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Līdz gada beigām mainīsies
Smiltenes novada domes
vadība

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais, Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis
4. oktobrī Vidzemes pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs
SIA „ZAAO” (ZAAO) paziņoja,
ka par jauno uzņēmuma valdes
priekšsēdētāju apstiprināts līdzšinējais Smiltenes novada mērs
Gints Kukainis, kurš darbu uzsāks 2020. gada 1. janvārī. Tas
nozīmē, ka līdz gada beigām Smiltenes novada domes vadībā plānotas izmaiņas.
Smiltenes novada domes sēžu
darba kārtībā novembrī vai decembrī tiks iekļauts jautājums par jauna
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, jo
līdzšinējais domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis ir pieņēmis jaunu
dzīves izaicinājumu – atstāt novada
domes priekšsēdētāja amatu, nolikt
deputāta mandātu un turpmāk vadīt
28 Ziemeļvidzemes pašvaldībām
piederošu kapitālsabiedrību, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu
SIA „ZAAO”.
Lēmumu pieņemt dzīvē jaunu
izaicinājumu Gints Kukainis pamato ar to, ka Smiltenes novada pašvaldības vadībā strādā jau astoņus
gadus – piecus gadus kā pašvaldības vadītājs, 2 gadus kā priekšsēdētāja vietnieks, bet pirms tam kā
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs, kas ir salīdzinoši ilgs laiks:
„Es nevēlos kādam apnikt un būt
par daudz, tāpēc pieņēmu dzīvē sev
jaunu izaicinājumu, jo Smiltenes
novada pašvaldības vadībā esmu jau
astoņus gadus, tai skaitā kā deputāts
esmu no novada pirmās dienas, kopš
2009. gada, līdz ar to ir bijusi iespēja piedalīties pie visiem procesiem,
kas pēdējo desmit gadu laikā ir notikuši. Smiltenes novads ir pierādījis,
ka atdaloties no Valkas rajona, spēj
būt kā patstāvīga teritoriālā vienība,
attīstīties un sasniegt šobrīd augstāko attīstības indeksa punktu. Ir bijis

aktīvs laiks, kurā esam centušies
ļoti daudz ko paveikt. Attiecībā uz
teritoriālo reformu, mēs publiski
esam pauduši, ka pašvaldība atbalsta ministrijas piedāvāto modeli –
Smiltenes, Raunas un Apes novadu
apvienošanu. Ja Saeimas balsojumā
tas neizies cauri, tad izmantosim visas iespējas, lai paustu savu viedokli
pret citām izmaiņām.”
Gints Kukainis uzsver, ka nevienā brīdī viņam nav bijusi doma
kļūt par ilggadēju pašvaldības vadītāju: „Šo gadu laikā esmu vēlējies
izdarīt konkrētas lietas, īstenot noteiktus mērķus un projektus. Šobrīd
manu izvirzīto mērķu apjoms tuvojas noslēgumam, mēs būsim izdarījuši praktiski visus plānotos darbus,
ko Nacionālā apvienība solīja savā
vēlēšanu programmā. Daļa projektu,
kuri ir uzsākti, tiks realizēti šajā gadā
un daļa nākamajā gadā, finansējums
visiem projektiem ir saplānots. Vēlos, lai pašvaldībā tiktu ienesta jauna
enerģija un jauns spēks, lai novads
varētu attīstīties tāpat kā līdz šim.”
Novembrī vai decembrī domes
sēdē deputātiem no sava vidus būs
jāizvirza kandidāts domes priekšsēdētāja vēlēšanām, pēc kandidāta
izvirzīšanas notiks aizklātā balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Ņemot vērā
to, ka Gintam Kukainim ir jānoliek
arī deputāta mandāts (likuma „Par
pašvaldībām” 38. panta otrā daļa),
izmaiņas gaidāmas arī deputātu sastāvā. Pēc 2017. gada 3. jūnija velēšanu rezultātiem nākamais sarakstā
no partijas Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” ir Vilnis Korulis
no SIA „Palsa”.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: U. Brālēns

Šā gada 31. oktobrī Smiltenē
notiks nakts pārgājiens „SPOCĪNS JOCĪNS”. Pasākuma laikā
dosimies 9 km garā pārgājienā.
Pasākuma sākums 18.30 pie Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (Dārza ielā 3).
Nakts aizsegā dosimies iepazīt naksnīgo Smiltenes apkārtni, pa
ceļam meklēsim spokus un plēsīsim
jokus. Pārgājiena laikā dosimies
Klievezera virzienā līdz Vecsautiņu
avotiem un mērosim atpakaļceļu uz
Cērtenes pilskalna pļaviņu.
Pasākuma dalībniekus aicinām
ņemt līdzi lukturīšus, lai mežā ne-

nomaldītos, karstu tēju, maizītes
un desiņas atpūtai pie ugunskura un
pats galvenais ģērbties silti, ūdensizturīgā apģērbā un zābakos!
Dalība pasākumā ir bez maksas. Lūdzam reģistrēties pasākumam elektroniski šeit, zvanot +371
29395200, rakstot tourism@smiltene.lv vai ierodoties klātienē Smiltenes novada Tūrisma informācijas

centrā (Dārza ielā 3, Smiltenē).
Pasākumu organizē Smiltenes
novada Tūrisma informācijas centrs
sadarbībā ar aktīvās atpūtas pasākumu organizatori Santu Paegli.
Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas www.smiltene.lv, visit.smiltene.lv un sociālajos tīklos.

Pasākums tapis projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.

Sākušies Smiltenes Vidusezera tīrīšanas darbi
Oktobrī ir sākušies
Vidusezera tīrīšanas darbi, veicot ģeosintētisko
cauruļu uzstādīšanas vietas sagatavošanu, grunts
norakšanu un pamatnes
sagatavošanu ģeosintētisko cauruļu uzstādīšanai.
Objektā norisinās tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana,
lai nodrošinātu dūņu pārsūknēšanu, atūdeņošanu,
novietošanu ģeosintētiskajās caurulēs. Ar dūņām pildītās ģeosintētiskās caurules nodrošinās upes krasta
nogāzes nostiprināšanas funkciju,

caurules pēc dūņu izsūknēšanas un atūdeņošanas plānots pārklāt ar zemes klātni
veidojot līdzenu sakoptu
krasta pieeju upei.
Ezera tīrīšanas darbus
plānots veikt ar dūņu sūknēšanas tehnoloģiju. Pēc ezera
dūņu sūknēšanas paredzēts
pazemināt ezera ūdens līmeni, lai varētu nodrošināt
darbu zonu esošās hidrobūves pārbūves darbiem. Sūknēšanas
tehnoloģija ezera tīrīšanai izvēlēta,
turpinājums 3. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
Smiltenes novada domes kārtējā sēde notika 25. septembrī.
Sēdē tika pieņemti 59 lēmumi:
1. Atbalstīt piemiņas plāksnes
uzstādīšanu E. Blīgznam pie viņa
darba vietas – Smiltenes vidusskolas
vecā korpusa sienas Dakteru ielā 27,
Smiltenē.
2. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Arodvidusskola”, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480 003 0129,
kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9480 003
0129 2,1967 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
3. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Irbītes”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9444 003 0005), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 003 0123 2,24 ha
platībā.
4. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma
„Rūpnieki”-2, kas atrodas Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 3400 euro (trīs tūkstotši četri simti euro). Atsavināt I.S.
nekustamo īpašumu „Rūpnieki”-2,
Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 900 0332, kas sastāv no
dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 47.9
m2, kopīpašuma domājamās daļas
479/3525 no daudzdzīvokļu mājas,
divām saimniecības ēkām un zemes
ar kadastra apzīmējumu 9470 012
0055.
5. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām
ar kadastra apzīmējumu 9458 002
0124 001, 9458 002 0127 002, 9458
002 0124 003 un atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9458 002 0124, piešķirt nosaukumu
„Strēlnieki”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads.
6. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar
kadastra apzīmējumu 9448 002 0072
001 un atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9448 002 0072,
piešķirt nosaukumu „Vidusspruguļi”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads.
7. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas
ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415
001 1232 010 un kura atrodas uz
zemes vienības Blaumaņa iela 1A,
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415

001 1232, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-16, Smiltene, Smiltenes novads.
8. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas
ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415
008 0407 018 un kura atrodas uz zemes vienības Mētras iela 2B, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008
0407, piešķirt nosaukumu Mētras
iela 2A k-19, Smiltene, Smiltenes
novads.
9. Pārtraukt M.P. zemes nomas
līgumu Nr.14/2019 par zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr.
4”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, iznomāšanu 0,0188 platībā.
10. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar D.J. par nekustamā
īpašuma „Strēlnieki”, Grundzāles
pagastā zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0124 1,7 ha
un 9458 002 0131 1,6 ha platībā.
11. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar A.D. par nekustamā
īpašuma „Jaunītes”, Brantu pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0068 22,4590 ha platībā.
12. Iznomāt A.S. nekustamo īpašumu „Kalnvērzemnieki”, Grundzāles pagastā:
12.1. apbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9458 003 0048
0,7 ha platībā līdz 2029. gada 31.
decembrim, nomas maksu noteikt
28,00 euro gadā;
12.2. zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9458 003 0046 0.9 ha
platībā līdz 2029. gada 31. decembrim, nomas maksu noteikt 28.00
euro.
13. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar A.S. par nekustamā
īpašuma „Vidusspruguļi”, Brantu pagastā zemi 1,2 ha platībā.
14. Pārtraukt A.L. zemes nomas
līgumu Nr.40/2009 par zemes vienības „Irbītes”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 003 0123,
iznomāšanu 2,24 ha platībā.
15. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar I.G. par nekustamā
īpašuma „Kalnabriņģini”,
16. Iznomāt T.R. nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 11, Blomē, Blomes pagastā, ar kadastra apzīmējumu
9446 006 0084 0,45 ha platībā līdz
2029. gada 31. decembrim.

17. Pārtraukt nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināšanu S.D. mantiniecei E.P. par īpašumu Mežoles iela 10,
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
005 0512, zemes platība 48 m2.
18. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lezdiņi”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 010
0237.
19. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Kalnaķāpiņas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9470 012 0002 un 9470 012 0003.
20. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Putnukalns”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9470
013 0035.
21. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lejassaulgoži”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9458
006 0059.
22. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lejas Dravnieki”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9444
005 0022.
23. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Kalna Sūči”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 007
0188.
24. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Vēri”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9458 004
0049.
25. Piešķirt nekustamā īpašuma
Rīgas iela 16A, Smiltenē, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0812
001 daļai adresi – Rīgas iela 16F,
Smiltene, Smiltenes novads (pielikumā skice).
26. Mainīt adresi „Jurkini”,
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
uz „Apogi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
27. Noteikt, ka zemes vienības
„Ceļš Līči – Šķipeles”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444
007 0259 platība ir 1,33 ha.
28. Pilnveidot Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju
un Vides pārskata projektu atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās
apspriešanas rezultātiem.
29. Izsludināt 2019. gada projek-

tu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes
novadā 2. kārtu, un noteikt projektu
pieteikumu iesniegumu iesniegšanas
termiņu līdz 2019. gada 11. oktobrim, plkst. 16:00.
30. Par dalību programmas
Erasmus+ stratēģiskās partnerības
projektā „Valoda vieno vai šķir”.
31. Par Blomes pamatskolas direktora un direktora vietnieka amatalgu.
32. Par Grundzāles pamatskolas
direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
33. Par Palsmanes pamatskolas
direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
34. Par Variņu pamatskolas direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
35. Par Launkalnes pamatskolas
direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
36. Par Smiltenes vidusskolas
direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
37. Par Smiltenes novada speciālās pamatskolas direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
38. Par pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju mēneša amatalgu.
39. Par profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju
vietnieku mēneša amatalgu.
40. Apstiprināt nolikumu Nr.
6/19 „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2017. gada 26. aprīļa Smiltenes pašvaldības iestādes „Smiltenes
novada speciālā pamatskola” nolikumā Nr. 9/17”.
41. Piedalīties ESF projektā
„Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās” īstenošanā kā sadarbības partnerim.
42. Noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nozaru
speciālistu vajadzībām dzīvojamai
telpai (dzīvoklim) ar adresi Pils iela
4 dzīv.10, Smiltene, Smiltenes novads (kopējā platība 48,30 m2).
43. Par dzīvojamās telpas Pils
ielā 4 dzīv. 10, Smiltene, Smiltenes
novads, izīrēšanu un īres līguma
slēgšanu.
44. Pagarināt noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē Jasmīnu iela 11, Blomes pagasts,

Smiltenes novads uz vienu gadu ar
tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo termiņu.
45. Pagarināt noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē „Silva” 10 dzīv. 6, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, uz vienu
gadu ar tiesībām īres līguma termiņu
pagarināt uz nākamo termiņu.
46. Pagarināt noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņu
adresē Kanāla iela 13 - 1, Smiltene,
Smiltenē.
47. Par D.U. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
48. Par R.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
49. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/19 „Grozījumi Smiltenes
novada domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/19
„Smiltenes novada pašvaldības 2019.
gada pamatbudžets” projektu.
50. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 13/19 Grozījumi Smiltenes
novada domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/19
„Smiltenes novada pašvaldības 2019.
gada speciālais budžets” projektu.
51. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 14/19 „Grozījumi Smiltenes
novada pašvaldības 2009. gada 20.
jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09
„Smiltenes novada pašvaldības Nolikums” projektu.
52. Apstiprināt Nolikuma Nr.
9/19 „Grozījums 2010. gada 28. oktobra Nolikumā „Smiltenes novada
Pašvaldības Policijas nolikums””
projektu.
53. Apstiprināt Noteikumu Nr.
11/19 „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2015. gada 31. marta noteikumos Nr. 5/15 „Par transportlīdzekļu
izmantošanu un izdevumu uzskaites
kārtību Smiltenes novada pašvaldībā”” projektu.
54. Iecelt pašvaldības iestādes
„Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvalde” vadītājas amatā Aiju Cunsku, ar 2019. gada 1. oktobri.
55. Noteikt, ka Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu
vai izglītojošu pasākumu konkursā
2019. gadā atbalstāmo aktivitāšu
prioritāte ir Smiltenes pilsētas 100gades pasākumi.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pašvaldībā
Jauno pašvaldības iestādi – Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldi –
vadīs Aija Cunska
25. septembrī Smiltenes novada domes sēdē deputāti par jaunās
pašvaldības iestādes „Kultūras,
sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāju apstiprināja Aiju
Cunsku.
Kā iepriekš informēts, 2018.
gadā Smiltenes novada pašvaldībā
tika veikts funkciju audits. Ņemot
vērā audita gala ziņojumu, Smiltenes novada kultūras un sporta jomas
izvērtēšanas darba grupas veikto
analīzi, dome nolēma reorganizēt
Smiltenes novada Sporta pārvaldi un
Kultūras pārvaldi un izveidot jaunu
pašvaldības iestādi – Kultūras, sporta
un mūžizglītības pārvalde, kas uzsāks darbu 2020. gada 1. janvārī.

2019. gada 12. septembrī noslēdzās izsludinātais konkurss uz Smiltenes novada pašvaldības iestādes
„Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvalde” vadītāja (-as) amatu, kur
kopumā tika saņemti 11 pieteikumi.
Amata konkurss tika organizēts trīs
kārtās. Pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu
atbilstību izvirzītajām prasībām, otrajā kārtā – pretendenta sniegumu
darba intervijā, pārliecinoties par
pretendenta atbilstību konkursa prasībām un profesionālo piemērotību
amata vietai, trešajā kārtā – izvirzīto
pretendentu detalizētāks atbilstības
izvērtējums. Par konkursa uzvarētāju
konkursa dalībnieku atlases komisija

atzina un ieteica virzīt apstiprināšanai
Aiju Cunsku, kuras izglītība, kvalifikācija un pieredze atbilst pašvaldības
iestādes „Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāja amata pienākumu pildīšanai. Domes sēdē seši
no desmit balsstiesīgajiem deputātiem atbalstīja A. Cunskas kandidatūru, četri deputāti balsojumā atturējās.
Aija Cunska: „Es vēlos pateikt
paldies Smiltenes novada domei par
jaunas pārvaldes izveidi un komisijai
par manas kvalifikācijas, prasmju un
pieredzes augsto novērtējumu, kā arī
par doto iespēju turpmāk stratēģiski
vadīt un attīstīt mūžizglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomas, lai
ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs

un viesis saņemtu viskvalitatīvākos
pakalpojumus. Tieši mūžizglītība
turpmāk varētu būt kā vienojošais
elements, lai konkrēto jomu pakalpojumi kļūtu vēl kvalitatīvāki – pieejami ikvienam, starpdisciplināri un ar
digitālu pieskaņu, kur kopsadarbībā
un kopradē katrs varētu iegūt arvien
jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas
un emocijas.”
Jaunās pārvaldes darbības mērķis būs attīstīt Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas pakalpojumu
sniedzējas, kas dod ieguldījumu
daudzveidīga un sabiedrības aktīvai
līdzdalībai pieejama kultūras, spor-

ta, tūrisma un mūžizglītības procesa
veidošanā Smiltenes novadā.
Informējam, ka A. Cunska ir arī
šā sasaukuma deputāte (Nacionālā
apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK), domē darbojās kā Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas
priekšsēdētāja un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas
locekle. Aija informēja, ka plāno atteikties no komitejas priekšsēdētājas
amata, lai nerastos interešu konflikts,
ieņemot jaunās iestādes amatu.
Plašāka informācija par reorganizācijas uzsākšanu www.smiltene.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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turpinājums no 1. lpp.
lai pēc iespējas mazāk radītu kaitējumu ezerā esošajām dzīvajām būtnēm. Sūknēšanas procesā tiks veidoti padziļinājumi ezera gultnē, kur
patverties zivīm, kad tiks pazemināts ūdens līmenis ezerā hidrobūves
atjaunošanas laika posmā. Šajā laikā
tiks ierobežota gājēju kustība pa gājēju celiņu Vecajā parkā no Pils ielas
līdz viesnīcai „Brūzis”.

Vidusezera tīrīšanas darbi tiks
veikti projekta „Kopēja metodika
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049” ietvaros.
Projektā iesaistītās pašvaldības
īstenos savus pilotprojektus, lai
sakārtotu un pilnveidotu dažādus
infrastruktūras objektus, kas veicinās pielāgošanos klimata pārmai-

ņām. Smiltenē paredzēts atjaunot
Vidusezera slūžas, tās aprīkojot ar
automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai
Vidusezerā, kā arī Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – sanesumu,
dūņu un piesārņojuma tīrīšana.
Par Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūvi un ezera tīrīšanu
līgums noslēgts ar SIA „8 CBR”.
Būvdarbu uzraudzību veiks SIA „RS

Būvnieks”. Pārbūves darbu īstenošana plānota līdz 2020. gada vasarai.
Projekta „LIFE ADAPTATE”
ietvaros ir plānota ne tikai Vidusezera tīrīšana, hidrotehnisko būvju
pārbūve, bet arī dažādi pasākumi,
aktivitātes, lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām. Projektā
ir iesaistīti 11 partneri no visas Eiropas. Kopējās projekta izmaksas ir
3 214 997 EUR, Smiltenes pašval-
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dības projekta tiešās izmaksas 291
461,00 EUR, no kurām programmas
finansējums ir 185 234 EUR. Sīkāka
informācija par projektu: www.lifeadaptate.eu.
Andris Jaunpetrovičs,
Tehnisko projektu vadītājs,
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja

Informācija par aktuālajiem būvniecības objektiem Smiltenes novadā

Gaujas iela.

Smiltenes vidusskolas dienesta viesnīca.

Raiņa iela.

Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek īstenota
būvniecība
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu pārbūve, „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija,
rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība
I. kārta” (ERAF, Valsts budžeta dotācija, pašvaldības
Limbažu ielā 8, Smiltenē
finansējums).
Trases ceļa būve, Launkalnes pagastā,
„Trases ceļa būve, Launkalnes pagastā” (Pašvaldības
Smiltenes novadā
finansējums).
Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz
ielas līdz Rīgas ielai pārbūve
Rīgas ielai pārbūve (Pašvaldības finansējums).
Ceļa Kažauči – Liepkalni pārbūve Smiltenes „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II.
pagastā
kārta” (ELFLA un pašvaldības finansējums).
Ceļa Smiltene – Stariņi pārbūve Smiltenes
pagastā
Paltnieku ceļa pārbūve Brantu pagastā
Ceļa Ķempes – Kamolkalns pārbūve Variņu
pagastā
Ceļa Žubes – Kaikas pārbūve Smiltenes pa- „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija III.
gastā
kārta” (ELFLA un pašvaldības finansējums).
Ceļa Mežsargi – Abula pļavas pārbūve
Blomes pagastā
Ceļa Rūpnieki – Palejas pārbūve Palsmanes
pagastā
Ceļa Sijāri – Bērzkalni posma pārbūve
Grundzāles pagastā, I kārta
Vecā parka un Smiltenes Vidusezera
Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera
hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana tīrīšana – „Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās”
(LIFE ADAPTATE) (Eiropas komisijas finansējums,
pašvaldības finansējums).
Meliorācijas sistēmu sakārtošana 7,74 km
„Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas
garumā Grundzāles pagastā
sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2. kārta”
(ELFLA un pašvaldības finansējums).
Kaikas ielas pārbūve Smiltenē
„Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II. kārta”
(ERAF, Valsts budžeta dotācija, pašvaldības finansējums).
Smiltenes vidusskolas internāta būve un
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”
Smiltenes vidusskolas mācību ēkas pārbūve
(ERAF, valsts budžeta dotācija un pašvaldības
Dakteru ielā 27, Smiltenē
finansējums).
Objekts

Tilta pār Vizlu pārbūve Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā
Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas
līdz Daugavas ielai, Daugavas iela posmā no
Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūve,
Smiltene
Valkas ielas pārbūve, rūpnieciskās ražošanas
ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē

Limbažu iela.

Kaikas iela.

Paveiktais
Galvenie darbi būvobjektos pabeigti. Turpinās labiekārtošanas
un iekšējās apdares un inženierkomunikāciju izbūves darbi.
Darbi objektā turpinās pie minerālmateriālu seguma izbūves,
caurteku iebūves, nogāžu nostiprināšanas.
Galvenie darbi būvobjektā pabeigti. Tiek gatavota
izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.
Būvobjekts nodots ekspluatācijā.

2019. gada novembris

Galvenie darbi būvobjektā pabeigti. Tiek gatavota
izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.
Būvobjekts nodots ekspluatācijā.
Objektā turpinās zemes darbi, konstruktīvo kārtu izbūve,
caurteku iebūve, aprīkojuma uzstādīšana.
Objektā turpinās zemes darbi, konstruktīvo kārtu izbūve,
caurteku iebūve, aprīkojuma uzstādīšana.
Galvenie darbi būvobjektā pabeigti. Tiek gatavota
izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.
Galvenie darbi būvobjektā pabeigti. Tiek gatavota
izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.
Darbi būvobjektā tiks uzsākti 2020. gada pavasarī.

2019. gada oktobris

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
„Smiltenes ūdenssaimniecības attīstība III. kārta”
paplašināšana Smiltenē, 3. kārta, t.sk. Mazā
(ERAF, valsts budžeta dotācija un pašvaldības
Jaunā iela, Valmieras iela, Līkā iela, Cēsu iela, finansējums).
Kalēju iela, Lazdu iela, Priežu iela, Zaķu iela,
Drandu iela, Augstā iela, Cērtenes iela, Krasta
iela, Ceriņu iela, Līvu iela, Ābeļu iela, Raiņa
iela, Smiltenē un Līgo iela, Kalnamuižā

2019. gada oktobris
2019. gada oktobris

2019. gada oktobris
2019. gada novembris
2019. gada novembris
2019. gada novembris
2019. gada novembris
2020. gada oktobris

Veikti nepieciešamie sagatavošanas un materiālu sagādes darbi,
lai oktobrī tiktu uzsākti darbi pie ezera tīrīšanas un hidrobūves
pārbūves.

2020. gada jūlijs

Būvobjekts nodots ekspluatācijā.

2019. gada jūnijs

Galvenie darbi būvobjektā pabeigti. Tiek gatavota
izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

2019. gada novembris

Internāta būve – darbi turpinās pie teritorijas labiekārtošanas,
fasādes izbūves, iekšējās apdares un inženierkomunikāciju
izbūves. Mācību korpusa būve – veikta ārējo
inženierkomunikāciju tīklu izbūve pie mācību korpusa un
pamatu būve. Secīgi turpināsies darbi pie jaunā korpusa izbūves.
Ceļa Sijāri – Bērzkalni posma pārbūve, Grundzāles
Galvenie darbi būvobjektā pabeigti. Tiek gatavota
pagasts, II. kārta (Pašvaldības finansējums).
izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras Izbūvēti centrālie inženierkomunikāciju tīkli, darbi turpinās
sakārtošana Smiltenes pilsētā”(ERAF, valsts budžeta
pie pieslēgumu izbūves. Secīgi turpināsies darbi pie pamata
dotācija un pašvaldības finansējums).
konstruktīvo kārtu un segumu izbūves.
„Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.
kārta” (ERAF, valsts budžeta dotācija un pašvaldības
finansējums).

Plānotais būvdarbu
noslēguma laiks
2019. gada decembris

Internāta būve – 2020.
gada marts
Mācību korpuss –
2022. gads
2019. gada decembris
2020. gada jūlijs

Ielas pārbūve – izbūvēti centrālie inženierkomunikāciju tīkli.
2020. gada decembris
Secīgi turpinās darbi pie pamata konstruktīvo kārtu izbūves.
Pēc pamata konstruktīvo kārtu izbūves objektā tiks noteikts
tehnoloģiskais pārtraukums. Darbus plānots atsākt 2020.gada
jūnijā.
Ražošanas ēka – darbi objektā uzsākti 2019.gada septembrī.
Objektā tiek veikti zemes darbi un uzsākta ēkas pamatu būve.
Darbi pie inženierkomunikāciju izbūves un segumu atjaunošanas 2019. gada decembris
turpinās Drandu, Augstā, Līkā, Cēsu un Mazā Jaunā ielā.

Aktuālā informācija par Smiltenes novada īstenotajiem projektiem pieejama novada mājas lapā www.smiltene.lv.
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Par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Smiltenes novadā
Smiltenes novada pagastu
iedzīvotāji, kuri palikuši bez ģimenes ārstes, aicināti izmantot ģimenes ārstes Ditas Pīlātes sniegtos
veselības aprūpes pakalpojumus,
kā arī vērsties novadā pieejamajos feldšerpunktos.
Ņemot vērā, ka kopš š.g septembra vairāk kā 1500 Smiltenes novada Grundzāles, Palsmanes, Variņu
un daļa Bilskas pagasta iedzīvotāji
ir palikuši bez ģimenes ārstes, kura
rūpējās par iepriekšminēto pagastu
iedzīvotājiem 12 gadus, Nacionālais
veselības dienests (NVD) ir radis
iespēju uz laiku pagastos piesaistīt
ģimenes ārsti Ditu Pīlāti, kura no 3.
oktobra pieņem pacientus Grundzāles pagasta ambulancē:
 Otrdienās no plkst. 15.00
līdz plkst. 19.00;
 Ceturtdienās no plkst.
8.00 līdz plkst. 12.00.
Ģimenes ārste pieņem pacientus pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot
pa tālr. 64728510 (Grundzāles am-

bulatorā dienesta ārsta palīga darba
laikā).
Nacionālais veselības dienests
(NVD), kas īsteno valsts politiku
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, ar š.g. 21.
oktobri plāno no valsts budžeta finansēt Grundzāles ambulanci, Smiltenes novada domes feldšerpunktu,
kurā primārās veselības aprūpes pakalpojumus sniegs sertificēts ārsta
palīgs Māra Ziemiņa. Arī šobrīd tos
ir iespējams saņemt darba laikā:
P. 9:00 – 13:00; O. 15:00 – 19:00;
T. 9:00 – 13:00; C. 8:00 – 12:00;
Pk. 9:00 – 13:00, kontakttālrunis:
64728510.
Atgādinām un informējam, ka
Smiltenes novadā darbojas feldšerpunkti, kuri nodrošina primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu – sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, veic pacientu
aprūpi, piedalās ārstniecībā (brūču
pārsiešana, ambulatori veicamas
injekcijas ādā, zemādā, intramus-

Smiltenes novada feldšerpunkti un to darba laiki:
Feldšerpunkts
Adrese
„Pašvaldības māja”, Bilskas pagasts,
Bilskas feldšeru punkts
Smiltenes novads, LV-4706
Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu Cēsu iela 9, Blomes pagasts,
punkts
Smiltenes novads, LV- 4707
Variņu pagasta feldšerpunkts
Oktobra iela 3A, Variņi, Variņu
pagasts, Smiltenes novads, LV4726
kulāri un intravenozi), nodarbojas ar
pacientu izglītošanu veselības jautājumos, kā arī izmeklē pacientus, diagnosticē slimību un atbilstoši savai
kvalifikācijai veic ārstēšanu, izsniedz
darbnespējas lapu par pirmajām 10
darbnespējas dienām.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” pieejama sekundārā ambulatorā veselības aprūpe, sociālā
aprūpe un rehabilitācija, kā arī diennakts Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, kontakttālrunis:
+371 6472303.
Iedzīvotājiem iespēja saņemt arī
medicīniskus padomus, zvanot uz

Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001.
Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novada pagastos arī turpmāk, Smiltenes
novada pašvaldība ir uzrunājusi un
izsūtījusi dažādām institūcijām un
medijiem aicinājumu – pārņemt
Ģimenes ārsta praksi Smiltenes
novada pagastos, kur novads var
piedāvāt:
 obligātajām prasībām atbilstošas prakses telpas Grundzālē
un Palsmanē;
 Ģimenes ārsta praksei pietiekošu pacientu skaitu;

Darba laiks
P. – Pk.
8:00 – 12:00
P. – Pk.
7:30 – 11:30
P. – Pk.
8:00 – 12:00

Kontakttālrunis
64707475
64772212
64728380

 labiekārtotu divistabu dzīvokli Palsmanes pagasta centrā.
Par iespēju pārņemt praksi, aicinām sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļu,
kontaktinformācija – 64772301.
Tāpat arī ar Grundzāles pagasta
pārvaldes vadītāju Aldu Zvejnieci,
e-pasts alda.zvejniece@smiltene.lv,
t.+37129449680, Palsmanes pagasta
pārvaldes vadītāju Tignu Podnieci,
e-pasts tigna.podniece@smiltene.lv,
t.+37129474697.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināts līdzfinansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai
izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā
Smiltenes novada dome izsludina jaunu līdzfinansēšanas konkursu
kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai
izglītojošu pasākumu īstenošanai
Smiltenes novadā, kur par atbalstāmo
aktivitāšu prioritāti ir noteikti Smiltenes pilsētas 100 gadu pasākumi.
Konkursa mērķis ir atbalstīt
pasākumus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina
Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-

bāšanā un jaunu kultūras tradīciju
radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā.
Konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un
kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs
ieguvums novadam. Pašvaldības atbalstītās aktivitātes un pasākumi jāīsteno gada laikā no līguma parakstīšanas brīža.
Konkursā tiek atbalstīti: koncerti un festivāli; teātra, kino un deju

izrādes; izstādes, mākslas plenēri;
izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskākajās
teritorijās; kultūrmantojuma digitalizācija; radošās darbnīcas; kultūrizglītojošas programmas un lekcijas;
literārie pasākumi; kultūrvēsturisku
izdevumu un grāmatu izdošana; novada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu,
uzņēmumu) reprezentējošu video
filmu uzņemšana; audioierakstu
ierakstīšana; gadskārtu svētku un
latvisko tradīciju popularizēšanas

pasākumi.
Konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viena pasākuma īstenošanai var
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
līdz 2000,00 euro, ne vairāk kā 90%
no kopējām pasākuma izmaksām.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Konkursa nolikums,
pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada
mājas lapā, sadaļā „Attīstība” – Paš-

valdības atbalsts. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 4.
novembrim plkst. 16.00, Smiltenes
novada domes Klientu apkalpošanas
centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729)
personīgi vai elektroniski jānosūta
uz e-pastu dome@smiltene.lv ar
norādi „Smiltenes novada kultūras,
sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu
pasākumu konkursam”.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies meliorācijas projekts
Smiltenes novada dome īstenojusi projektu „Smiltenes novada
pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu infrastruktūras
uzlabošana 2. kārta”.
Projekta ietvaros tika atjaunotas
pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas lauksaimniecības un meža zemēs 7,737 km garumā Grundzāles pagastā.
Projekta mērķis ir uzlabot in-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
frastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības
paaugstināšanu, audzes veselības
un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un

mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas
sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta

dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014 .– 2020.gadam pasākuma
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas
203840,09 EUR (divi simti trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro 9
centi) no tām ELFLA finansējums

– 167820,60 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit eiro 60 centi) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums
36019,49 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši deviņpadsmit eiro 49 centi).
Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāja

Vecā parka pārvērtības
Smiltenes Vecajā parkā un pie
Tepera ezera pirmoreiz brīvā dabā
skatāmas desmit lielformāta gleznas. Vecais parks un Tepera ezera
promenāde ir daudzu smilteniešu
un tūristu iemīļota pastaigu vieta.
Viņi līdz pat pavasarim – gan no rītiem, gan vakaros, pastaigājoties var
baudīt dažādus mākslas stilus. Atšķirībā no galerijām un muzejiem,
šeit nav daudz saistošu ierobežojumu. Gleznas tapa pagājušā gada rudenī, Kalnamuižā. Tās apskatāmas
no abām pusēm un veido vienotu
stāstu. Par šādu vizuālo noformējumu parūpējās SIA „ITS tehnoloģijas”. Gleznu rāmjus izgatavoja IU
„D. Piebalga”.
Gleznām nezaudēt savu burvību arī tumšajos gadalaikos, rudens
lietavās un ziemas puteņos palīdzēs
īpaši šim nolūkam izraudzītās krā-

Vecajā parkā uzstādītas lielformāta gleznas.
sas, izgaismojums un fluerescentās
gleznošanas tehnika.
Lai skatīšanās būtu interesantāka, apmeklējot brīvdabas gleznu izstādi vakara stundās, aicinām ņemt
līdzi lukturīšus.

Brīvdabas izstādē piedāvājam
sabiedrībai iepazīt Smiltenes un
Balvu novadu jauno mākslinieku
darbus. Smiltenes Vecajā parkā un
Tepera ezera promenādē izstādītas
I. Bediķes, Z. Bērzas, I. Biķes,

V. Janausas, V. Jaunzemas, V. Meisteres, A. Nīlas, D. Babānes, I. Bankovas, L. Ikstenas, L. Ločmeles, D.
Loginas, I. Matisānes un A. Zeltiņas
lielformāta gleznas.
Māksliniekiem – amatieriem
šādu iespēju deva Biedrība „Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar
biedrību „Balvu rajona partnerība”,
uzaicinot viņus iesaistīties starptautiskā projektā „Handicraft Festival –
Transnational cooperation project”.
Projekta idejas autorei M. Kuprišai šī ir pirmā šāda veida pieredze.
Uzsākot darbu, tika meklēts izturīgs
materiāls un speciālas krāsas. To, kā
gleznas izturēs laikapstākļu pārbaudījumus, rādīs laiks.
Neparastā brīvdabas izstāde jau
priecējusi skatītājus Sēļu muižā un
Mazsalacas novadā.
„Abulas lauku partnerība” skatī-

tājiem, raugoties gleznās, kas lieliski
sasaucas ar skaisto Smiltenes Vecā
parka un Tepera ezera promenādes
gleznaino ainavu, novēl izbaudīt
rudens krāsu spēles, ļaut tumšajos
rudens un ziemas vakaros atmodināt zemapziņā apslēpto uztveri, kas
dara brīnumus…
Skatītājus brīvdabas izstādē
vēl gaida daži pārsteigumi. Šobrīd
tiek veikta cenu aptauja un meklēts
finansējums par apgaismojumu diviem gleznu rāmjiem.
Gleznu ceļvedis aplūkojams –
www.abulas.lv. Izvērstāka informācija būs pieejama arī Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā.
Maira Kupriša,
Biedrība „Abulas lauku partnerība”
Starptautiskā projekta koordinatore
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Iedzīvotājus aicinām balsot
par „Ģimenei draudzīgāko
pašvaldību 2019”
Smiltenes novads
piedalās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
(VARAM) un Valsts
reģionālās attīstības
aģentūras (VRAA)
rīkotajā
konkursā
„Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”,
kura ietvaros aicinām
ikvienu balstot par
Smiltenes
novadu
un izteikt viedokli,
priekšlikumus
par
pašvaldības pakalpojumiem ģimenēm.
Balsot iespējams līdz 4. novembrim tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv, autorizējoties ar sociālo
tīklu kontiem vai e-pastu.
Balstoties uz iedzīvotāju balsojumu, tiks noteiktas piecas ģime-

nēm draudzīgākās
pašvaldības – pa vienai katrā plānošanas
reģionā. Uzvarētājas
saņems naudas balvu 15 000,00 EUR
apmērā, kura pašvaldībām būs jāizmanto
ģimenēm ar bērniem
atbalsta pasākumu
un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem
piemērotas
vides
veidošanai
2020.
gadā.
Aicinām būt aktīviem un atbalstīt arī Smiltenes novada pašvaldību!
Vairāk informācijas un balsošana www.vietagimenei.lv
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nodarbinātības valsts aģentūra
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Dzimtsarakstu
nodaļa informē
2019. gada septembra mēnesī
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10
jaundzimušie, noslēgtas 4 laulības
un sastādīti 14 miršanas reģistri.
Septembra mēnesī dzimšanas
apliecības saņēma 5 meitenes un 5
zēni.
Nodaļā sastādīti 14 miršanas
reģistri. Miruši 2 vīrieši (vecumā
no 59 līdz 78 gadiem) un mirušas
12 sievietes (vecumā no 63 līdz 100
gadiem). Reģistrēti miruši 5 iedzīvotāji no Smiltenes pilsētas, 3 iedzīvotāji no Launkalnes pagasta, 2
iedzīvotāji no Rīgas un pa 1 iedzīvotājam no Bilskas, Palsmanes, Liepas
un Jaunpiebalgas pagastiem.
Kopumā līdz 2019. gada 1. oktobrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 100 jaundzimušie, 110 miršanas reģistri, noslēgtas 37 laulības un
Smiltenes Romas katoļu draudzes
baznīcā noslēgta viena laulība.

Darba meklētāj, satiec savu darba devēju
Dalība pasākumā ir bez maksas!
ESF projekts Nr. 9.1.1.2/15/001 “Atbals ilgstošajiem bezdarbniekiem”

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Smiltenes novadā sakoptības mēnesis un savākto lapu izvešanas akcija
Katru gadu gan pavasarī gan
rudenī, Smiltenes novadā tiek izsludināts sakoptības jeb spodrības mēnesis, tā ietvaros no 14. oktobra līdz
15. novembrim ugunskurā atļauts
sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava
īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un
mantai.
Spodrības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā un no
pagastu ciemu centriem tiks organizēta savākto lapu (tai skaitā
dārza augu laksti, zāle, nezāles)
izvešanas akcija. Maisu izvešanu

ar savāktām lapām organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:
Smiltenes pilsētas teritorijā:
 No katras mājsaimniecības
savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
 Izvešana jāpiesaka no šāda
gada 14. oktobra līdz 28. oktobrim, zvanot SIA „Smiltenes NKUP”
uz telefona numuru 25302253, darba laikā no plkst. 9.00 – 12.00;
 Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur
atstās maisus, gadījumā ja mājas
adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu,
telefona numuru;
 Savāktās zaļo augu daļas

un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
 Gadījumā, ja maisos bez
zāles un lapām tiks konstatēts zaru
un sadzīves atkritumu piemaisījums,
maisi netiek izvesti.
 Maisu izvešanu veiks SIA
„Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu
izvešanas dienas – 17. oktobris, 24.
oktobris, 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris un 21. novembris. Vadoties pēc laikapstākļiem,
pieteikšanās un lapu izvešanas laiks
var tikt pagarināts.
No pagastu ciemu centriem:
 No katras mājsaimniecības
savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;

 Izvešana jāpiesaka līdz 1.
novembrim savā pagasta pārvaldē,
 Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur
atstās maisus, gadījumā ja mājas
adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu,
telefona numuru;
 Savāktās zaļo augu daļas
un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
 Gadījumā, ja maisos bez
zāles un lapām tiks konstatēts zaru
un sadzīves atkritumu piemaisījums,
maisi netiek izvesti.
 Maisu izvešana tiks veikta
šā gada novembra laikā.

Informējam, ka zaru izvešanu
ir iespējams pieteikt pa maksu SIA
„Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.
tālr. 29161694 darba laikā no plkst.
8:00 – 17:00 vai SIA „ZAAO” tālrunis informācijai 64281250 vai uz
mob. 29225862.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības
apmaksāto savākto zaļo augu daļu
un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā un visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.
Rūpēsimies par apkārtējo vidi un
sakopsim savu novadu kopā!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada dome saņems finansējumu remigrācijas aktivitāšu
īstenošanai
Smiltenes novada domei, piedaloties Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
konkursā, izdevies piesaistīt finansējumu, lai īstenotu aktivitātes,
popularizētu Smiltenes novadu kā
vietu, kur dzīvot, strādāt, mācīties
un arī atpūsties. Pašvaldība arī aicina atsaukties tautiešus, kuri vēlas
atgriezties Latvijā, kā arī remigrantus, kuriem atbalsts nav nepieciešams, jo jūsu pieredze ir svarīga
nākotnes pasākumu veidošanā.
Smiltenes novads 10 gadu
laikā ir kļuvis par enerģisku, dinamisku novadu, kur attīstīta uzņēmējdarbības vide iet rokrokā ar
pievilcīgu dzīves vidi ikvienam.
Pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie
dažādu atbalsta pasākumu un projektu īstenošanas, lai sakārtotu
infrastruktūru, nodrošinātu pieejamus valsts un pašvaldības pakal-

pojumus,
veicinātu iedzīvotāju
skaita pieaugumu novadā. Viens
no tādiem ir remigrācijas projekts,
kurš tika uzsākts 2018. gadā, Smiltenes novadam darbojoties tajā kā
pilotpašvaldībai. Projekta ietvaros
ir īstenoti informatīvi pasākumi ar
pašvaldības finansējumu, bet š.g.
rudenī ir izdevies piesaistīt arī papildus finansējumu, lai turpinātu
īstenot pasākumus, kas būs pieejami ikvienam novada, Latvijas un
pasaules iedzīvotajam.
Lai turpinātu īstenot valsts remigrācijas programmu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) sadarbībā ar
plānošanas reģioniem š.g. jūlijā izsludināja konkursu „Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā
plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas

pašvaldības, kuras īsteno un plāno
īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai
un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas
sekmēšanu.
Vidzemes plānošanas reģiona
izsludinātajā konkursā atbalstu saņems piecas reģiona pašvaldības –
Smiltenes, Gulbenes, Cēsu, Valkas
novadi un Valmieras pilsētas pašvaldība. Smiltenes novads saņems
10 000 euro finansējumu, kuru paredzēts izmantot aktivitāšu īstenošanā līdz 2020. gada 31. maijam.
Smiltenes novads konkursa
finansējumu plāno izmantot gan
iesāktu aktivitāšu pilnveidošanā, kā
arī radīt papildus atbalsta pasākumus remigrācijas veicināšanai. Lai
popularizētu piedāvātās iespējas
Smiltenes novadā, tiek plānots vei-

dot video stāstus „Nāc dzīvot Smiltenes novadā!”, atspoguļojot tajos
cilvēku pieredzi, dzīvi reģionos,
izceļot ieguvumus dzīvojot Latvijā.
Tāpat tiks pilnveidoti informatīvie
materiāli, kas tika izgatavoti 2018.
gada remigrācija pilotprojekta ietvaros, kuros apkopota informācija
par dzīves, izglītības, darba, atpūtas iespējām Smiltenes novadā. Lai
veicinātu valodas apguvi remigrantu ģimeņu bērniem, tiks piešķirts finansējums – atbalsts mācību materiālu iegādei vai izstrādei Smiltenes
novada izglītības iestādēs. Konkursa ietvaros tiek plānots organizēt
tīklošanās pasākumu remigrantiem
un iedzīvotājiem, kā arī, izmantojot
dažādas platformas, plānots uzrunāt tautiešus ārzemēs atgriezties
pie savām ģimenēm, lai kopā svinētu Smiltenes pilsētas 100 gadu
jubileju, kas tiks atzīmētā no 2020.

gada 17. līdz 19. jūlijam.
Par remigrācijas jautājumiem,
atgriešanos, iespējām Smiltenes
novadā aicināti sazināties ar Smiltenes novada domes sabiedrisko
attiecību speciālisti Ingu Kovalu,
inga.kovala@smiltene.lv,
tālr.:
+371 29613117.
Lai plānotu un īstenotu aktivitātes, atbalsta pasakāmus, kā
arī informētu par pasākumiem un
iespējām remigrantiem, kurus piedāvā pašvaldība un arī valsts institūcijas, aicināti atsaukties novada
remigranti, kas atgriezušies Latvijā
un Smiltenes novadā pēc prombūtnes ārzemēs, rakstot uz epastu inga.
kovala@smiltene.lv vai sūtot ziņu
Smiltenes novada pašvaldības Facebook.com lapā. Jūsu viedoklis un
pieredze var veicināt remigrāciju!
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zivju fonds apstiprinājis projektu
Zivju fonda padome
2019. gada 20. septembra
sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada
domes iesniegto projektu
„Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Smiltenes nova-

dā 2019. gadā”.
Projekta mērķis ir
zivju resursu aizsardzība
un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes un
Apes novada ūdenstilpēs,
papildinot
materiālteh-

nisko nodrošinājumu. Lai veiktu
zivju resursu aizsardzības pasākumus Smiltenes un Apes novadu
ūdenstilpēs, projekta ietvaros tiks
iegādāts bezpilota lidaparāts jeb
drons.
Projekta kopējās plānotās iz-

maksas ir 4414,20 EUR. Zivju
fonda finansējums ir 3928,64 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums ir
485,56 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada decembrim.
Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem

var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā
„Projekti”.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Smiltenes novada Pašvaldības policijas
atskaite par 2019. gada septembri

Apgūst zināšanas par atjaunojamo
enerģiju mazās mājsaimniecībās

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019. gada septembra mēnesī sastādījusi
35 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 24 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu un 11 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2019. gada vasarā Starptautiskā LEADER projekta
„OFF GRID: Atjaunojamā
enerģija DARI PATS” ietvaros, par to, kā pašiem izgatavot un uzstādīt saules paneļu
autonomu sistēmu, saules
kolektoru siltajam ūdenim un
dažādām kājminamām iekārtām, mācījās 160 dalībnieki
no Vidzemes, Kurzemes un
Latgales. Apmācības tika
piedāvātas bez maksas un izsauca lielu interesi.
Vislielākā interese bija
par Saules paneļiem un to auProjekta dalībnieki izgatavo un apmāca uzstādīt saules
tonomu sistēmu uzstādīšanu.
paneļus.
Kopā 83 dalībnieki apeklēja
šīs darbnīcas. Darbnīcu dalībnieki savās
dušu, lai interesenti varētu pārliecināties
atsauksmēs pauda viedokli, ka šādas darbpar iekārtas darbību.
nīcas vajadzētu piedāvāt vēl plašākam inteNeparastas darbnīcas interesentiem
resentu lokam, jo interese ir liela, bet trūkst
piedāvāja Ērmriteņu eksperts Gatis Kreiczināšanu un profesionāla padoma. Daudzi
bergs un Ilgtspējības pētnieks un aktīvists
dalībnieki arī atzina, ka sabiedrībā valda
Elgars Felcis. Viņi iepazīstināja dalībnienepareizi priekšstati, ka, piemēram, saules
kus ar iekārtām, kas darbināmas ar cilvēka
paneļi Latvijā īsti neatmaksājas un ir dārgi.
spēku, minot pedāļus. Tā iespējams, minot
Savukārt saules paneļu darbnīcu vadītājs
pedāļus, darbināt elektroģeneratoru un uzTallinas Tehnoloģiju universitātes eksperts
lādēt akumulatoru. Vai arī – darbināt veļas
PhD Indreks Roasto šo viedokli spēja apmašīnu, kravas velosipēdu, ūdens sūkni,
gāzt – ir augusi saules paneļu kvalitāte un
augļu rīvi vai kājminamu traktoru.
efektivitāte, tie enerģiju ražo pat dienās bez
Projekts vēl turpināsies līdz 2020. gada
saules. Savukārt to cena pēdējo gadu laikā
decembrim. Pēc projekta pabeigšanas intestrauji samazinās, tādēļ savā mājsaimniecīresenti varēs iepazīties ar izgatavotajām iebā ieviest saules paneļus ir saimnieciski un
kārtām klātienē trīs saimniecībās projekta
arī ekoloģiski gudrs risinājums, kas neprasa
īstenotāju teritorijās – Abulas lauku partnemilzu ieguldījumus.
rībā, Daugavpils un Ilūkstes novadu partDarbnīcas par Saules kolektoriem vanerībā „Kaimiņi” un Liepājas rajona partdīja Fizikālās enerģētikas institūta eksperts
nerībā. Projektā iesaistītie eksperti gatavo
Dr. sc. ing. Andrejs Snegirjovs. Darbnīcu
izgatavoto iekārtu izgatavošanas instrukcilaikā tika izgatavotas un uzstādītās trīs aujas un tās būs brīvi pieejamas interesentiem
tonomas Saules kolektoru sistēmas, kuras
internetā pēc projekta pabeigšanas.
sasilda ūdeni pat līdz 60 grādiem. DemonsLīga Krūmiņa-Krīgere,
trācijas nolūkos šīs iekārtas ir aprīkotas ar
projekta vadītāja

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)
24
noteikumu pārkāpumiem:
LAPK 42.1 p. 1. d. Par smēķēšanu neatļautās vietās
1
1
13
LAPK 42. . p. 4. d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais
LAPK 75. p. 1. d. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu
1
LAPK 171. p. 1. d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par
5
atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu
LAPK 171.1 p. 1. d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu
vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis
2
nepilngadīgais
LAPK 171.1 p. 2. d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu
vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis
2
nepilngadīgais un ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas
No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:
„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
11
SN 20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un
sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās
1
vietās
SN 21.1. Par atrašanos publiskās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās
un sabiedriskajā transportā, izņemot Smiltenes novada domes atļautajos pasākumos un
8
vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita
alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi
SN 27.1. Par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu
uz atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem vai stāvēšanu, vai gulēšanu uz
2
tiem publiskās vietās
Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina, par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai
personu tiesību un brīvības apdraudējumu nekavējoties ziņojat: 28 65 99 33 vai 110

Smiltenes novada Pašvaldības policija
atgādina rūpēties par drošību un mājas
dzīvnieku reģistrēšanas kārtību
Iestājoties rudenim, diennakts tumšais
laiks kļūst arvien garāks. Pašvaldības policija aicina iedzīvotājiem, it īpaši gājējiem, kuri
piedalās ceļu satiksmē, rūpēties par savu drošību uz ceļa, nodrošinot sevi ar gaismu atstarojošajiem elementiem.
Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem
diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem un
velosipēdistiem, kas atrodas uz brauktuves vai
nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai
apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem.
Pašvaldības policija aicina nepakļaut sevi
riskam. Autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem, braucot pa diennakts tumšo laiku, it īpaši
pie gājēju pārejām, kuras nav pietiekami apgaismotas. Savukārt iedzīvotāji aicināti nodrošināt
sevi un bērnus ar atstarotājiem, lai kļūtu vieglāk
pamanāmi uz ceļa!
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas
kārtība
No 2017. gada 1. janvāra Latvijā visiem
suņiem no sešu mēnešu vecuma jābūt apzīmētiem ar mikročipu un reģistrētiem valstī vienotā
informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu
centra (LDC) datubāzē. Tas noteikts ar mērķi, lai
visi suņi būtu identificējami un piederīgi savam
saimniekam. Citu mājdzīvnieku reģistrācija nav
obligāta. Bet tā var atvieglot saimniekiem atrast
noklīdušu mājdzīvnieku.
Reģistrācijas nosacījumi
Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē (mikročipē) un pasi vai vakcinācijas apliecību izsniedz
privātpraktizējošs vetārsts.
 Sunim ir jābūt mikročipētam un reģistrētam;
 Kaķu un mājas sesku reģistrācija ir
brīvprātīga.
! Ja suns ir mikročipēts, pārliecinies, vai tas

ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (LDC)
datu bāzē, ievadot mājdzīvnieka numuru www.
ldc.gov.lv sadaļā mājas (istabas) dzīvnieki.
Mājdzīvnieku reģistrāciju īpašnieks var
veikt:
Ar e-pakalpojumu:
 Lauksaimniecības datu centra portālā
www.ldc.lv;
 Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
www.latvija.lv.
Par pakalpojumu norēķinās saņemot rēķinu.
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķi obligāti ir jānorāda rēķina numurs.
Klātienē:
 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā;
 Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros;
 Lauksaimniecības datu centrā.
Norēķināties par pakalpojumu var ar maksājuma karti vai saņemot rēķinu.
Lai reģistrētu savu mīluli nepieciešams uzrādīt:
 Mājdzīvnieka pase vai vakcinēšanās apliecība;
 Īpašnieka personas apliecinošs dokuments
Reģistrācijas maksa ir 3,50 euro.
Mājdzīvnieka reģistrācija tiek pabeigta tikai pēc reģistrācijas maksas saņemšanas LDC
kontā. Pretējā gadījumā reģistrācija tiek anulēta.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par suņa nereģistrēšanu:
fiziskām personām no 7 līdz 210 euro, atkārtoti mo 210 līdz 350 euro;
juridiskām personām sods no 15 līdz 350
euro, atkārtoti no 350 līdz 700 euro.
Egija Cekula,
Smiltenes novada Pašvaldības policijas
priekšniece

Noslēgušās apmācības
„Dārza eksperts”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Biedrība „Spēkavots”
organizēja apmācības „Dārza eksperts”, kuras notika
Palsmanē septembra mēnesī.
Apmācību programmā ietilpa
lekcijas par augsnes ielabošanu un mēslošanu, par augu
saderību un audzēšanas ieteikumiem, kā arī ekskursijapraktikums uz Kalsnavas arborētumu, kuru
mēdz saukt arī par
trešo botānisko dārzu
Latvijā. Interesanta
un pārdomu pilna bija
tikšanās ar Kalsnavas
pagasta koku dārza
„Igaijas" saimnieci,
brīvdārznieci
Aiju
Kaškuri. Viņas dārzs
veidots pēc principa – dārzā,mazāk darba
un vairāk prieka maņām.
Apmācību programmas tēmās tika
uzklausīts profesionāļu viedoklis, kā arī
notika diskusijas un pieredzes stāsti pašu
dalībnieku vidū. Apmācību vadītājas
A. Kukaines mērkis bija pēc iespējas plašāk
parādīt interesentiem, cik dažādi var veidot
dārzu, izvēloties vien augus un ļaujot tiem
piemeklēt atbilstošu teritoriju. Divu gadu
laikā organizētās apmācības ir pulcējušas
kopā dārzmīļus no visa novada, izveidojot

neformālu draugu grupu, kura
nolēma turpināt tikties arī pēc
mācībām. Gluži tāpat, kā Rīga
nekad nebūs gatava, tā arī mūsu
dārzi, vienmēr būs ko pārstādīt
un ieaudzēt pa jaunam. Paldies
Agijai un Guntai par interesantajām un
noderīgajām prezentācijām, paldies ikvienam, kurš dalījās savā dārzkopja pieredzē.
Lai izdodas izveidot savus sapņu dārzus,
vai nu ar vienu dobi, vai vairākām, vai arī
iekopt plašu ziedošu puķu pļavu.
Apmācības notika ar Abulas lauku
partnerības ELFLA fonda 6. kārtas 5.2 aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniacitīvas” projekta atbalstu.
Birute Mežale,
biedrības vadītāja
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Pabeigti telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi un iegādātas
jaunas medicīniskās tehnoloģijas
Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.
9.3.2.0/19/I/016 „Infrastruktūras un medicīnas
tehnoloģiju atjaunošana
Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā,
un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē” ietvaros ir pabeigti
telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” Steidzamās medicīniskās
palīdzības punktā un Ambulatorajā
nodaļā kā arī iegādātas jaunas medicīniskās tehnoloģijas.
Projekta ietvaros tika veikta
vienkāršotu telpu atjaunošana divām SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” struktūrvienībām. Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā
tika atjaunotas 3 telpas ar kopējo
platību 82,2 kvadrātmetri un Ambulatorajā daļā tika atjaunotas 10 tel-

pas/kabineti ar kopējo platību 172,6
kvadrātmetri, kas atrodas Poliklīnikas ēkas otrajā stāvā. SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā
ir iegādātas 10 jaunas medicīnas
tehnoloģijas (manipulāciju/operāciju galds, elektrokardiogrāfs, operācijas lampa, divi nerūsējoša tērauda
procedūru galdi, divas baktericīdās
lampas, ķirurģiskais sūknis, divas
divdaļīgas apskašu kušetes) un SIA
„Vidzemes slimnīca” priekš dzemdību un ginekoloģijas nodaļas ir iegādāts apsildāmais bērnu kopšanas
galds.
Šonedēļ visi SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” Ambulatorās daļas speciālisti, kuru pie-

ņemšanas vietas uz telpu
vienkāršotas atjaunošanas
darbu laiku tika mainītas,
ir atgriezušies Poliklīnikas
ēkas otrajā stāvā un savas
pieņemšanas veic Projekta ietvaros
izremontētajās telpās.
Projekta mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvākus veselības aprūpes
pakalpojumus Vidzemes reģionā,
atjaunojot infrastruktūru SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā” un
SIA „Vidzemes slimnīcā”. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
Steidzamās medicīniskās palīdzības
punkta telpām veiktā telpu vienkāršotā atjaunošana un medicīnas
tehnoloģijas bāzes atjaunošana uzlabo neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pakalpojumus.
Tāpat vienkāršota telpu atjaunošana SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” Ambulatorajām telpām
uzlabo veselības aprūpes pakalpoju-

mu sniegšanas kvalitāti prioritārajās
jomās. Savukārt sadarbības iestādē
SIA „Vidzemes slimnīca” iegādātā
un uzstādītā medicīnas tehnoloģija
dod iespēju nomainīt novecojušo
medicīnas iekārtu un nodrošināt drošu un komfortablu vidi priekšlaikus
dzimušajiem bērniem un jaundzimušajiem ar veselības problēmām.
Telpu vienkāršotas atjaunošanas darbus veica būvuzņēmumu
SIA „Evento”, būvuzraudzību veica
SIA „Marčuks”.
Projekta kopējās izmaksas ir
145 340,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 118 494,25
EUR, valsts budžeta finansējums ir
12 546,45 EUR un privātais finansējums ir 14 299,30 EUR.
Ilze Majore,
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas
vadītāja
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Zemes
nomnieku
zināšanai
Smiltenes novada dome atgādina tiem zemes nomniekiem, kuriem zemes nomas līguma termiņš
beidzās 31.12.2019. gadā, savlaicīgi uzrakstīt iesniegumu par līguma
pagarināšanu.
Informējam, ja iesniegums par
zemes nomu nebūs saņemts mēneša
laikā pēc līguma termiņa beigām, zemes vienības var tik izliktas izsolei.
Pašvaldība aicina juridiskās
un fiziskās personas pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
nodokļa maksāšanas paziņojumu,
kā arī zemes nomas rēķinus saņemt
elektroniski – e-pastā. Pieteikties
elektroniskai dokumentu saņemšanai var, rakstot uz e-pastu ilze.rusina@smiltene.lv.
Nekustamo īpašumu nodaļa

Kultūra
Daigas Gulbes darba gadu jubilejas koncerts „25 gadi dejā”
Enerģiski dejotāji aizkulisēs,
smaidu pilna zāle un patiess saviļņojums ir tas, kas raksturo notikumus
Smiltenes Kultūras centrā septembra izskaņā.
28. septembrī, plkst. 18:00,
Smiltenes Kultūras centrā tika izdejots brīnišķīgs un sirsnīgs koncerts
„25 gadi dejā”. Koncerts notika par
godu Daigas Gulbes 25 darba gadu
jubilejai. Šajā pasākumā piedalījās
lielākā daļa esoši un izbijuši tautasdeju mīļotāji, kuri ir šo gadu gaitā
dejojuši Daigas uzraudzībā – bijušie un esošie Grundzāles kolektīvu
„Rieda”un „Riedēni” dejotāji, Daigas esošais TDK „Rība” un speciāli
šoim pasākumam tapusī apvienība
„Ex Riedēni”. Koncertā tika izdejotas dejas, kas gadu gaitā iemīlētas, ar
kurām ir gūti lielākie panākumi un,
kas ir bijušas kā dejotāju un kolektīva sirdsdejas.
„Šī koncerta galvenā ideja un
mērķis bija savākt manus dejotājus kopā, lai atkal visi varam atcerēties tos skaistos gadus un dejas, kas ir izdzīvoti un izdejoti” tā
saka D. Gulbe. Koncerts pavisam
noteikti izdevās vien tāpēc, ka tas
notika Daigas dzimtajā pusē, kas
ļāva šo visu jubileju izdzīvot un izjust vēl vairāk. Sajūtas bija gluži, kā
atgriezties pagātnē. Daiga saka: „Tas
ir neaprakstāmi, kas notika, es nebiju domājusi, ka šis viss izveidosies
tik grandiozi, biju domājusi sanākt
kopā un uzdejot, bet paši dejotāji šo

Daiga Gulbe ar esošiem un bijušiem dejotājiem.
visu izveidoja daudz plašāk un greznāk. Kā viņi paši teica, ja darām tad
ne tikai uz 100%, bet gan uz 200%
un vairāk, un priekš manis tas bija
vairāk nekā izcili. Tas bija vārdiem
neaprakstāmi!”
Daiga vēlas pateikties ikvienam, kas piedalījās šī pasākuma
tapšanā, kas bija kopā ar viņu un
atbalstīja. „Jūs esat tik daudz, kam
vēlos pateikt paldies par visu, kas
ir padarījis šos gadus un koncertu
par neaizmirstamu notikumu manā

dzīvē”.
„Pasākuma burvība bija ne tikai repertuārs, kuru izbaudīja gan
paši dejotāji, gan zālē sēdošie, bet
gan tas, ka Daiga spēja apvienot
cilvēkus tikai vienreiz uzrunājot,
kas rezultējās četros kolektīvos uz
skatuves. Un mēs to izdarījām dažu
mēģinājumu laikā. Tās laikam ir tās
lietas, kuras parāda gan Daigas profesionalitāti, gan to, kā gadu gaitā
ir iemācījusi tautu dejas iemīlēt ļoti
daudziem cilvēkiem, kuri nevilcino-

ties bija gatavi iesaistīties koncerta
tapšanā. Es apbrīnoju šo Daigas spēju likt iemīlēt dejas soļus cilvēkiem,
kuri pat iepriekš nekad nedomāja,
kad kādreiz varētu polkā lēkt pa skatuvi”. Tā viens no bijušajiem VPDK
„Rieda” un esošais TDK „Rība” dejotājs Emīls Salmiņš.
Gints Kukainis: „Deja man
vienmēr ir bijusi īpaša, daudzi patīkami dzīves notikumi notikuši tieši
pateicoties dejai! Līdz ar to izdzirdot ideju par koncertu, ar iespēju uz-

dejot visiem, kuri kādreiz to darījuši
es nevarēju atturēties! Manuprāt,
tas izdevās lieliski, Daiga Gulbe ne
vien spilgti atzīmēja savus 25. gadus
dejā, bet arī radīja svētkus mums visiem dejotājiem. Paldies viņai!!!”
Elīna Kovala ieradās speciāli uz
pasākumu no gandrīz tālākā Eiropas
dienvidu punkta Marbellas, Spānijā.
„Man vispār vienmēr paticis
dziedāt, bet tā netīšām ceļi krustojās ar Daigu un RIEDU, un iemīlēju deju reizēm pat vairāk, ne tikai
dēļ skaistiem rakstiem, soļiem, tērpiem, bet arī tās saliedētības sajūtas
deju kolektīvā! Daigai piemīt mistisks un neizskaidrojams, vārdos
neaprakstāms, bet ļoti mīļš un silts,
ģimenisks enerģētisks spēks! Kad
uzzināju, ka būs Daigas 25 darba
gadu jubilejas koncerts, mamma
man sūtīja dažus video un bildes no
pirmajiem mēģinājumiem, un man
bija tāda īsta latvieša baltā skaudība uz visiem, kas tur bija, un pašai
gribējās būt kopā uz skatuves deju
ritmos. Palaimējās, ka darbā arī saprata šī pasākuma nopietnību, un
mani palaida. Jau uzreiz pēc pasākuma man naktī nācās doties atpakaļ, bet sasmelts tik daudz prieka,
labu vārdu, mīļuma, enerģijas, ka
pietiks ilgākam laikam! Sirdī Tuva
ne tikai pati Daiga, bet ari ikviens
no dejotājiem, tāpēc ceru uz drīzu
atkal sadejošanu kopā.”
Emīls Salmiņš

Izstādes Smiltenes novada bibliotēkās
Smiltenes novada
bibliotēkā
Pasākumi
22.10. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
plkst.13:00 multfilma „Lielā kaķu
bēgšana".
23.10. Smiltenes novada bibliotēkā plkst. 17:00 mākslinieces Ilzes
Džonsas gleznu izstādes „Pārmaiņu ceļā” atklāšana.
30.10. Smiltenes novada bibliotēkā

plkst. 17:00 radošā darbnīca kopā
ar mākslinieci Ilzi Džonsu „Rotaļas
ar krāsām”.
24.10., 31.10. Smiltenes novada
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst. 10:00 „Skanīgais bērnu
rīts”, plkst. 11:15 „Radošais bērnu
rīts”.
24.10., 25.10., 26.10. Smiltenes novada bibliotēkā Jauno grāmatu dienas. Izsniegšana no 29. oktobra.

Izstādes
Līdz 31.10. Smiltenes novada bibliotēkā Skolotāju dienai veltīta literatūras izstāde.
Līdz 08.11. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
grāmatas, pēc kuru motīviem uzņemtas kinofilmas, izstādē „Noskatījies filmu? Izlasi arī grāmatu!”.
23.10. – 30.11. Smiltenes novada
bibliotēkā mākslinieces Ilzes Džonsas gleznu izstāde „Pārmaiņu ceļā".

Bibliotēkās novadā
Pasākumi
29.10. Blomes bibliotēkā no
plkst.10:00 līdz 16.00 radošā darbnīca „Helovīnu trakums”.
31.10. Variņu bibliotēkā plkst.
17:30 pasākums „Šausmu stāstu salidojums”.
Līdz 31.10. Blomes bibliotēkā zīmējumu konkurss „Mana sapņu
profesija”.

Izstādes
Līdz 25.10. Variņu bibliotēkā literatūras izstāde „Ūdens, zeme, dzīvība”.
28. – 31.10. Variņu bibliotēkā spoku
grāmatu izstāde „Biedējošā siena”.
Līdz 15.11. Bilskas bibliotēkā izstāde „Nodarbes garajiem ziemas
vakariem” (Puzles).
Līdz 15.11. Palsmanes bibliotēkā
Smiltenes mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde.
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Izglītība
Smiltenes novada pedagogi tiek sveikti Skolotāju dienā
3. oktobrī Smiltenes novada
izglītības iestāžu pedagogi pulcējās kopā, lai kopīgi atzīmētu Skolotāju dienu un godinātu konkursa „Par sasniegumiem izglītībā”
laureātus.
„Skaidrību par rītdienu, sapratni
par notikumiem, un pats galvenais –
lai jūs sadzird un ieklausās!” svētku
uzrunā novada pedagogiem uzsvēra domes Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis, kā
arī izteica PALDIES pedagogiem ieguldījumu novada bērnu izglītošanā
un par veiksmīgi aizvadīto iepriekšējo mācību gadu, kurā ir bijuši ļoti
labi sasniegumi gan mācību olimpiādēs, gan eksāmenos, gan ikdienas
darbos.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Grigore pedagogiem novēlēja: „Lai labs vārds ir simtreiz teikts,
pateikts, atkārtots – lai izdodas to
sajust šodienā, rītdienā! Lai izdodas
sadzirdēt Paldies gan no bērniem,
vecākiem, kolēģiem. Lai sirdī ir
prieks un sirdī dzīvo mīlestība!”
Smiltenes novada domes un Izglītības pārvaldes rīkotā konkursa
„Par sasniegumiem izglītībā” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas
prestižu, atpazīstamību sabiedrībā,
motivēt pedagogus radošam darbam. Tā laureātus apbalvo piecās
nominācijās. Šogad pateicības rakstus un naudas balvas saņēma 31 pedagogs.
Nominācijā „Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus
saņēma trīspadsmit skolotāji: Maija Cinkus (Smiltenes vidusskolas
skolotāja – prasīga, precīza un reizē
sirsnīga, atsaucīga gan pret skolēniem un vecākiem, gan kolēģiem.
Viņas stiprā puse ir matemātika, savos skolēnos rada interesi un prieku
par šo sarežģīto mācību priekšmetu, rosinot bērnus matemātiskiem
konkursiem. Panākumi neizpaliek
– viņas skolēni aizvien ir gan novada, gan reģiona olimpiāžu un konkursu laureāti.), Anna Lavrinoviča
(Smiltenes vidusskolas izcilā un pieredzējusī bioloģijas skolotāja, kas
skolēniem māca apgūt zināšanas,
darboties praktiski, rosina domāt,
uzdot jautājumus un pašiem meklēt
atbildes. Mācību un ārpusstundu nodarbībās attīsta skolēnu pētniecības
prasmes, vadītās stundas ir radošas
un zinātkāri veicinošas. Skolotāja
savās prasībās ir konsekventa, ar
cieņu izturas pret skolēniem, skolēni
viņu raksturo kā īstu sava darba entuziasti), Ilma Laganovska (Krievu
valodas, vēstures, ģeogrāfijas skolotāja Bilskas pamatskolā, kura saviem
audzēkņiem stabilas un kvalitatīvas
zināšanas, prasmes un iemaņas. Viņas skolēni piedalās novada olimpiādēs, konkursos gan novadā, gan
reģionā un guvuši labus panākumus.
Apvienotajās klasēs spēj atrast piemērotas metodes mācību darbam.),
Ilona Burova (Blomes pamatskolas skolotāja ar augstu pienākuma
apziņu, atbildīga par veicamo, pat
vismazāko darbiņu, ļoti prasīga pret
sevi un kolēģiem darbā. Lielu un
rūpīgu darbu skolotāja veic ar speciālās izglītības skolēniem, katram
cenšoties atrast īstos uzdevumus un

„Sasniegumi mācību darbā” laureāti kopā ar domes priekšsēdētāju G. Kukaini un
Izglītības pārvaldes vadītāju G. Grigori.

„Audzināšanas darbs” laureāti kopā ar domes priekšsēdētāju G. Kukaini un
Izglītības pārvaldes vadītāju G. Grigori.
pieeju, izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un tehnoloģijas, lai
ieinteresētu un ievestu plašajā matemātikas pasaulē), Elga Krilova
(Launkalnes sākumskolas skolotāja,
kura motivē skolēnus rezultatīvam
mācību darbam, rosinot bērnus aktīvi izmantot e-apmācības. Iemaņu
attīstīšanai matemātisko darbību izpildē iedzīvinājusi projektu „Rēķini
galvā!’’. Elga sagatavo audzēkņus
gan novada olimpiādēm, gan rezultatīvi strādā ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības.), Dzintra Bormane
(Grundzāles pamatskolas matemātikas skolotāja, kura rosina savos
skolēnos vēlmi darīt vairāk, kā pienākums liek, jo viņa pati šo principu
ievēro. Skolēni skolotāju raksturo
kā ļoti labu matemātikas skolotāju,
kuras vadītās stundas ir radošas,
interesantas un daudzveidīgas. Skolēni vienmēr atzīst savas pamatīgās
pamatzināšanas matemātikā, ko ieguvuši, pateicoties skolotājas pašaizliedzīgajam darbam.), Zita Cera
(Viņa ir precīza, idejām bagāta un
radoša mājturības un tehnoloģiju
profesionālā mācību priekšmeta
„Ēdināšanas pakalpojumi’’ skolotāja Smiltenes novada speciālajā pamatskolā. Skaistie galda klājumi iepriecina gan skolas darbiniekus, gan
viesus. Zita, kopā ar saviem audzēkņiem, aktīvi piedalās visu skolas pasākumu organizēšanā.), Ilze Miķel-

sone (Variņu pamatskolas skolotāja,
kuras mācību stundas pārsteidz ar
darba kvalitāti, radošumu, pārdomātību, kas nodrošina kvalitatīvas, stabilas zināšanas, atraisa audzēkņos
prasmes un iemaņas. Stundas pēc
iespējas cenšas sasaistīt ar reālo dzīvi. Savā darbā prasmīgi izmanto arī
digitālos mācību materiālus, nepieciešamības gadījumā veido tos pati.
Ilze ir ļoti mērķtiecīga, uzņēmīga,
regulāri papildina savas zināšanas.),
Ineta Mazjāne (Variņu pamatskolas
skolotāja, kura ļoti godprātīgi izturas pret saviem darba pienākumiem.
Viņa ir precīza, neatlaidīga, taktiska,
iemantojusi kolēģu un skolēnu cieņu ar pozitīvo domāšanu, iecietību,
attieksmi pret darbu. Stundās jūtama
kvalitatīva pedagoģiskā vadība.),
Inga Vesmane (Ķīmijas, informātikas, mājturības un pirmsskolas
skolotāja Variņu pamatskolā. Viņa
ir precīza, prasmīga, spēj kvalitatīvi
apvienot daudzus darbus vienlaikus.
Ja skola smaržo pēc plātsmaizēm,
skaidrs – Inga ar meitenēm saimnieko mājturības klasē. Cilvēks,
kurš paspēj visu laikā un ar pilnu
atbildības sajūtu.), Vēsma Bērziņa
(Pieredzes bagāta Smiltenes pilsētas
PII „Pīlādzītis’’pedagoģe, kas labi
pārzina pirmsskolas izglītības metodiku un bērnu vecumposmu īpatnības, kas savukārt ļauj veiksmīgi
plānot mācību darbu, sniedzot bēr-

niem kvalitatīvas un stabilas zināšanas un prasmes. Viņas pedagoģiskā
darba talants ir prasme pamanīt pat
sīkas bērna grūtības mācību procesā, atbalstīt bērna pašapziņu un ļaut
pie zināšanām un izpratnes nonākt
patstāvīgi. Viņas radošumu, darbīgumu un optimismu novērtē bērni,
kolēģi un bērnu vecāki.), Džinita
Jurkovska (Smiltenes mākslas
skolas skolotāja. Džinita, kā profesionāla, pieredzes bagāta keramiķe,
skolotāja pratusi ieinteresēt un aizraut daudzus savus audzēkņus tieši
savā arodā, kā turpmākajā profesijā.
Skolotāja regulāri iesaista un sagatavo audziņus valsts un starptautiskajiem konkursiem, viņas skolēni
var lepoties ar iegūtajām godalgotajām vietām un diplomiem. Džinita ir viena no skolotājām, kas savās
stundās prot ieinteresēt audzēkņus
pētīt kultūrvēsturisko mantojumu
un apgūstot šo pieredzi, veidot savus oriģinālos darbus.), Ira Gaile
(PIKC Smiltenes tehnikuma skolotāja, kuru var raksturot kā inovatīvu, ar lielu atbildības sajūtu,
darbspējīgu un vienmēr apveltītu ar
jaunām idejām savu priekšmetu nodrošināšanai ar mācību materiāliem
un interesantām mācību metodēm.
Aktīvi piedalās projektos, kas saistīti ar izglītības satura pilnveidošanu, mācību materiālu izstrādāšanu.
Kolektīvā ir sirsnīga, atsaucīga un

vienmēr aktīvi iesaistās dažādos
tehnikuma pasākumos.).
Nominācijā „Audzināšanas
darbs” pateicības rakstus saņēma
deviņi pedagogi: Zaiga Vizuliņa
(Smiltenes vidusskolas skolotāja,
kas divus gadus piedalījās Valsts
izglītības satura centra īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā’’ aprobācijas procesā. Zaiga
cenšas radīt prieku bērnos par mācīšanos un izziņas procesu. Lielas
rūpes tiek veltītas bērnu labklājībai, sajūtai, ka viņi tiek cienīti un
novērtēti. Skolotāja cenšas grupas
vidi radīt kopā ar bērniem, priecājas par viņu idejām un lepojas ar
paveikto.), Gunta Dzērve (Smiltenes vidusskolas skolotāja, kas rosina bērnus darboties radoši, izprast
līdzdalību un attīstīt uzņēmību.
Guntai piemīt sievietei tik raksturīgā spēja pieņemt, piedot, pažēlot
un samīļot ikvienu bērnu savā vai
kādā citā pirmsskolas grupiņā. Prot
ar dažādām metodēm bērnus sagatavot mācībām skolā. Te noder gan
jau sen, pārbaudītas mācību formas
un metodes, gan tiek izmēģināts
kaut kas jauns.), Regīna Melzoba
(Regīna ir izcila un pieredzējusi
audzinātāja un latviešu valodas,
literatūras skolotāja Smiltenes vidusskolā. Cilvēks, kas ik mācību stundu velta cilvēka dvēseles
audzināšanai un vērtību sistēmas
stiprināšanai. Atbalsta humānās
pedagoģijas pamatprincipus, par
ļoti svarīgu tās uzdevumu uzskatot vienas paaudzes kultūrvērtību
nodošanu nākamajai paaudzei. Iejūtīga un atsaucīga audzinātāja, kas
ikvienam audzēknim veltīs nepieciešamo uzmanību. Ar īpašu takta
izjūtu, cilvēkmīlestību un rūpību
atradīs ceļu, kā atrisināt visgrūtākos dzīves uzdevumus), Antra
Alksne (Smiltenes vidusskolas sākumskolas skolotāja, kas atbildīgi
un ar neizsīkstošu enerģiju strādā
ar visjaunākajiem Smiltenes vidusskolas skolēniem, attīstot prasmes,
iemaņas un zināšanas, kas turpmākajā skolas un dzīves ceļā ir stabils
pamats. Audzināšanas darbā par
lielāko vērtību uzskata cieņu, kas
tiek vērsta gan pret pašu, gan apkārtējo pasauli. Vienmēr aicinājusi
būt vērīgam, izkopjot savu iekšējo
pasauli un vērtējot citu rīcību, tā attīstot kritisko domāšanu. Skolotāja
i prasīga un taisnīga, šo attieksmi
atklāj arī pret savu darbu.), Gita
Eglīte (Gita ir pirmsskolas skolotājas palīdze, Smiltenes vidusskolā
kas nav malā stāvētāja. Gitu varētu
uzskatīt par trešo audzinātāju grupā, jo ļoti labi pārzina mazo bērnu
rūpes un raizes, pirmā uzzina viņu
priekus. Ne viens vien noslēpums
tiek izteikts tieši auklītei. Papildus
tiešajiem pienākumiem pieslēdzas
arī rotaļnodarbībām. Prot no acu
skatiena nolasīt audzinātāju vēlmes
un spēj viņām palīdzēt darboties
ar bērniem.), Valentīna Vidiņa
(Valentīnas pārziņā ir pašu mazāko
bērnu adaptācija Smiltenes pilsētas
PII „Pīlādzītis’’, kas ir ļoti atbildīgs,
sarežģīts un emocionāli grūts uzdevums, ar ko Valentīna brīnišķīgi
tiek galā. Veiksmes pamatā ir viņas
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lielais miers, siltais smaids un rāmā
balss, kā arī lielā pieredze, ka bērni
ir atšķirīgi un katram jāatrod sava
pieeja. Izveidot pozitīvas attiecības
ar karu bērnu ir viņas audzināšanas
darba pamats.), Daina Muižniece
(Palsmanes pamatskolas skolotāja,
kura mīl bērnus, un bērni mīl viņu.
Klases pasākumi vienmēr ir kvalitatīvi sagatavoti. Kā ikdienā, tā svētku
brīžos vērojama skolotājas rūpe par
saviem skolēniem, veicinot attīstību
saskarsmes kultūrā, vērtībizglītībā,
karjeras plānošanā. Skolotāja savu
darbu veic ļoti apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu.), Ramona Ozoliņa
(Launkalnes sākumskolas skolotāja,
kurai ir labi panākumi darbā ar audzināmo klasi un indivuālajā audzināšanas darbā ar skolēniem, kuriem
ir mācīšanās traucējumi. Skolotāja
efektīvi īsteno iekļaujošās izglītības
pieeju, pilnvērtīgi visus bērnus iesaistot mācību procesā, atbalstot atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot
drošu un atbalstošu vidi, kas neļauj
bērnu diskrimināciju.) Ilze Vikmane (Smiltenes novada speciālās pamatskolas skolotāja, kura darbā ir
precīza un zinoša. Katru gadu viņa
izstrādā atbalsta komandas plānu,
kurā ietverti izglītojoši pasākumi,
nodarbības un lekcijas. Vakaros
Ilze internātā pēc vajadzības veic
pārrunas ar izglītojamiem, internāta
skolotājiem un vecākiem, koordinē
bērnu vešanu uz mājām un skolu.
Ilze meklē iespējas, kā iegūt labākus
rezultātus darbā ar bērniem, dalās
pieredzē ar kolēģiem).
Nominācijā „Radošums un
inovācijas” pateicības rakstus saņēma pieci pedagogi: Arta Egle (Blomes pamatskolas skolotāja, kuras
vadītās mūzikas stundas ir kā piedzīvojums, vienmēr tiek meklētas
jaunas metodes un radoša pieeja, lai
mācību procesu padarītu aizraujošu
un neatkārtojamu. Radoša un atraktīva, pozitīva un smalkjūtīga. Prot
uzmundrināt un iedrošināt dziedāt
gan lielus, gan mazus, arī zēnus un
skolotājus. Arta ir Blomes pamatskolas himnas mūzikas autore.),
Signe Baltere (Launkalnes sākumskolas mūzikas skolotāja, pēc kuras
iniciatīvas vadītie skolas vokālie ansambļi „Mazās Blēņas’’ un „Lielās
Blēņas’’ jau divus gadus ir piedalījušies Latvijas reģionu televīzijas
jauno talantu konkursā „Dziesmu
karuselis’’. Signe popularizē solo un
ansambļu dziedāšanu, gan pati piedaloties konkursos, gan sagatavojot
audzēkņus jauno vokālistu konkursiem.), Sanita Bormane (Ģeorgāfijas skolotāja Smiltenes novada
speciālajā pamatskolā. Izglītojamie
ar ļoti labām sekmēm ir piedalījušies speciālo skolu dabaszinību un
ģeogrāfijas olimpiādēs. Sanita ir organizējusi skolā dabaszinību olimpiādi Vidzemes zonas speciālajām
skolām. Vada pasākumus izglītojamo ikdienas sasniegumu stimulē-

„Radošums un inovācijas” laureāti kopā ar domes priekšsēdētāju G. Kukaini
un Izglītības pārvaldes vadītāju G. Grigori.
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Izglītības iestāžu vadītāji kopā ar domes priekšsēdētāju G. Kukaini,
Izglītības pārvaldes vadītāju G. Grigori.

rezultātu.
Neatlaidīgs,
pārdomāts un ārkārtīgi rūpīgs darbs spilgtākos audzēkņus virzījis uz spožu
mūzikas ceļu ar skaistām
uzvarām.).
Nominācijā „Izglītības iestāžu vadīšana”
pateicības rakstus saņēma
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Birute Mežale.
Biruti var raksturot vienā
vārdā MĪLESTĪBA. Smaida un mīlestības viņai pietiek, ko dāvāt mazuļiem
un viņu vecākiem, savam
kolektīvam. Birutes augstā profesionālā meistarība ir pamats, lai izglītības
iestādē veiksmīgi un rado„Atbalsts izglītojamo augstiem
ši veidotu bērniem atbilsasniegumiem” laureāti kopā ar domes stošu mūsdienīgu mācību,
Apraksts: Palsmanes pagasta PII vadītāja B. Mežale, domes priekšsēdētājs
priekšsēdētāju G. Kukaini un Izglītības aktīva dzīvesveida un roG. Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore.
pārvaldes vadītāju G. Grigori.
taļu vidi, pielietotu jaunas
pedagoģiskās kompetences,
nodrošinot
individuālu pieeju
šanai. Sanita piedalījās projektā, kā kvalifikāciju „Hidrobūvju būvteh- darba entuziasts, ļoti atvērts un akkatram
bērnam.
Kolektīva
vadīšanā
ietvaros tika veikta mācību līdzekļu niķis’’, kas tiks ieviesta un īstenota tīvs. Nodod visu savu enerģiju un
orientējoties
uz
mūsdienīgu
pedagoizgatavošana bērniem ar speciālām Latvijas profesionālajā izglītībā. zināšanas, lai būtu iespējami lielāks
ģisko
pieeju,
izpratni
un
pārdomātu
vajadzībām.), Ilva Stīpniece (Ilva Viņš cenšas ieaudzināt audzēkņos ieguldījums audzēkņu rezultātos
veido didaktisko spēļu bāzi valodas, augstu atbildības sajūtu par pienā- un tālākā nākotnē. Paticoties Agņa iestādes izaugsmi.
Lai pateiktos izglītības iestādes
matemātikas un dabaszinību mācību kumu izpildi, precizitāti un rūpību degsmei un virzītājspēkam, Smiltevadītājiem
par veiksmīgo sadarbību,
jomās Smiltenes pilsētas PII „Pīlā- darbā.).
nes bērnu un jauniešu sporta skolai
lai
nodrošinātu
kvalitatīvu izglītīPateicības rakstus nominācijā ir tik augsti sasniegumi riteņbraukdzītis’’, pagaidām pieejami 44 dažābu
novada
skolēniem,
veiksmīgu
du spēļu komplekti. Gatavotie ma- „Atbalsts izglītojamo augstiem šanā. Agnis ar katru audzēkni strādā
darbu
izglītības
iestādēs,
Izglītības
teriāli lieliski noderējuši grupās un sasniegumiem” saņēma Smiltenes individuāli, lai izceltu to labāko, uz
pārvalde
dāvināja
īpašus
Pateicības
svētku pasākumos iestādē, tie būs Bērnu un jaunatnes sporta skolas ko bērns ir spējīgs. Agņa audzēkņi
arī labs pamats pedagogu atbalstam orientēšanās sporta trenere Liene katru gadu startē dažādās sacensī- rakstus un piemiņas pildspalvas. Kā
jaunajā kompetenču pieejas mācību Brūvele (Liene nebaidās izmantot bās, gūst pieredzi un augstvērtīgus svētku dāvana visiem novada pedasaturā nodrošināšanai. Ilva vienmēr dažādas inovācijas savā profesio- rezultātus.), Smiltenes mūzikas sko- gogiem – izskanēja Arņa Miltiņa un
ir atsaucīga, taktiska, empātiska un nālajā darbībā. Trenējot audzēkņus, las skolotāja Inguna Balode (Sko- viņa audzēkņu koncerts.
Smiltenes novada dome sveic
smalkjūtīga), Aivars Vīķelis (PIKC katram izmanto individuālu pieeju, lotāja līdztekus jau regulārajam un
visus
novada pedagogus, tehnisSmiltenes tehnikums pedagogs, kurš lai gūtu pēc iespējas augstvērtīgākus apzinīgajam tekošajam mācību darkos
darbiniekus
Skolotāju dienā,
ar savām zināšanām un pieredzi ga- rezultātus. Lienes audzēkņi katru bam, papildus, pēc savas iniciatīvas,
vēlot
veselību
un
prieku par dartavo topošos speciālistus hidrobūv- gadu startē gan Latvijas mēroga, gan spējīgākos audzēkņus gatavojusi
bu,
kuru
ik
dienas
veiciet novada
niecības jomā. Ejot līdzi laikam un starptautiskajās sacensībās un uzrā- Klavierspēles konkursiem un festibērnu
izaugsmē,
sniedzot
iegulpārmaiņām, profesionālajā izglītībā da ļoti labus rezultātus. Daudzi no vāliem. Ingunu raksturo spēja atrast
dījumu
visa
novada
un
Latvijas
Aivars piedalījās profesijas standar- audzēkņiem ir gan izlases dalībnie- pieeju ikvienam, atrast piemērotu
ta, modulārās programmas un kva- ki, gan kandidāti.), Smiltenes Bērnu repertuāru, kas izceltu tieši konkrē- attīstībai nākotnē!
Inga Kovala,
lifikācijas eksāmena izstrādes darba un jaunatnes sporta skolas treneris tā audzēkņa spējas. Viss skolotājas
Sabiedrisko
attiecību
speciāliste
grupā programmai Būvniecība ar Agnis Apse (Agnis ir ļoti liels sava darbs vērsts uz iespējami labāko

Palsmanes pamatskolas skolēni – aktīvi Eiropas skolu Sporta dienā
Eiropas skolu Sporta dienu
moto šajā mācību gādā ir – „Aicināt skolas kustībai.” Lai pievērstu
ikvienu domāt par kustību nozīmi
veselības uzturēšanā un saglabāšanā, un, pievienojoties Latvijas Skolu
federācijas aicinājumam, skolā atjaunots skriešanas seriāls „Palsmanes pamatskolas apļi”. Skrējiens

notiek katru nedēļu otrdienās četrās vecuma grupās un ilgs līdz pat
mācību gada noslēgumam. 1. – 3.
vietu dalībnieku apbalvošana katrā
vecuma grupā notiks decembrī un
maijā. Trase ir izveidota brīvā dabā,
tā ir marķēta, un pirmie skrējieni jau
aizvadīti.
Savukārt pasākums „Kustīgā

Miķeldiena”, kuru sākumskolas
bērniem organizēja un vadīja skolas
Līdzpārvaldes dalībnieki, tika iekļauts „Eiropas sporta nedēļa 2019”
pasākumu kartē, un to apmeklēt un
kustīgi līdzdarboties varēja ikviens
interesents.
I. Pētersone,
skolotāja
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Smiltenes tehnikuma rudens – košs un skaists!
Košs un skaists kā rudens lapas – tāds Smiltenes tehnikumā
atnācis šis rudens! Skolas kolektīvā pamazām iejūtas pirmo kursu
audzēkņi. Jaunieši guvuši pirmos
panākumus gan profesionālajā
meistarībā, gan sportā. Aizvadītais mēnesis pagājis saliedēšanās
zīmē.
Smiltenes tehnikuma audzēknes
Amanda Būce un Jolanta Ciganska
profesionālās meistarības konkursā
lauksaimniecības izglītības programmu jauniešiem, nominācijā „Lopkopība” izcīnīja pirmo vietu Latvijā!
Paldies jaunietēm un skolotājai Jolantai Duncītei par ieguldīto darbu!
Paldies Smiltenes tehnikuma
Tūrisma nozares programmu nodaļas
vadītājai Irai Gailei, kura Smiltenes
novada domes rīkotajā konkursā „Par
sasniegumiem izglītībā” saņēma atzinību nominācijā „Izglītības darbs”!
Tāpat Smiltenes tehnikums lepojas ar
skolas Mašīnzinību un būvniecības
nozaru programmu nodaļas skolotāja
Aivara Vīķeļa panākumiem, kurš saņēma atzinību par radošumu un inovatīvām metodēm mācību darbā, kā
arī – par milzīgo ieguldījumu nākamo melioratoru mācību programmas
izveidošanā.
Paldies Smiltenes tehnikuma
krievu valodas skolotājai Ilmai Laganovskai, kura par nesavtīgu darbu
izglītības jomā saņēma atzinību nominācijā „Izglītības darbs”!
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenere Liene
Brūvele šodien saņēma atzinību par
atbalstu jauniešiem ceļā uz starptautiskiem panākumiem. Vienmēr enerģiskā Liene Brūvele ir arī Smiltenes
tehnikuma absolvente un nu jau otro
gadu – skolas sporta skolotāja.
Novēlam viņiem visiem radošu
garu, neatlaidību, izturību, viedumu
un mīlestību arī turpmāk!
Dzejas diena
11. septembrī Smiltenes tehnikumā svinēja svētkus dzejai. Pa skolas
radio visu dienu translēja jauniešu
lasītu dzeju. Pēc mācību stundām
tehnikuma audzēkņi uz asfalta skolas
pagalmā rakstīja pašu sacerēto, kā
arī mīļāko autoru dzeju, un vienkārši
priecājās par skaistajām emocijām,
ko dāvā dzejas rindas, kas uzrunā
sirdi.
Starptautiskajā marmelāžu
gadatirgū
Turpat 40 dažādu recepšu, Smiltenes tehnikumā vārītie ievārījumi,
marmelādes, džemi, sīrupi un sāļās
mērces prezentēja skolas nākamo
ēdināšanas pakalpojumu speciālistu
un viņu skolotāju kopīgo veikumu
Starptautiskajā marmelāžu gadatirgū

30. finālsacensības šautriņu mešanā mērķī.

Skolotāji apgūst Igaunijas pieredzi.
blakus – vienoti ar visu skolu un tajā
pašā laikā – ar tikai mūsu kursam raksturīgo atšķirības zīmīti,” atzīst jaunieši. Dažiem tās bija ūsiņas, dažiem
lentītes, citiem – vienādi komandas
krekliņi. Vairāki kursi pat bija pacentušies sarūpēt savus karogus.

Smiltenes novadā būs daudz jauno pavāru.
Olustverē.
Skolas „brends” – apelsīnu – viskija marmelāde ieguva trešo vietu!
Būs mācību uzņēmums un daudz
jauno pavāru!
Ja viss notiks kā iecerēts, jau
pavisam drīz Smiltenes tehnikumā
būs savs mācību uzņēmums! Kamēr
laukā skraida drēgnie rudens vēji,
Kalnamuižā top brīnumgardi, videi
draudzīgi un vitamīniem bagāti ziemas krājumi, kuros firsta madāma
Lilī laipni dalīsies ar skolas viesiem
un tūristiem.
Muižas pārvaldnieka mājas virtuvē izskatās kā ģimenes konservu
fabrikā. Tur vāra pīlādžogu un vilkābeļu želeju, gurķu un tomātu ievārījumus, gatavo vilkābolus sīrupā,
pīlādžu sukādes un citus našķus, ko
piedāvāt skolas viesiem un tūristiem.
Firsta madāma Lilī iecerējusi izmēģināt kādu īpašu recepti, kurā nozīmīgu
„lomu spēlēs” ozolzīļu milti…
Divas dienas palīgā jaunajiem
pavāriem nāca PII „Pīlādzītis” audzēkņi. Smiltenes novads bez labiem
pavāriem nepaliks arī pēc desmit un
vairāk gadiem! Parunājušies ar firsta
madāmu Lilī, iepazinušies ar Smiltenes tehnikuma mājamatniecības centra enerģisko saimnieci Iru Gaili un
viesmīlīgajiem skolas nākamajiem
ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, daudzi Smiltenes pirmsskolas

izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzēkņi atzina – gatavot kārumus ir
jautri un interesanti! Kad izaugs lieli,
iespējams, arī viņi kļūs par konditoriem vai pavāriem!
Iepazīstas sportojot
24. septembrī Smiltenes tehnikumā notika pirmo kursu iepazīšanās
mači – viens no skolā visgaidītākajiem pasākumiem. Tajā parasti piedalās visi kursi – lai kopā jautri un
interesanti pavadītu laiku, pārbaudītu
savu sportisko varēšanu, prasmi darboties komandā un pats galvenais –
iepazītu tuvāk pirmo kursu jauniešus,
kuriem tradicionāli šis ir pirmais lielākais pasākums tehnikumā.
Īpašs prieks, ka pasākumā kopā
ar jauniešiem, kas mācās Smiltenē,
varēja būt arī skolas Alsviķu struktūrvienības audzēkņi.
Sporta spēļu dalībnieki sacentās
14 „disciplīnās” – slēpošanas stafetē,
basketbola metienos, futbolā + frisbijā, biatlonā, frisbija golfā, skrējienā
kalnā, boulingā, „Laimes bankā”,
pilnbumbu mešanā ar dvieli, bumbu
pārnešanā bez rokām, pakavu mešanā, „Sporta apavu žāvēšanā”, sporta
spēļu piespēlēs un virves vilkšanā.
Vērtēts tika arī katras komandas
vizuālais noformējums. „Protams,
novērtējums ir svarīgs, taču daudz
būtiskāka ir tā īpašā sajūta, kas pārņem brīdī, kad nostājamies cits citam

Sākusies AMI SK 30. spēļu sezona
Smiltenes tehnikuma jauniešiem
AMI SK (Arodizglītības mācību iestāžu sporta kluba) 30. sporta spēļu
sezona sākusies ar ļoti labiem panākumiem – meiteņu komanda gan
sacensībās vieglatlētikā, gan rudens
krosā izcīnījusi trešo vietu Latvijā,
jauniešiem krosā – piektā, vieglatlētikā – sestā vieta Latvijā.
Rudens krosā no Smiltenes tehnikuma ar vislabākajiem panākumiem startēja Mērija Grabovska (2.b
veterinārmedicīnas kurss), individuālajā vērtējumā 103 dalībnieču konkurencē izcīnot sesto vietu. Komandā
vēl startēja un kopvērtējumā iegūt
trešo vietu palīdzēja: Madara Pūcīte
(2. veterinārmedicīnas kurss), Santa
Smirnova (1. ēdināšanas pakalpojumu kurss), Kristiāna Remicāne (1.
ēdināšanas pakalpojumu kurss), Viktorija Pujāte (3.b veterinārmedicīnas
kurss), Daimona Artamonova (3.a veterinārmedicīnas kurss), Justīne Stūre
(2. transporta kurss), Monika Šķērsta
(3.b veterinārmedicīnas kurss).
No skolas jauniešiem rudens krosā visātrākais un veiklākais bija Markuss Straume (3. būvniecības kurss),
kurš 116 dalībnieku konkurencē izcīnīja 29. vietu. Smiltenes tehnikuma
jauniešu komandai izcīnīt piekto vietu kopvērtējumā vēl palīdzēja: Raivis Girgensons (2. hidrobūvniecības
kurss), Reinis Girgensons (2. hidrobūvniecības kurss), Mārtiņš Dāniels
Cīrulis (3. būvniecības kurss), Nils
Toms Poika (2. ēdināšanas pakalpojumu kurss), Rolands Riekstiņš (2.
būvniecības kurss), Mārcis Petrauskis (3.b veterinārmedicīnas kurss).
19. septembrī, AMI SK 30. sacensībās vieglatlētikā no Smiltenes
tehnikuma jaunietēm individuālajā
vērtējumā visaugstāko novērtējumu

ieguva Kitija Švītiņa (4. veterinārmedicīnas kurss), kļūstot par šo arodizglītības mācību iestāžu čempioni
tāllēkšanā (4,68 m), izcīnot otro vietu
100 m skrējienā un arī stafetes skrējienā (4x100 m). Skolas komandai
stafetes skrējienā vēl otro vietu izcīnīt palīdzēja Viktorija Pujāte (3.b veterinārmedicīnas kurss), Laila Guste
(3. ēdināšanas pakalpojumu kurss)
un Līga Rusova (1.a veterinārmedicīnas kurss).
Individuālajā vērtējumā visaugstākos rezultātus sasniedza Sandis
Petrovs (4.a transporta kurss), kurš
ieguva 5. vietu lodes grūšanā, Juris
Bozovičš (3. būvniecības kurss), kurš
bija 6. labākais tāllēkšanā, un Alekss
Cepītis (3.a transporta kurss), kurš ieguva 6. vietu lodes grūšanā.
Smiltenes tehnikuma jaunieši
no AMI SK 30. sporta spēļu finālsacensībām šautriņu mešanā atgriezās
ar otro vietu Latvijā! Jaunietēm profesionāli izglītojošo skolu kopvērtējumā – piektā vieta. Individuālajā
turnīrā, kurā piedalījās tikai skolu
precīzākie šautriņu metēji, otro vietu izcīnīja Smiltenes tehnikuma audzēkne Dinija Gabranova (3.a veterinārmedicīnas kurss), iegūstot 239
punktus. Savukārt komandu sacensībās jauniete ieguva 254 punktus – tas
bija augstākais punktu skaits meiteņu
konkurencē.
„Puišu konkurencē individuālajā turnīrā no Smiltenes tehnikuma
jauniešiem vislabāko vērtējumu nopelnīja Mārtiņš Rūdis Metums (3.a
transporta kurss), nopelnot 251
punktu un iegūstot ceturto vietu,”
informē Smiltenes tehnikuma sporta darba organizators Leons Peļņa.
„Savukārt Uģis Āboliņš (3.b transporta kurss) Latvijas profesionāli izglītojošo skolu jauniešu konkurencē
ar 247 punktiem ieņēma piekto vietu
Latvijā. Savukārt komandu cīņā no
jauniešiem labākais rezultāts – 254
punkti (no 300 iespējamiem) bija
Uģim Āboliņam.”
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums, no jauniešu
personiskā arhīva, Baiba Vahere

Iepazīstam senos amatus!
Palsmanes pagasta pirmsskolas
iestāde katru gadu oktobra mēnesī īsteno projektu „Iepazīsti senos
amatus”! Šogad izvēlējāmies maizes cepēja arodu, kurš ir viens no
senākajiem arodiem pasaulē un kurā
no paaudzes paaudzē tiek nodotas
maizītes cepēju gudrības. Iestādes
lielākie pirmsskolnieki devās mācību ekskursijā uz „Ķelmēnu” maizes
ceptuvi, lai iepazītos, kā top gardā
maize, no kuras Tēvu dienas pa-

Viesos „Ķelnmēni” ceptuvē.

sākumā gatavojām spēka rikas saviem tētiņiem. Un jāteic, visiem ļoti
garšoja. Tā kā neesam ļoti tālu no
Rankas pagasta Gaujasrēveļiem, tad
devāmies turp. Gaujas upes krastā,
skaistā iekoptā teritorijā uzņēmums
„Ķelmēni” cep maizīti. Mūs sagaidīja saimniece Rūta, kura izrādīja
un izstāstīja bērniem visu maizītes
tapšanas ceļu, izrādīja uzņēmumu,
lai bērni labāk izprastu, cik daudz
darba ir jāiegulda, lai tiktu pie mai-

zes. Puišiem interesi piesaistīja auto
parks un varenie traktori, kuri sagatavo laukus un novāc ražu. Reti kurš
no bērniem bija bijis un redzējis
kalti, kurā atrodas lieli bunduļi ar
graudiem, kurus kaltē un samaļ miltos. Pati siltākā un smaržīgākā vieta
ir ceptuve, kurā tad notiek maizes
iejaukšana, mīcīšana, veidošana un
cepšana. Katrs kukulītis ir īpašs, jo
ir izlolots, saglāstīts un ar mīļumu
izcepts. Lūk, noslēpums – kāpēc

„Ķelmēnu” maizīte ir tik garda, jo
tajā ieguldīts daudzu cilvēku darbs
no grauda līdz klaipiņam.
Paldies „Ķelmēnu” uzņēmumam par iespēju iepazīt tuvāk viņu
darbu! Novēlam katram darbiniekam labu veselību, veiksmi un izaugsmi „Ķelmēnu” uzņēmumam arī
turpmāk!
Mazo un lielo ekskursantu
vārdā, pirmsskolas skolotāja
Inga Švēde
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Darbīgs mācību gada pirmais mēnesis
Saka: to, kāds būs jaunais
gads, lielā mērā var pateikt jau pēc
pirmā mēneša… Ja tā – tad Smiltenes vidusskolai priekšā darbīgs,
radošs un laimīgs mācību gads!
Skolēniem septembrī tika dota
iespēja piedalīties vairākos sporta
pasākumos – savstarpēji saliedējošos, sportiska azarta un kopā būšanas prieka piepildītos. Pirmo no tiem
vadīja Smiltenes vidusskolas sporta
skolotājas Laila Cīrule un Margarita Mikarta. Pārējos, skolotājiem
uzdāvinot mazliet atpūtu un iespēju
izbaudīt šādos pasākumos valdošo
īpašo gaisotni, skolai uzdāvināja
Latvijas Futbola federācijas Vidzemes futbola centra vadītājs Andis
Rozītis.
Jaunajiem ģeogrāfiem – trešās
pakāpes diplomi!
Septembrī darbību atsāka Vidzemes Jauno ģeogrāfu skola. Tajā,
kā allaž, aktīvi iesaistījās Smiltenes
vidusskolas skolēni. Eduards Putrālis un Kristaps Kažuro jau paspēja
nopelnīt trešās pakāpes diplomus!
Pieredzes apmaiņā uz Čikāgu
Smiltenes vidusskolas skolēni Amanda Pērkone, Marta Dūle,
Kārlis Sīmanis, Ronalds Kalniņš un
Kristaps Kažuro devās pieredzes apmaiņas braucienā uz ASV. Jaunieši
līdzi ņēma pašu sagatavotu prezentāciju par Eiropu, Latviju, Smilteni
un Smiltenes vidusskolu. „Mums ir
būtiski, lai cilvēki ASV, to skatoties,
pārliecinās, ka arī nākot no mazas
valsts var ļoti daudz sasniegt. Svarīgākie ir tavi sapņi, mērķtiecība un
zināšanas, nevis tas, vai esi no Čikāgas vai Smiltenes,” uzskata Arvīds,
Marta, Kristaps, Amanda, Ronalds
un Amanda.
Kopīgās aktivitātēs nopelnīts
karogs
Šogad pie visām trim Smiltenes
vidusskolas ēkām plīvo Starptautiskais Zaļais Karogs! Tas godam
nopelnīts, visu klašu skolēniem
piedaloties dažādās Eko skolu programmas aktivitātēs. Svinīgie karoga
pacelšanas brīži pie katras no skolas ēkām atsauca atmiņā to, kā Eko

Zaļā karoga pacelšana.
skolu programma ienāca Smiltenes
vidusskolā. Smiltenes vidusskolas
prezidents Kārlis Rozītis un jauniešu
pašpārvaldes aktīvisti Kārlis Sīmanis
un Kaspars Pakulis toreiz bija mazi
puikas, kuri ar mirdzošām acīm vēlējās piedalīties akcijā, kas pamazām
izmainīja daudzu smilteniešu domāšanu, attieksmi pret vidi un pasauli,
kurā viņi dzīvo…
Eko skolu programmas aktivitātes Smiltenes vidusskolā joprojām
turpina saliedēt kolektīvu un atraisa
daudz skaistu emociju, jo jaunieši tās
prot uztvert kā piedzīvojumu. Skatoties vecāko klašu audzēkņos, zaļo
dzīvesveidu par savējo pieņēmuši
arī jaunāko klašu skolēni. Jo pasaulē būs vairāk bērnu un jauniešu, kas
gatavi mainīt sevi, nevis klimatu, jo
lielāka cerība, ka tā pastāvēs vēl ilgi,
ilgi. Kā „ūdens un akmentiņš, kas
dzīvoja saules mūžu.”
Dzejas dienas
Ar dzērvju saucieniem, Abula
burbuļošanu, krītošām rudens lapām
un Smiltenes Vecā parka strūklakas
šalkoņu Smiltenes vidusskolas skolēni 23. septembrī svinēja Dzejas
dienas. Taču patiesībā šo svētku zīmē
pagāja gandrīz viss septembris.
Skolēnu sapņi, pārdomas, atzi-

ņas un izjūtas apkopotas klašu dzejas
grāmatās, kas apskatāmas Smiltenes
vidusskolas bibliotēkā, Dakteru ielā
27. Smiltenes Vecais parks uz laiku bija kļuvis par ko līdzīgu dzejas
grāmatai – tā taciņas greznoja skolēnu rakstītie un vizuāli noformētie
dzejoļi, aforismi un laba vēlējumi.
Īpaša šī diena bija ikvienam skolēnam, kurš raksta un mīl dzeju, kā arī
desmito klašu audzēkņiem, kuriem
šis bija pirmais pasākums Smiltenes vidusskolā. Skolēnu dzejas lasījumus papildināja Esteres Žēbinas
ģitārspēle.
Miķeļdienas tirdziņš
Smiltenes vidusskolas pasākumos jaunāko klašu skolēnus parasti
atbalsta vecākie skolasbiedri. Miķeļdienas tirdziņš ir svētki, kurus
visai skolai sarūpē trešo, ceturto un
piekto klašu audzēkņi. Tirgošanās
notika visās trīs Smiltenes vidusskolas ēkās.
Īpašs prieks par tiem skolēniem,
kuri, domājot par savu piedāvājumu,
priekšroku deva videi draudzīgiem,
Latvijā audzētiem produktiem!
Pircēji mājās aizgāja pilniem groziem, guvuši daudz priecīgu un
skaistu emociju, kas vienmēr virmo
tur, kur katrs vēlas dalīties ar labāko

un skaistāko, kas viņam ir.
Paldies skolotājiem!
4. oktobrī, Skolotāju dienas
priekšvakarā, ikviens Smiltenes vidusskolas skolotājs saņēma kādu ļoti
īpašu dāvanu... To sarūpēja 12. klašu audzēkņi. Lai ar skaistu dziesmu,
mīļu smaidu un gardu našķīti pateiktu paldies arī visjaunāko – pirmsskolas grupiņu audzinātājām, jaunieši
ar ģitāru rokās pie skolas stāvēja jau
pirms septiņiem... Vairākām skolotājām acīs bija aizkustinājuma asaras,
jo viņu acu priekšā šie skolēni no
maziem ķipariem izauguši par lieliem, skaistiem un gudriem jauniešiem...
Pēc maza svētku koncertiņa
vecāko klašu skolēni iejutās skolotāju lomās un vadīja stundas jaunākajiem. Gāja lustīgi! Skolas arhīvā
paliks daudz skaistu, patiesu emociju piesātinātu fotogrāfiju! Īsi pirms
pusdienlaika jaunieši uzdāvināja
skaistu svētku mirkli skolotājām,
kuras strādā skolas ēkās Dārza un
Dakteru ielās.
Smiltenes vidusskolas kolektīvs
var būt pamatoti lepns, jo vairāku
skolotāju darbs atzinīgi novērtēts
arī novada mērogā. Skolotājas Anna
Lavrinoviča un Maija Cinkuss Smiltenes novada domes rīkotajā konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” saņēma atzinību nominācijā „Izglītības
darbs”, bet skolotājas Regīna Melzoba, Antra Alksne, Zaiga Vizuliņa,
Gunta Dzērve un skolotāja palīdze
Gita Eglīte ieguva atzinību nominācijā „Audzināšanas darbs”.
Turpinās „Skola 2030” aktivitātes
Septembrī skolā viesojās Valsts
Izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta „Kompetenču
pieeja mācību saturā” (Skola 2030)
eksperte, Smiltenes vidusskolas
koordinatore Sigita Tima, kura informēja skolotājus par 2019./2020.
mācību gadā plānotajiem atbalsta
pasākumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā. Skolas pedagogi pastāstīja par šā mācību gada
iecerēm, kas jau veiksmīgi tiek īste-

notas gan savstarpējā sadarbībā, gan
nodarbībās ar pašiem jaunākajiem,
gan mācību stundās sākumskolas un
visu pārējo klašu skolēniem.
Pēta sabiedrisko mediju ietekmi uz sabiedrību
No 7. līdz 11. oktobrim Smiltenes vidusskolā, „Erasmus+” projekta „Radi pārmaiņas!” ietvaros viesojās jaunieši no Vācijas, Nīderlandes,
Itālijas un Lietuvas, lai kopā ar
Latvijas skolēniem iejustos neatkarīgo žurnālistu lomās un pētītu mediju ietekmi uz sabiedrisko domu.
Pirmajā dienā jaunie eksperti devās
uz Smiltenes novada domi, kur uzklausīja pašvaldības pārstāvju redzējumu un novada nākotnes stratēģiju.
Pēc tam neatkarīgo žurnālistu komandām tika dots uzdevums – iepazīt tuvāk Smilteni un pārliecināties,
vai populārais lozungs „Smiltene –
vieta, kur augt” atbilst patiesībai.
Nākamajā dienā projekta dalībnieki tikās ar Vidzemes Augstskolas
komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktori Agnesi Dāvidsoni. Jaunieši guva īsu
ieskatu medijpratībā, uzzināja, kā
visbiežāk izplatās deziformācija un
kā uz to reaģē cilvēka smadzenes.
10. septembrī jaunieši prezentēja
nedēļā apkopoto informāciju par
izaugsmes iespējām Smiltenes novadā. Paveikto vērtēja Smiltenes televīzijas ziņu žurnāliste Evita Ūdre,
Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze
un Smiltenes vidusskolas pārstāve
Baiba Vahere.
Vai Smiltenes novads ir vieta,
kur augt? – Apkopotā informācija
apliecina: „Jā!”
Jauniešiem projekta ietvaros
paveiktais ir labs starta punkts, kurā
apstāties un pārdomāt, kam jāpievērš
uzmanība, lai objektīvi izvērtētu konkrēto vidi un iedzīvotāju izaugsmes
iespējas tajā. Projekta noslēgumā
skolēni viesojās Latvijas televīzijā,
kur iepazinās ar sabiedrisko mediju
darbu un tā lomu Latvijas vēsturē.
Baiba Vahere

„Pīlādzītī” septembris jautrs, darbīgs, daudzkrāsains!
Šogad kalendārs īpaši dāsns, jo
visiem bērnudārzniekiem un skolēniem 1. septembrī ļāva izdraiskoties mājās ar draugiem un ģimeni.
Pirmdien, atpūtušies, nosauļojušies,
smaidīgi un jautri „Pīlādzēni” saspurdza lielajā bērnudārza pagalmā.
Mazliet biklāki, mammām un tētiem
pie rokas, nāca jaunie iestādes iemītnieki – mazie „Cālēni”, „Taurenīši”,
„Kaķēni” un „Lapsēni”. Lielām,
zinātkārām acīm mazie ķipari raudzījās uz savu turpmāko piecu gadu
draudzēšanās, kopā būšanas, rotaļu
un, arī mācīšanās vietu. Rokās nesot gladiolu, spuraino asteru pušķus,
bērni samīļoja savas audzinātājas
un auklītes, dāvājot viņām atnestos
rudens ziedus. Kad kopīgi nodziedāta dziesma, dzirdēts „Zaķēnu”
Mika skandētais dzejolis, sadzirdēti
vadītājas vēlējumi, ciemos ierodas
Ežu māmiņa (Ingunas skolotāja).
Nu tik sākas jautrība! Gan jāatbild
uz jautājumiem, gan jāpadzied, lai
nopelnītu gardu sveicienu pirmajā
mācību dienā! Tad top jaukas grupu
fotogrāfijas, lai nekad neaizmirstos

Tēvu dienas pasākums.
šis brīnišķīgais mirklis.
Ežu māmiņa dodas projām, bet
ne uz ilgu laiku, jo pēc nedēļas mazi
ezēni sporta laukumā gaidīs stipros,
gudros, mīļos tētus, lai tie kopā ar
saviem bērniem sportotu, jautrotos
Tēva dienai veltītajā pasākumā. Tāds
spēks, drošība, mīļums šajā pēcpusdienā staroja un bija jūtams ne tikai
gaisā, bet arī mazo bērnu smaidīgajās
acīs un sejās! Tēti kopā ar bērniem
gāja rotaļās, gatavoja draudzības

rokas sprādzes no makaroniem, salmiņiem un pērlītēm, jautrības stafetē
leca ar maisu. Bērni lepni un laimīgi jutās, kad tētu stiprajās rokās tika
nesti pāri lielajam sporta laukumam.
Jautrība sita augstu vilni mirklī, kad
tēti segā iesēdināja skolotājas un pat
vadītāju Santu, un arī viņas sajuta –
jā, Smiltenē ir stipri, gudri, īpaši tēti!
Tad sekoja stafete, kurā tēti kopā ar
bērniem skrēja pāri laukumam, lai
ezīša siluetā saspraustu adatiņas.

Ezītis tapa iepriekšējās dienās, kad
skolotājas kopā ar bērniem piepūstu
balonu aplīmēja ar saplēstām avīzēm, sakaltēja to, pēc tam krāsoja
un izgreznoja. Visu grupu ezēni sanāca vienuviet un to fonā bērni kopā
ar tētiem fotografējās. Kā nu nē!
Šogad jubilejas gads – sporta skolotāja Ieva jau piekto gadu pēc kārtas
sagatavo šos jaukos, jautros, ģimeni
saliedējošos svētus! Pēc tam kopīga
desiņu cepšana un tējas dzeršana.
Ezēni šogad īpaši izdarīgi un
aktīvi. Septembra beigās – Miķeļdienā atkal klāt kā saukti! Gaidot
svētkus, bērni paši vienojas un izdomā, ko šogad kopā varētu izveidot no dabas materiāliem – veidot
rotājumus, ziedu paklājus jeb kādu
interesantu figūru no augļiem un
dārzeņiem. Protams, ezis ir topā!
„Vāverēnu” grupiņas priekšā ežuks
noslēpies zem lapu lietussarga – tā
viņš sagaida Miķeļdienas svinētājus. Lietussargus gan svētkos nevajag, jo saulīte staigā pa zemes virsu!
„Pīlādzēni” dzied, iet rotaļās, izgaršo, izsmaržo rudeni, priecājas par

bagātīgo un daudzveidīgo rudens
sarūpēto – ziediem, augļiem, dārzeņiem. Tad jautrās izdarības – kabaču
nešana segās, kastaņu pārnešana un
pārbēršana spainīšos, ābolu nešana
karotē un vēl, un vēl! Kad pamielojušies ar Miķeļdienas kliņģeriem,
bērni var papriecāties par savu un
skolotāju veikumu – ziedu, dabas
velšu, augļu un dārzeņu pūcēm,
gliemežiem, ozolzīlēm, burtiņiem
u.c. Mētras ielas bērnudārza pagalmā salaidušies krāsaini, krāšņi ābolu
un puķu taureņi, bet „Lapsēnu” grupu apciemojusi „īsta” lapsiņa – tik
smaidīga un jautra, ka gribi, negribi,
labs garastāvoklis visai dienai! Svētki nosvinēti, un ežu ģimene mierīgi
var čāpot uz Jāņkalnu, kur siltā lapu
midziņā laisties ziemas guļā un sapņot par saviem mazajiem draugiem
„pīlādzēniem”.
Cerot un ticot, ka arī citās Smiltenes novada izglītības iestādēs septembris bija tikpat krāsains, jautrs
un daudzveidīgs
Gunta Mežule,
Smiltenes PII „Pīlādzītis” skolotāja

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā

Pasākumi oktobrī/novembrī
Smiltenes novada pagastos

OKTOBRA nogalē

26. oktobrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas KC
lielajā zālē Smiltenes pilsētas Kultūras centra jaunās sezonas ieskaņas koncerts „Satikšanās” –
atskatīsimies uz aizvadītās sezonas spilgtākajiem
notikumiem un dosim starta signālu jauniem sasniegumiem, piedzīvojumiem un prieka brīžiem!
Piedalās jauktie kori „Vidzemīte”, „Pakalni” un
„LidoJums”, senioru koris „Mežābele”, VPDK
„Ieviņa”, JDK „Buki”, Smiltenes Pūtēju orķestris, folkloras kopa „Rudzupuķe”, Smiltenes
Tautas teātris, TLMS „Smiltene”. Pasākumu
vada jaunie, talantīgie Smiltenes Tautas teātra
aktieri – Madara Vīksniņa un Kaspars Pakulis.
Ieeja – bez maksas.
30. oktobrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas KC
lielajā zālē Leģendārās latviešu grupas „Credo” 45 gadu jubilejas koncerts. Šajā vakarā uz
skatuves kāps grupas zelta sastāvs, lai visi kopā
izpildītu „Credo” radīto mūziku, kas caurvijusi
vairākus gadu desmitus. Skanēs visu laiku labākās „Credo” dziesmas: „Ziņģe par bailēm”,
„Smaidas”, „Disnejlenda”, „Meitene ar kallu ziediem” un citas. Biļetes „Biļešu Paradīze” kasēs
un www.bilesuparadize.lv: 12,00 un 15,00 eiro.

NOVEMBRĪ

10. novembrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas
KC lielajā zālē Maestro Raimonds Pauls un
Andris Bērziņš koncertā „Es šonakt sēdēšu
uz jumta” – IZPĀRDOTS!
21. novembrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē koncerts „Manai tautai” ar leģendāro
mūziķu – Armanda Birkena, Lorijas Vudas
un Ievas Akurateres piedalīšanos. Skanēs klausītāju iemīļotās dziesmas „Manai tautai”, „Lūgšana”, „Pazudušais dēls”, „Mūsu mīlestība”,
„Rīta stundai ir sievietes vārds” un daudzas citas.
Biļetes var iegādāties „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv: 12,00
un 15,00 eiro.
Vairāk: www.smiltene.lv

2019. gada 18. oktobris

Informējam, ka no Smiltenes tiks organizēts pašvaldības transports
nokļūšanai uz Blomes pagastu, autobusa atiešanas laiki un vieta:
No Smiltenes uz Jeberlejas estrādi – iekāpšana pieturā, kas atrodas
Baznīcas laukumā 16, pretī vecajam ugunsdzēsēju depo, atiešanas
laiki ik pa stundai:
plkst. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00; 13:00, 14:00, 15:00
No Jeberlejas estrādes uz Smilteni, atiešanas laiki ik pa stundai:
plkst. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30

Latviešu tautas likteņstāsts

pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem
Smiltenes novada kultūras centra kinoteātrī
8. novembrī 19:00 Vislatvijas pirmizrāde
10. novembrī 15:30 un 18:00
11., 13., 14., 15. novembrī 18:30
17. novembrī 18:00
19. novembrī 18:30
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā pieņem kolektīvu
apmeklējumu pieteikumus, tajā skaitā no visām novadu skolām.

19. oktobrī plkst. 16:00 Palsmanes kultūras namā Saimnieču
pēcpusdiena. Dalīšanās ar gardām receptēm, degustācijas, nodarbība psihologa vadībā. Ieeja bez maksas.
19. oktobrī plkst. 22:00 Birzuļu tautas namā, Rudens balle ar
grupu „Sokrāta brīvdienas”. Ieejas maksa: 3,00 eiro.
20. oktobrī plkst. 15:00 SIA „Vidzemīte” klubā, Liepas pagasta
amatierteātra viesizrāde „Zvirbuļu brokastis”. Ieejas maksa:
2,00 eiro.
30. oktobrī plkst. 13:30 Bilskas bibliotēkā pasākums „Kas
manā burciņā”, viss par un ap ķirbjiem. Ieeja bez maksas.
2. novembrī plkst. 19:00 Blomes tautas nama bārā Gaujienas
amatierteātris „Kaķu nams” rāda „Pie Monikas”.
3. novembrī plkst. 15:00 SIA „Vidzemīte” klubā, Kauguru pagasta amatierteātra viesizrāde „Grēku grāmata” Ieejas maksa: 2,00 eiro.
9. novembrī plkst. 16:00 Grundzāles kultūras namā KONCERTS – piedalās Smiltenes KC jauktais koris „Pakalni”,
diriģents Ēriks Derums, un Rīgas VEF kultūras pils jauktais
koris „Fēnikss”, diriģents Ēriks Kravalis. Muzicēs komponists
Valdis Zilveris, koru izpildījumā skanēs viņa dziesmas. Ieeja bez
maksas.
9. novembrī plkst. 20:00 Birzuļu tautas namā ar muzikālu priekšnesumu priecēs Jana Egle, Simona Rača un Jānis Rūcis, plkst.
22:00 balle ar Vilmāru Miglavu. Ieeja bez maksas.
9. novembrī plkst. 16.00 Blomes pagasta kultūras namā notiks
erudīcijas turnīra „Prāto Smiltenes novadā!” 5. spēle.
11. novembrī Launkalnē Lāčplēša dienas „Gaismas gājiens” no
skolas uz pieminekli. Sīkāka informācija sekos.
11. novembrī plkst. 17:00 Palsmanē Stiprinieku aplis. Lāčplēša
dienai veltīts stafešu skrējiens – aplis apkārt Palsmanei.
23. novembrī Blomes tautas namā notiks Novusa turnīrs.

Valsts svētku pasākumi
Smiltenes novadā
11. novembrī Lāčplēša diena Smiltenē. Plkst. 18:00 Svētbrīdis
Smiltenes ev. lut. baznīcā, piedalās jauktais koris „LidoJums”
(vadītājas Valda Sedola un Ilze Megne), plkst. 18:30 pulcēšanās
Baznīcas laukumā un lāpu gājiens uz Smiltenes pilsētas kapiem;
atceres brīdis pie Brīvības cīņās kritušo kareivju pieminekļa, piedalās Valkas pilsētas vīru vokālais ansamblis „Lai skan” (vadītāja
Inese Niklaviča). Aicinām ikvienu iedegt svecītes ēku logos, lai
godinātu mūsu kritušo kareivju piemiņu!
15. novembrī plkst. 19:00 Bilskas pamatskolas zālē svinīgs pasākums „Mūsu Latvijai 101”. Koncertā piedalās Bilskas vokālais ansamblis „Sabalsis” un Kristīne&Gatis „Daisy Music”. Ieeja
bez maksas.
15. novembrī plkst. 20:30 Launkalnes tautas namā Valsts svētku pasākums. Svinīgi muzikāls apsveikums (sīkāka info sekos)
un balle pie galdiņiem plkst. 22:00 ar grupu „Zemeņu iela”.
15. novembrī plkst. 19:00 Blomes tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts „Ir vērts…”,
koncertprogrammā dzirdēsiet Aspazijas, Raiņa, Ā. Elksnes, Z.
Mauriņas, J. Jaunsudrabiņa, L. Breikša dzeju, R. Paula, I. Kalniņa, M. Lasmaņa un citu komponistu dziesmas. Dzeju runās aktrise
Anita Grūbe, vokāliste Inguna Kalniņa, muzicēs komponists Māris
Lasmanis. Pēc koncerta balle pie galdiņiem kopā ar „Zeļļiem’”.
16. novembrī plkst. 16:00 SIA „Vidzemīte” klubā Valsts svētku
programma ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, koncerta izskaņā Valmieras pilsētas kultūras centra Etno kokļu kopas
priekšnesums. Ieeja bez maksas.
16. novembrī plkst. 19:00 Grundzāles kultūras namā Latvijas
dzimšanas dienai veltīts koncerts. Piedalās Grundzāles deju kolektīva „Rieda” vidējās paaudzes un jauniešu grupa, muzicēs saksofonists Agris Liepiņš, plkst. 22:00 groziņballe, kvalitatīvu balles
mūziku nodrošinās duets JĀNIS UN MĀRTIŅŠ. Galdiņi rezervējami pa tālruni 29128298 līdz 13. novembrim. Ieeja bez maksas.
16. novembrī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā Latvijas
dzimšanas dienai veltīts amatiermākslas kolektīvu koncerts.
Ieeja bez maksas.
17. novembrī plkst. 17:00 Variņu tautas namā Valsts svētkiem
veltīts pasākums „Teic, kur zeme tā..”. Piedalās Ineta Rudzīte
un Ēriks Upenieks. Ieeja bez maksas.
18. novembrī plkst. 15:00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē
Latvijas 101. gadadienai veltīts svētku pasākums „Es mūžam
par latvieti saukšos!” – Smiltenes novada domes apbalvojumu
pasniegšana un koncertuzvedums „Zelta krustiņš” ar Jāņa Streiča, Viktorijas Streičas, Sarmītes Rubules, Karinas Lučiņinas, Jāņa
Paukštello un Mārtiņa Egliena piedalīšanos. Pasākumu vada –
dziedātāja un aktrise Vita Balčunaite.

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

