir
ļoti pateicīgi pašvaldībai par sniegto
vērtīgo pieredzi, kā arī aicina savus
vienaudžus uzdrīkstēties un piedalīties nākamajā gadā šajā vai līdzīgos
konkursos. Pašvaldībai ir svarīgi ieinteresēt jauniešus sasniegt arvien
augstākus mācību rezultātus, būt sabiedriski aktīviem un arī attīstīt savu
personību, lai nākotnē spētu būt konkurētspējīgi darba devēji vai darba
ņēmēji.
Marita Mūze,
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IZSTĀDES SMILTENES
NOVADA BIBLIOTĒKĀ
Baznīcas laukumā 13
• 5. – 30.11. Baibas Loces
fotogrāfiju izstāde „Vakara
krēsla”
• No 5.11. Smiltenes Mākslas
skolas 3. – 5. kursu audzēkņu
veidoto medaļu izstāde „Mana
Latvija”
• 1. – 30.11. literatūras izstāde
„Mūsu Valsts prezidenti”
• No 12.11. „Smiltene 100
grāmatās” – par grāmatām,
kurās minēts Smiltenes vārds
• 15.11. Smiltenes Mākslas
skolas absolventu tekstildarbu
izstāde „Sapņi un īstenība”
Bērnu apkalpošanas nodaļā,
Gaujas ielā 1
• 09.11. – 23.11. rokdarbnieces
Baibas Jāņkalnes darināto
masku izstāde

Kultūra
Starptautiskais projekts: OFF-GRID DIY
Biedrība „Abulas lauku partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” un biedrība
„Liepājas rajona partnerība” kopīgi
ar partneriem no Zviedrijas, Lietuvas, diviem partneriem no Igaunijas un trīs partneriem no Somijas
uzsākusi starptautiskās sadarbības
projekta „OFF-GRID: Renewable
Energy DIY for rural development”
projekta (Atjaunojamā enerģija mazām lauku mājsaimniecībām) Nr. 1800-A019.333-000010 īstenošanu.
Projekta mērķis – apkopot un
padziļināti pētīt piemērotu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus un izstrādāt fiziskos prototipus
un atvērtās licences rokasgrāmatu,
lai veicinātu decentralizētas atjaunojamās enerģijas radīšanas / ražošanas
iespējas mazās lauku mājsaimniecībās un viensētās. Projekta ietvaros
tiks organizēts praktiskās darbnīcas,
kurās eksperti mācīs – kā pagatavot
un instalēt alternatīvas enerģijas iegūšanas iekārtas – piemēram, saules
paneļus, saules kolektorus vai kāj-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

minamas iekārtas, kas spēj saražot
elektrību vai enerģiju.
Pirmā projektu partneru tikšanās
notika Latvijā, šā gada 29. – 31. oktobrī viesu mājā „Kalbakas”, Smiltenē. Tikšanās laikā partneri tuvāk
iepazinās, iepazīstināja ar katras dalībvalsts plānotajām aktivitātēm šī
projekta ietvaros. Uz tikšanos bija
ieradušies arī projektā uzaicinātie eksperti, kas pastāstīja un parādīja, kādas iekārtas plānots pagatavot darbnīcu laikā. Tuvākajā laikā eksperti
sāks strādāt pie paraugprototipu izgatavošanas, lai varētu demonstrēt
darbnīcu dalībniekiem, kādas iekārtas iespējams pašiem izgatavot.

Nakts pārgājiena „Spocīns Jocīns”
dalībnieki izgaismo „Stounhendžu”
31. oktobra vakarā 149 lieli un
mazi smiltenieši devās nakts pārgājienā „Spocīns Jocīns”, lai 7 kilometru garajā maršrutā iepazītu Smiltenes apkārtni tumsā. Šis bija līdz
šim apmeklētākais Smiltenes novada TIC organizētais pasākums.
Maršruts sākās pie Smiltenes
Tūrisma informācijas centra, kur, pēc
reģistrēšanās un īsas atklāšanas, ceļš
vijās tālāk uz Jāņukalnu, gar pilsētas
robežu uz Grotūzi. Tālāk, dodoties
pa kādreizējā dzelzceļa posmu, tika
meklēti krūmos paslēpušies spoki.
Gar vecās dzelzceļa stacijas vietu
devāmies uz Tiltlejām, kur ceļš tālāk
veda mūs gar „Slaktūzi” (Firsta Paula
Līvena laikā celto kautuvi) uz skaisti
ar svecītēm izgaismoto „Stounhendžu”, kur dalībniekiem bija iespēja
atvilkt elpu un sasildīties pie ugunskura, uzcept līdzi paņemtās desiņas
un iedzert karstu tēju, lai atgūtu spēkus un dotos atpakaļceļā uz Smilteni.
Salīdzinot ar iepriekšējiem ga-

būs brīvi pieejama internetā.
Biedrība „Abulas lauku partnerība” ir Vietējā rīcības grupa,
kura ELFLA fonda Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
īsteno Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju Smiltenes novada Blomes, Brantu, Launkalnes,
Palsmanes, Variņu, Bilskas un Smiltenes pagastos un Smiltenes pilsētā.
Starptautiskā projekta „OFFGRID DIY: Renewable Energy
for rural development” Nr. 18-00A019.333-000010 aktivitātes tiek
organizētas ELFLA fonda Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
ietvaros.

TLMS „Smiltene” jauns
aprīkojums
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

diem, laika apstākļi šogad lutināja
ar skaidrām, zvaigžņotām debesīm,
neparasti oktobra beigām silto laiku,
kas atviegloja iešanu un ļāva dalībniekiem uzkavēties ilgāk pie ugunskura un izbaudīt vakaru, jo degunā
neknieba sals.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs saka lielu paldies

visiem dalībniekiem un īpašu paldies pasākuma vadītājai Santai Paeglei par lielisko maršrutu un kopā
pavadīto laiku!
Amanta Bērziņa,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra
tūrisma speciāliste
Foto: Evija Ziemiņa

SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRA KINOTEĀTRA REPERTUĀRS
Smiltenē, Gaujas ielā 1, kase: P. O. T. C. 14.00 –19.00, tel. 28343415
19. novembrī Latvijas simtgades filma „Saule brauca debesīs”. Animācijas klasiķes Rozes
Stiebras filma tapusi pēc folkloras
motīviem, tās spraigos notikumus
apdziedājuši Juris Kaukulis un
„Jauno Jāņu orķestris”. Sākums
plkst.15:00.
19., 20., 21. novembrī filma
ģimenei „Riekstkodis un četras
valstības”. Saņēmusi neparastu
Ziemassvētku dāvanu, Klāra dodas
aizraujošā piedzīvojumā uz pavisam neparastām un noslēpumainām vietām – Sniegpārsliņu zemi,
Ziedu zemi un Saldumu zemi. Taču
Klārai ir jānokļūst arī ceturtajā valstībā, kurā viņas piedzīvojumi kļūst
bīstami. Sākumi: 19.XI – plkst.
16:30; 20., 21. XI – plkst. 18:00.

Pēc projekta īstenošanas sabiedrībai visās projekta partneru
teritorijās un arī plašākā sabiedrībai
būs brīvi pieejama informācija un
praktisku piemēru bāze par atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu.
Galvenie ieguvumi saistīti ar jomas
profesionāļu piesaisti un sabiedrības izglītošanu. Projekta ietvaros
Latvijā visās 3 VRG teritorijās tiks
attīstīti un izveidoti šādi prototipi
– kinētiskās enerģijas kājminamām
ierīcēm 5 prototipi, mobilās ūdens
plūsmas ģeneratoram 1 prototips,
mobilās vēja plūsmas ģeneratoram
1 prototips, saules paneļiem 3 prototipi, saules kolektoriem 3 prototipi.
Eksperti izveidos rokasgrāmatu „Off
Grid: DIY" un interneta platformu
ar instrukcijām un vizualizācijām
par šo ierīču izgatavošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Informācija

25. – 26. novembrī animācijas
filma latviski bērniem „Eliots – pats
mazākais Ziemeļbriedis”. Eliota
sapnis ir ieņemt vietu pasaules bērnu gaidītākā ziemeļbriežu pajūgā,
kas svētkos bērniem atved dāvanas.
Viņam tikai jāpierāda, ka spēku
tik garam ceļam pietiks. Sākumi:
25.XI – plkst. 17:00, 26.XI – plkst.
18:00.
27. – 29. novembrī „Pasakaini bagāti”. Reičela kopā ar mīļoto
vīrieti Niku dodas uz viņa labākā
drauga kāzām Singapūrā. Un tikai
lidmašīnā Reičela uzzina, ka Niks
ir noklusējis kādu „sīkumu”, proti –
viņa ģimene ir viena no bagātākajām
visā Āzijā... Sākums plkst. 18:30.
30. novembrī jaunas latviešu
komēdijas „Jaungada taksometrs”

pirmizrāde. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau
gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta
Jaungada dāvana viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju,
kas tajā vakarā paviesojusies viņa
automobilī, – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, satrauktu līgavaini
un pat grūtnieci… Māra Martinsona romantiskā komēdija dāvās
svētku sajūtu, līksmus brīžus un
neaizmirstamas emocijas. Vēl
lomās: Nauris Brikmanis, Valdis
Melderis, Zane Dombrovska, Dita
Lūriņa-Egliena, Dārta Daneviča,
Andris Bulis, Ieva Florence, Māra
Sleja, Valters Krauze, Baiba Sipeniece-Gavere u.c. Sākums plkst.
18:30.

TLMS „Smiltene” katram smiltenietim ir iespēja aušanas datorprogrammā Weawpoint 8 izveidot
sava auduma ieceres skici un arī
realizēt to jaunajās Toika stellēs.
Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Lauku
atbalsta dienesta, biedrības „Abulas
lauku partnerība”, biedrības „Sabiedrība un attīstība” atbalstam, tika
realizēts projekts „Austuves modernizācija smilteniešiem” Nr. 18-09AL10-A019.2202-000006.
Projekta laikā tika iegādāts
pilnībā nokomplektēts steļļu komplekts, kas sastāv no mazām stellēm
(aušanas platums 70 cm, 8 nīškārtas), lielām stellēm (aušanas platums 120 cm, 12 nīškārtas). diviem
steļļu soliem un aušanas datorprogrammas.
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Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā
NOVEMBRA izskaņā
18. novembrī – Latvijas Valsts simtgades svinības „Saules mūžu Latvijai!”:
plkst. 15:00 Kultūras centra lielajā zālē Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšanas ceremonija un
svētku koncerts ar Ievas Akurateres, Rēzijas Kalniņas,
Olgas Dreģes, Lilitas Ozoliņas, Aijas Andrejevas un Alex
piedalīšanos.
Koncertā izskanēs labi zināmas un iemīļotas latviešu
likteņdziesmas, vēstot, ka mūzika, vārdi, dziesmas vienmēr ir vienojuši mūsu tautu. Mēs dziedam, ticot un apzinoties, ka ikviens vārds, katra skaņa rada mūsu realitāti.
Tālab šis koncerts būs kā kopēja lūgšana un pateicība par
mūsu neatkarīgo valsti – Latviju.
Plkst. 19:30 simtgades svinības turpināsies Baznīcas laukumā, kur uz kopīgu sadziedāšanos aicinās
Smiltenes novada ansambļi un solisti. Sagaidot mūsu
valsts 100. gadadienu, aicinām sanākt kopā un dziedāt
skaistākās latviešu dziesmas pašiem sev un mūsu Latvijai! Pēc sadziedāšanās, ap pulksten 20:40, uz Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes ar gaismas
projekciju palīdzību tiks izstāstīts īpašs stāsts. Stāsts
par mums – latviešiem.
Plkst. 21:00 kopā ar visu Latviju un visu pasauli
dziedāsim skaistāko un spēcīgāko dziesmu, kas mums,
latviešiem, jebkad bijusi – „Dievs, svētī Latviju!”, pēc
kuras virs Smiltenes novembra debesīs, uzziedēs krāšņs salūta zieds. Ievērībai – gaismas projekciju stāsts uz
baznīcas fasādes pēc salūta tiks atkārtots pulksten 21:15,
21:45 un 22:15.
24. novembrī plkst. 19:00 Kultūras centra teātra zālē
Smiltenes Tautas teātra izrāde „Pēc kaut kā cēla, nezināma”, režisors Agris Māsēns, lomās – Rita Rozīte, Dace
Purvlīce, Aigars Veldre, Laimonis Matulis. Biļetes iepriekšpārdošanā Kultūras centra kasē: 5,00 eiro.
30. novembrī Kultūras centrā Smiltenes novada amatierteātru skate.

Lielākie pasākumi
DECEMBRĪ
1. decembrī Kultūras centrā Smiltenes novada amatierteātru skate.
2. decembrī plkst. 15:00 Smiltenes ev. lut. baznīcā
Smiltenes Mūzikas skolas absolventu bigbenda koncerts,
diriģents – Pēteris Vilks, solo – Inga Kalvele-Bērziņa.
plkst. 16:00 Baznīcas laukumā un t/c „Centrs” Smiltenes pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumi.
7. decembrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē
Aijas Andrejevas jaunā albuma „Mēs pārejam uz Tu”
prezentācijas koncerts. Kopā ar Aiju uz skatuves kāps arī
Kaspars Ansons (ģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Kaspars
Pļavnieks (bungas), Toms Veismanis (basģitāra), Toms
Mikāls (taustiņi), Anna Zankovska un Santa Šillere (piebalsis), kā arī īpašie viesi Alex un Ansis. Koncertā tiks izdzīvotas un izspēlētas dziesmas gan no jaunā albuma, gan
iemīļotas Aijas dziesmas jaunās krāsās un skanējumā. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās www.bilesuparadize.lv: 10,00, 12,00 un 15,00 eiro.
8. decembrī plkst. 14:00 Kultūras centra lielajā zālē
muzikāla izrāde „Mazā raganiņa” ar Smiltenes Tautas teātra aktrišu un jauniešu deju kolektīva „Buki” (vadītāja
Ieva Arnolde) piedalīšanos, režisore – Zinaida Bērza.
27. decembrī plkst. 14:00 Kultūras centra lielajā zālē
Senioru Ziemassvētki – svētku koncerts ar bērnu deju kolektīva „Dadzīši” un Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņu
piedalīšanos, balle kopā ar grupu „Kalvadoss”. Ieeja bez
maksas.
31. decembrī – esi sveicināts, 2019. gads!
plkst. 23:00 Baznīcas laukumā lustīga Jaunā gada sagaidīšana.
plkst. 00:00 Salūts.
No plkst. 00:30 Kultūras centra lielajā zālē svētku balle
kopā ar grupu „Crazy Daisy”. Pasākuma laikā darbosies
kafejnīca. Ieeja 5,00 eiro.
Plašāka informācija: www.smiltene.lv
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Pasākumi novada pagastos
Bilskas pagasts
9. decembrī plkst.18:00 Bilskas centrā Egles iedegšanas svētki kopā ar Dāvanu un Bonbongu rūķiem no Rūķu bodes. Rotaļas
ap eglīti, karsta tēja un piparkūkas, Gaidīsim, pievienojies skaistajam Ziemassvētku gaidīšanas laikam!
Blomes pagasts
24. novembrī plkst. 19:00 Blomes tautas nama teātra zālē
Brantu amatierteātris Lelde Stumbre „Kalnu Tāle’’, režisore
Gita Skadiņa.
25. novembrī plkst. 14:00 Blomes tautas namā Blomes SIA
amatierteātra izrāde „Folie la famille” jeb ģimenes trakums”.
Režisore Gita Skadiņa. Ieejas maksa 2,00 eiro.
22. decembrī plkst. 11:00 Blomes tautas namā ADVENTA
KONCERTS, piedalās jauktais koris „Rauna”, jauktais koris „Pakalni”, sieviešu vokālais ansamblis „Ieklausies” un vīru vokālais
ansamblis „Herakleum”. Ieeja bez maksas.
Brantu un Smiltenes pagasti
16. decembrī plkst. 15:00 Brantu pagastā klubā „Vidzemīte”
Ziemassvētku eglīte Brantu un Smiltenes pagastu pirmsskolas
vecuma bērniem. Ieeja bez maksas.
22. decembrī plkst. 20:00 Brantu pagastā klubā „Vidzemīte”
Ziemassvētku balle Brantu un Smiltenes pagastu iedzīvotājiem
ar grupu „Galaktika”. Pasākums ar groziņiem, galdiņi rezervējami līdz 17. decembrim pa tālruni: 26405258. Ieejas maksa 3,00
eiro.
29. decembrī plkst. 20:00 Brantu pagastā klubā „Vidzemīte” Jaungada pasākums Brantu un Smiltenes pagastu amatiermākslas kolektīviem ar ielūgumiem. Pasākums pie galdiņiem ar
groziņiem. Ieeja bez maksas.
Grundzāles pagasts
1. decembrī plkst. 15:00 Grundzāles tautas namā „Prāta spēles”. Komandu pieteikšanās līdz 15.11. Sīkāka informācija FB
Grundzāles KN profilā un Smiltenes novada mājaslapā.
16. decembrī plkst. 14:00 Grundzāles kultūras namā Adventes koncerts „Mīlestības gaismā”. Rīko Septītās dienas adventistu Smiltenes draudze. Ieeja bez maksas.
22. decembrī, Grundzāles kultūras namā plkst.11:00 Ziemassvētku rīts pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst.18:00 Ziemassvētku koncertuzvedums „Lai iedegas sveces!”. Muzicē Kristīne
Dina Bitēna-Sirmā un Atvars Sirmais. Ieejas maksa 2,00 eiro.
Pamatskolas skolēniem un senioriem ieeja bez maksas.
Launkalnes pagasts
5. decembrī plkst. 15:30 pie Launkalnes tautas nama Launkalnes galvenās egles iedegšana.
14. decembrī plkst. 19:00 Launkalnes tautas namā vakars
Ziemassvētku noskaņās ar „Sēļu muzikantiem”. Īpaši aicināti
seniori. Ieeja bez maksas.
29. decembrī plkst. 11:00 Launkalnes tautas namā Ziemassvētki pašiem mazākajiem launkalniešiem. Uz rotaļām mīļi aicināti arī lielāki brāļi,māsas un draugi.
Palsmanes pagasts
1. decembrī plkst. 20:00 Palsmanes kultūras namā grupas
„Apvedceļš” labdarības koncerts. Ieejas maksa 3,00 eiro (ziedojums Palsmanes baznīcas torņa pamatu nostiprināšanai). Plkst.
22:00 balle ar grupu „Apvedceļš”. Ieejas maksa 3,00 eiro.
8. decenbrī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā muzikālā
kafejnīca „Lai iedegas sveces”. Ieejas maksa 2,00 eiro.
16. decembrī plkst. 11:00 Palsmanes kultūras namā Adventes laikam veltīts garīgās mūzikas koncerts „Mīlestības gaismā”.
Ieeja pasākumā bez maksas.
29. decembrī plkst. 21:00 Palsmanes kultūras namā Vecgada
balle ar grupu „Lustīgais blūmīzers”. Pasākums pie galdiņiem.
Ieejas maksa 3,00 eiro.
Variņu pagasts
2. decembrī pie Variņu tautas nama Ziemassvētku egles iedegšana.
8. decembrī plkst. 17:00 Variņu tautas namā Kauguru amatierteātra „Vīzija” izrāde – komēdija „Diriģents”. Ieeja 2,00
eiro.
16. decembrī plkst. 15:00 Variņu tautas namā akustiskā trio
koncertprogramma „Sajūti Ziemassvētkus”, piedalās: Iveta
Baumane, Roberts Pētersons un perkusionists Viesturs Samts.
Ieeja 2.00 eiro.
20. decembrī plkst. 16.00 Variņu tautas namā Ziemassvētku
pasākums senioriem.
21. decembrī plkst. 11:00 Variņu tautas namā Ziemassvētku
eglīte pašiem mazākajiem Variņu pagasta bērniem.

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

