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nieku ielai (līdz AS „Smiltenes piens”). Posmā no Kalna
ielas ir organizēta vienvirziena
satiksme virzienā uz pilsētas
centru, saglabājot vienu braukšanas
joslu. Tāpat posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai abās ielas pusēs
ir aizliegts novietot automašīnas stāvēšanai, bet pagaidām ir saglabātas
slīpās stāvvietas pret tirdzniecības
centru. Tāpat vēršam uzmanību,
ka LIELĀ GĀJĒJU PĀREJA IR
PĀRCELTA uz priekšu – tā ved no
veikala „Laura” uz Baznīcas laukuma stāvlaukumu, kur ar barjerām ir
norobežota gājēju eja, kas ved tālāk
pāri Marijas ielas gājēju pārejai uz
tirdzniecības centru „Centrs”. Lūdzam sekot līdzi turpmākajām satiksmes organizācijas izmaiņām.
Automašīnu ilglaicīgai novietošanai un stāvēšanai aicinām izmantot
citus stāvlaukumus, kā piemēram,
pie Smiltenes sporta halles, Daugavas ielā (pretī universālveikala ēkai),
stāvvietas Gaujas, Dārza un Abulas
ielā, tāpat automašīnu novietošanai
ir atvērts arī laukums Kaļķu ielā
4a (bijusī auto tirdzniecības vieta).
Tuvākajā laikā papildus tiks radītas
stāvvietas arī Baznīcas laukumā 16
(iepretim Smiltenes sporta skolai).
Informējam, ka esošā segu-
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konstruktīvo kārtu pārbūve. Tāpat ir saņemti būtiski
aizrādījumi par neatbilstoša
platuma brauktuvēm, bīstamām gājēju pārejām, neatbilstošu
satiksmes organizāciju Baznīcas
laukumā un labiekārtojumu, kas neatbilst mūsdienu prasībām.
Būvprojekta risinājums
Kopumā projekta ietvaros plānots pārbūvēt ielu 280 m garumā
– Daugavas ielas posmu no Abulas
ielas līdz Baznīcas laukumam un
Baznīcas laukuma posmu līdz Marijas ielai. Pārbūve ietver ūdensapgādes (556 m) un kanalizācijas (572
m) tīklu pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi (778 m),
ielas apgaismojuma pilnveidošanu,
teritorijas labiekārtošanu, satiksmes
drošības paaugstināšanu.
Izvērtējot būvprojekta laikā
saņemtos viedokļus, tiek saglabāta
esošā satiksmes organizācijas kārtība, bet mainīti esošie ielas parametri
posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai – sašaurināta brauktuves
daļa, nodalītas stāvvietu zonas ar atšķirīgu iesegumu, izveidota plašāka
telpa gājējiem, brauktuves platums
posmā no Abulas ielas līdz Mūrnieku ielai tiek saglabāts esošā platumā, visā posmā atļautais braukšanas

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

ma konstrukcija tiek demontēta un
novietota slēgtā teritorijā krautnē.
Kaltais laukakmeņu bruģis, kā arī
nekaltie laukakmeņi, tiks nošķiroti
no pārējā minerālmateriāla. Kaltais
bruģakmens kā seguma materiāls
tiks ieklāts pilsētas centrālajā daļā,
realizējot nākamos pārbūves darbus
pilsētas centrā. Pašlaik viens no būvprojekta izstrādātāju piedāvātajiem
variantiem ir izmantot kalto laukakmeņu bruģi kā seguma materiālu
Kalna ielai. Lēmums par ieklāšanas
vietu tiks pieņemts pēc kopējā bruģakmens apjoma apzināšanas.
Daugavas ielas un Baznīcas
laukuma posma pārbūves nepieciešamība
Smiltenes pilsētas centra pārbūve ir neatliekama, jo galvenās
komunikācijas pilsētas centrā ir izbūvētas aptuveni pirms 70 gadiem,
lietus kanalizācija ir daļēji aizbrukusi, vēl aizvien centrā ir ēkas, kas nav
pieslēgtas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,
neatbilstošs ir ielu apgaismojums,
ielu segums ir nokalpojis, tāpēc ir
nepieciešama komunikāciju un ielas
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Š.g. 30. maijā uzsākās Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un
Baznīcas laukuma posma pārbūve.
Autovadītājiem un gājējiem būvobjektā ir noteikti satiksmes ierobežojumi, tāpēc lūdzam iedzīvotājus
un pilsētas viesus būt saprotošiem,
ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas un pārvietošanās nolūkam
izvēlēties Gaujas ielu, savukārt automašīnu novietošanai citus apkārtesošos stāvlaukumus.
Smiltenes novada domes izpilddirektora pienākuma izpildītājs Andris Lapiņš uzsver, ka šis ir viens no
nozīmīgākiem un sarežģītākajiem
pašvaldības realizētiem projektiem,
jo tas skar Smiltenes pilsētas centru,
kur ikdienā ir liela rosība, ir jāņem
vērā visu iesaistīto pušu intereses.
Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve notiks trīs etapos: 1. etaps – posmā no Marijas ielas līdz Kalna ielai; 2. etaps – posmā
no Kalna ielas līdz Mūrnieku ielai;
3. etaps – posmā no Mūrnieku ielas
līdz Abulas ielai. Darbi ir uzsākti ar
brauktuves seguma konstrukcijas
demontāžu un inženiertīklu izbūvi.
Autovadītājiem un gājējiem
ir noteikti satiksmes ierobežojumi
Baznīcas laukumā posmā no Marijas
ielas (lielās gājēju parējās) līdz Mūr-
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gan pilsētā, gan pagastos, lai Smiltenes novads kļūtu par vietu, kur dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, mācīties,
aktīvi atpūsties, kopt kultūras tradīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: „Šajos 10
gados esam paveikuši daudz, bet
redzam arī to, ka daudz vēl ir ko paveikt, bet droši varu teikt, ka, patei-

arī internetā būs skatāmi video stāsti
par novada pagastiem un pilsētu, lai,
atzīmējot novada 10 gadu jubileju,
atskatītos uz paveikto, parunātu ar
cilvēkiem, uzņēmējiem, ar ko katra
vieta var lepoties! Pirmais stāsts būs
par vienu no jaunākajiem pagastiem
Latvijā un novadā – Variņu pagasts,
turpinājums 11. lpp.
Atzīmējot Smiltenes novada 10
gadu jubileju, aicinām ikvienu novadnieku un viesi apmeklēt kādu no jubilejas svētku pasakāmiem, kuri šogad
notiks pilsētā un katrā pagastā – no
21. jūnija līdz 10. augustam. Satiksimies vietās, kur dzimst latviskums,
skan dziesma, rīb deja un mīt miers,
kur varam zaļot, prātot, mīlēt un galvenokārt – būt kopā un satikties. Plašāka programma 12. lpp.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un
Baznīcas laukuma posma pārbūve

.5

91

8

.5

1
3 9

dzīves kvalitāti, gan radījuši konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi.
Smiltenes novads ir nostiprinājis savas pozīcijā kā viens no reģiona
attīstības centriem, jo pēc teritorijas
attīstības līmeņa indeksa vērtējuma
Smiltenes novads starp 110 Latvijas
novadiem atrodas 27. vietā. Smiltenes novads šo gadu laikā ir attīstījies
kā viens vesels – ieguldījumi veikti

coties līdzcilvēku ieguldījumam, uzņēmumu attīstībai, esam kļuvuši par
ekonomiski spēcīgu novadu, esam
radījuši labvēlīgu vidi dažādu mērķu
īstenošanai – vietu, kur augt! Paldies
ikvienam par ieguldījumus savas
mājas un sētas sakārtošanā, darba
vietu radīšanā, tradīciju stiprināšanā
un jaunu veidošanā. Sveicu ikvienu
novadnieku novada 10 gadu jubilejā. Svinēsim svētkus ar lepnumu par
paveikto un pozitīvu skatu nākotnē!
Uz tikšanos novada svētku dienās
ikvienā pagastā un pilsētā!”
Turpmākajos informatīvajos izdevumos „Smiltenes Novada Domes
Vēstis” atskatīsimies uz katrā pagastā un pilsētā paveikto, par izaugsmi
un par nākotnes izaicinājumiem!
Tāpat raidījumā „Nedēļa Smiltenes
novadā” vienu reizi mēnesī (Re:TV
kanālā, svētdienās plkst. 19.00), kā

d110 pl
t103.92

2019. gada 1. jūlijā aprit 10 gadi
kopš Smiltenes novada izveidošanas, apvienojot Smiltenes pilsētu un
8 apkārtējos pagastus – Smiltenes,
Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un
sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda
popularizēšanai Latvijā un pasaulē.
Šo gadu laikā ir paveikts daudz
– visās pašvaldības pārziņā esošajās
jomās ir realizēti dažādi projekti (rekonstruētas ielas, lauku ceļi, izbūvēti
jauni kanalizācijas un ūdensapgādes
tīkli, rekultivētas atkritumu izgāztuves, renovētas un siltinātas izglītības
un kultūras iestādes), kuri ir veicinājuši gan novada infrastruktūras, izglītības, kultūras un sporta attīstību,
gan uzlabojuši novada iedzīvotāju
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Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums
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2019. gada 14. jūnijs

ātrums pēc pārbūves būs 30 km/h.
Ar būvprojektu var iepazīties
www.smiltene.lv.
Projektam piesaistīts Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija
Smiltenes pilsētas Baznīcas
laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūve notiek projekta Nr.
3.3.1.0/17/I/034 „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā”
pirmās kārtas ietvaros.
Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. Realizējot pārbūvi tiks
nodrošināta un izveidota kvalitatīva
un droša transporta infrastruktūra,
kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi,
kā arī cels pilsētas konkurētspēju.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
turpinājums 3. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
Kārtējā domes sēde notika š.g.
29. maijā, kurā tika pieņemti 73 lēmumi, tai skaitā:
1. Noteikt vienu vienotu lauksaimniecības zemes nomas maksu
Smiltenes novada pašvaldībai piederošajiem un piekrītošajiem zemes gabaliem – 44 euro par 1 ha gadā (bez
pievienotās vērtības nodokļa).
2. Slēgt ar G.E. pirkuma līgumu
par nekustamā īpašuma Peldu iela
10B, Smiltenē, pārdošanu par summu 900 euro (deviņi simti euro) uz
nomaksu uz vienu gadu un apstiprināt maksāšanas kārtību.
3. Slēgt ar G.B. pirkuma līgumu
par nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, Smiltenes pagastā, pārdošanu
par summu 15 000 euro (piecpadsmit tūkstoši euro) uz nomaksu uz
pieciem gadiem un apstiprināt maksāšanas kārtību.
4. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Silva 1A”-5,
Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā (kadastra numurs 9470 900
0317), kas sastāv no dzīvokļa 28,1
m2 platībā, 281/8028 kopīpašuma
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 94700030294001 un
281/8028 kopīpašuma domājamās
daļas zemes ar kadastra apzīmējumu
94700030294. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Silva 1A”-5, Silvā,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā pirmās izsoles sākuma cenu 5500
euro (pieci tūkstoši pieci simti euro).
5. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Tīles”-3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9446 900 0046), kas
sastāv no dzīvokļa 46,1 m2 platībā,
461/1852 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas, divām palīgēkām un zemes ar kadastra
apzīmējumu 94460030180. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tīles”-3,
Blomes pagastā, Smiltenes novadā
pirmās izsoles sākuma cenu 3600
euro (trīs tūkstoši seši simti euro).
6. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Valmieras iela
31, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 008 1409), kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 9415 008
1409 0,1267 ha platībā. Apstiprināt
nekustamā īpašuma Valmieras iela
31, Smiltenē, Smiltenes novadā, pirmās izsoles sākuma cenu 5000 euro
(pieci tūkstoši euro).
7. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Veldes iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 005 0925), kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9415 005 0925 0,1651
ha platībā. Apstiprināt nekustamā
īpašuma Veldes iela 2A, Smiltenē,
Smiltenes novadā, pirmās izsoles sākuma cenu 6300 euro (seši tūkstoši
trīs simti euro).
8. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Veldes iela 8,

Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 005 0926), kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9415 005 0926
0,1662 ha platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma Veldes iela 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, pirmās izsoles
sākuma cenu 6900 euro (seši tūkstoši
deviņi simti euro).
9. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
94480010014 un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu
94480010014001, 94480010014002
un 94480010014003 no „Skujnieki”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads uz
„Meža Skujnieki”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads.
10. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, kadastra numurs 9446 006 0124, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9446 003 0068 3,66 ha platībā mainīt
nosaukumu no „Ozoliņi”, Blomes
pagasts, uz „Bedrītes”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
11. No Valkas novada Vijciema
pagasta nekustamā īpašuma „Augstkalni”, kadastra numurs 9492 005
0165, atdalāmajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9444 003 0135
0,23 ha platībā mainīt nosaukumu no
„Augstrozes” uz “Pipari”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
12. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Ezerlīči”, kadastra
numurs 9444 004 0213, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0213 0,2185 ha platībā mainīt nosaukumu no „Ezerlīči”,
Bilskas pagasts, uz Zvaigžņu iela 2,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
13. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Brutuļi”, kadastra
numurs 9480 003 0056, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0214 0,32 ha platībā mainīt nosaukumu no „Brutuļi”,
Smiltenes pagasts uz „Ezerlejas”,
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0214 un uz tās
esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu
9480 003 0057 001 mainīt adresi
no „Brutuļi”, Brutuļi, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, uz „Ezerlejas”, Brutuļi, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9480 003 0219
un uz tās esošajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 9480 003 0219 001 piešķirt adresi „Brutuļi”, Brutuļi, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
14. Pārtraukt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu A.T. par
zemes vienības Avotu iela 4A, Smiltenē daļu 55,39 m2 platībā un par
garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu
9415 003 0219 020.
15. Pārslēgt zemes nomas līgumus Nr.56/2018 un 57/2018 no
iznomātāja A.T. uz viņam piederošu
uzņēmumu SIA „A.T Boards”, reģistrācijas Nr. 44103121629.
16. Iznomāt M.T. zemes vienību
„Bez adreses”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0055,
0,06 ha platībā teritorijas sakopšanai.
17. Iznomāt I.G. zemes vienības
Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0205, daļu 300 m2
platībā mazdārziņam līdz 2023. gada
31. decembrim.

18. Iznomāt D.N. zemes vienības
Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301, daļu 853 m2
platībā mazdārziņam līdz 2023. gada
31. decembrim.
19. Iznomāt R.K. zemes vienību
„Pašvaldības zeme”, kadastra apzīmējums 9474 004 0486, 0,3 ha platībā mazdārziņam līdz 2023. gada 31.
decembrim.
20. Iznomāt D.K. zemes vienības „Valsts brīvā zeme (pie Vārniņām)”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9474 006 0022, daļu
0,32 ha platībā.
21. Iznomāt J.M. zemes vienības
„Valsts brīvā zeme (pie Vārniņām)”,
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 006 0022, daļu 0,22 ha
platībā.
22. Slēgt zemes nomas līgumu
ar V.B. par zemes vienības „Rauza”,
kadastra apzīmējums 9474 001 0116,
daļas iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 0,5 ha platībā.
23. Slēgt zemes nomas līgumu
ar V.B. par zemes vienības „Viesturi”, kadastra apzīmējums 9474 001
0064, daļas izmantošanu lauksaimniecībai 1,0 ha platībā.
24. Slēgt zemes nomas līgumu ar
S.D. par zemes vienības „Viesturi”,
kadastra apzīmējums 9474 001 0064,
daļas iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 1,4 ha platībā.
25. Slēgt zemes nomas līgumu
ar A.U. par zemes vienības „Ģevi”,
kadastra apzīmējums 9474 002 0086,
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 1,39 ha platībā.
26. Rīkot zemes nomas tiesību
izsoli par zemes vienības „Upeslejas”, kadastra apzīmējums 9474 004
0254, iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 7,0 ha platībā.
27. Rīkot zemes nomas tiesību
izsoli par zemes vienības „Lūkupe”, kadastra apzīmējums 9474 004
0260, iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 2,09 ha platībā.
28. Slēgt zemes nomas līgumu ar
D.R. par zemes vienības „Salmiņi”,
kadastra apzīmējums 9474 004 0269,
daļas iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 1,01 ha platībā.
29. Slēgt zemes nomas līgumu
ar Z.T. par zemes vienības „Ziedi”,
kadastra apzīmējums 9444 010 0287,
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 0,82 ha platībā.
30. Slēgt zemes nomas līgumu
ar Z.T. par zemes vienības „Ievas”,
kadastra apzīmējums 9444 010 0351,
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 2,0 ha platībā.
31. Slēgt zemes nomas līgumu
ar Z.T. par zemes vienības „Zaļumi”, kadastra apzīmējums 9444 010
0289, iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 0,2557 ha platībā.
32. Slēgt zemes nomas līgumu
ar SIA „Vidzemīte”, reģistrācijas Nr.
43903000685, par zemes vienības
„Viduszemes”, kadastra apzīmējums
9448 004 0052, iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 5,2 ha
platībā.
33. Slēgt zemes nomas līgumu
ar K.T. par zemes vienības Egļu iela
6, kadastra apzīmējums 9444 010
0367, iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 0,89 ha platībā.
34. Slēgt zemes nomas līgumu
ar SIA „Kalna Tomēni”, reģistrā-

cijas Nr. 44103028880, par zemes
vienības „Arodvidusskola”, kadastra
apzīmējums 9480 003 0129, iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai
2,1967 ha platībā.
35. Slēgt zemes nomas līgumu
ar I.S. par zemes vienības „Silnieki”, kadastra apzīmējums 9444 003
0054, iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 1,2 ha platībā.
36. Slēgt zemes nomas līgumu
ar zemnieku saimniecību „Smaidas”,
reģistrācijas Nr. 44101028585, par
zemes vienības „Pie Priedes”, kadastra apzīmējums 9458 008 0183,
daļas iznomāšanu lauksaimnieciskai
izmantošanai 0,25 ha platībā.
37. Slēgt zemes nomas līgumu
ar A.P. par zemes vienības „Rauzas
Kraujiņas”, kadastra apzīmējums
9474 001 0126, iznomāšanu teritorijas sakopšanai 0,5373 ha platībā.
38. Rīkot zemes nomas tiesību
izsoli par zemes vienības „Aizupe”,
kadastra apzīmējums 9474 003 0040,
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai 4,7 ha platībā.
39. Mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienībai Valmieras iela 31, kadastra apzīmējums
9415 008 1409, 0,1267 ha platībā no
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501) uz individuālo
dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
40. Mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienībai Veldes iela 2A, kadastra apzīmējums
9415 005 0925, 0,1651 ha platībā no
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501) uz individuālo
dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
41. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai
Veldes iela 8, kadastra apzīmējums
9415 005 0926, 0,1662 ha platībā no
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501) uz individuālo
dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
42. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Žumburi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 006
0105.
43. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Augstkalni”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 003
0141.
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.K.
45. Apstiprināt Smiltenes novada zīmola radošo konceptu „Smiltenē
sanāk! Novads darītājiem” Smiltenes
novada zīmolvedības un mārketinga
komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādē.
46. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu
apstiprināšanu.
47. Par projekta „Mēru muižas
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-

bāšana” sagatavošanu un projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
48. Par projekta iesnieguma
„Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa
pasākumam Nr. 9.3.1.
49. Par projekta „Vecā parka un
Smiltenes Vidus ezera hidrotehnisko
būvju pārbūve un ezera tīrīšana” īstenošanu un finansēšanas kārtību.
50. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” ieceres realizēšanai
daudzdzīvokļu mājas Dakteru ielā
15, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai.
51. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
pārskatīšanu.
52. Piešķirt nedzīvojamo telpu 18,4 m2 platībā zvērināta notāra
prakses vietai ēkas 2. stāvā, Dārza
ielā 11, Smiltenē. Slēgt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu ar Lindu Eglīti
par zvērināta notāra amata pienākumu pildīšanu 1. punktā norādītajā
prakses vietā. Nedzīvojamo telpu
nomas līguma darbības termiņš no
2019. gada 1.jūnija līdz 2022. gada
31. maijam (ieskaitot).
53. Par Smiltenes novada domes
2019. gada 27. marta saistošo noteikumu 5/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Smiltenes novadā”
precizēšanu.
54. Par Smiltenes novada domes
2019. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu 8/19 „Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā” precizēšanu.
55. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/19 „Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā” projektu.
56. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/19 „Smiltenes novada
pašvaldības palīdzība audžuģimenei” projektu.
57. Pieņemti seši lēmumi par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
58. Par grozījumu nolikumā
“Smiltenes novada pedagoģisko darbinieku metodiskā darbība”.
59. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Smiltenes sporta
centrs” sportistam G.L.
60. Norakstīt prasību pret
SIA „GTD Europe”, reģ. Nr.
40103904475, par kopējo summu
765,29 euro (septiņi simti sešdesmit
pieci euro, 29 centi).
61. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Āpši”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444
006 0170), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0170 17,78 ha platībā 2019.
gada 14. maija izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja z/s „Kalējiņi 1”, reģ. Nr.
44101029078, par 46260,00 euro
(četrdesmit seši tūkstoši divi simti
sešdesmit euro un 00 centi).
62. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Birztalas”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9458 009 0036), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 009 0036 1,52
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 14. jūnijs
ha platībā, dzīvojamā mājas, divām
palīgēkām un divām nedzīvojamām
ēkām 2019. gada 14. maija izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja SIA „Menergo”,
reģ. Nr. 50103543061, par 16100,00
euro (sešpadsmit tūkstoši viens simts
euro un 00 centi).
63. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunsmiltene”-4, Blomes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9446 900 0047), kas sastāv no
dzīvokļa 63,5 m2 platībā, 635/6709
kopīpašuma domājamās daļas no
būvēm ar kadastra apzīmējumiem
94460020014003, 9446002001400,
94460020014005, 94460020014006
2019. gada 14. maija izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja D.P., par 1850,00 euro
(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi).
64. Atzīt par nenotikušu 2018.
gada 27. decembra (lēmums Nr. 15,
1.§.2.3.) apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma „Siļķītes”, Blomes
pagastā, Smiltenes novadā, pirmo
izsoli, jo izsolei nebija pieteicies ne-

viens dalībnieks.
65. Atzīt par nenotikušu 2018.
gada 27. decembra (lēmums Nr. 15,
1.§.2.6.) apstiprināto pašvaldības
nekustamā īpašuma „Veckainaži” 3,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija
pieteicies neviens dalībnieks.
66. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Sporta pārvalde” un „Smiltenes
novada Kultūras pārvalde” un tām
pakļauto iestāžu un struktūrvienību
reorganizācijas uzsākšanu.
67. Par izmaiņām PII „Pīlādzītis” amatu vienību sarakstā.
68. Par domes priekšsēdētāja
vietnieka Kārļa Lapiņa komandējumu uz Baltkrieviju.
Š.g. 21. maijā notika Smiltenes
novada domes ārkārtas sēde, kurā
tika izskatīts viens jautājums – par
atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam G. Kukainim.
Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja

Uzsākti steidzamās medicīniskās
palīdzības punkta un ambulatoro
telpu atjaunošanas darbi

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, šonedēļ ir uzsākti SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” steidzamās medicīniskās palīdzības punkta un ambulatoro telpu
vienkāršotie atjaunošanas darbi.
Līgums par vienkāršotas atjaunošanas darbu veikšanu noslēgts ar
būvuzņēmumu SIA „Evento” un
būvuzraudzību objektā veic SIA
„Marčuks”.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, darbi tiks veikti vairākās
daļās, tāpēc tas var radīt zināmas
neērtības gan personālam, gan mūsu
pacientiem un viņu apmeklētājiem.
Aicinām visus ar izpratni un iecietību izturēties pret iespējamām neērtībām, ievērot izvietotās norādes
un sekot līdzi informācijai par izmaiņām vienkāršotu remontdarbu
darbu lakā.
Projekta mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvākus veselības aprūpes
pakalpojumus Vidzemes reģionā,
atjaunojot infrastruktūru SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā” un
SIA „Vidzemes slimnīcā”. SIA „Sar-

kanā Krusta Smiltenes slimnīca”
steidzamās medicīniskās palīdzības
punkta telpām tiks veikta vienkāršota telpu atjaunošana un medicīnas
tehnoloģiju bāzes atjaunošana, tādējādi uzlabojot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pakalpojumus. Tāpat vienkāršota telpu atjaunošana tiks veikta SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” ambulatorajām telpām, uzlabojot veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti prioritārajās jomās. Savukārt sadarbības iestādē SIA „Vidzemes slimnīca” tiks iegādāta un
uzstādīta medicīnas tehnoloģija ar
mērķi nomainīt novecojušo medicīnas iekārtu un nodrošināt drošu un
komfortablu vidi priekšlaikus dzimušajiem bērniem un jaundzimušajiem ar veselības problēmām.
Projekta kopējās izmaksas ir
145 340,00 euro, no kurām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 118 494,25 euro, valsts
budžeta finansējums ir 12 546,45
euro un privātais finansējums ir 14
299,30 euro.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2019. gada 30. septembrim.

turpinājums no 1. lpp.

729 623,25 EUR ar PVN, šī projekta
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 473 855,61 EUR,
valsts budžeta dotācija 66 682,48
EUR un pašvaldības finansējums.
Turpinās darbs pie tehniskās
dokumentācijas Smiltenes pilsētas centra pārbūvei
Jau iepriekš rakstījām, ka Smiltenes pilsētas centra pārbūve ir sadalīta divos būvprojektos „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās in-

pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Līgums par būvdarbu izpildi
noslēgts ar SIA „8 CBR”, par projekta būvuzraudzību ar SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību
veiks SIA „Firma L4”. Kopējās
plānotās būvniecības izmaksas ir 1

Ilze Majore
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas
vadītāja
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Informācija par aktuālajiem būvniecības objektiem
Smiltenes novadā
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek
Plānotais būvdarbu
īstenota būvniecība
noslēguma laiks
„Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju
2019. gada decembris
revitalizācija, I kārta” (ERAF, Valsts
budžeta dotācija, pašvaldības finansējums)
„Trases ceļa būve, Launkalnes pagastā”
2019. gada novembris
(Pašvaldības finansējums)

Objekts
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu
pārbūve, rūpnieciskās ražošanas ēkas
būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē
Trases ceļa būve Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā
Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no
Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve

Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma
no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve
(Pašvaldības finansējums)
Ceļa Kažauči – Liepkalni pārbūve,
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu
Smiltenes pagastā
rekonstrukcija II kārta” (ELFLA un
Ceļa Smiltene – Stariņi pārbūve Smiltenes pašvaldības finansējums)
pagastā
Paltnieku ceļa pārbūve Brantu pagastā
Ceļa Ķempes – Kamolkalns pārbūve
Variņu pagastā
Ceļa Žubes – Kaikas pārbūve Smiltenes
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu
pagastā
rekonstrukcija III 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
Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve
Vecā parka un Smiltenes Vidusezera
un ezera tīrīšana – „Kopēja metodika
hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības
tīrīšana
plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās”
(LIFE ADAPTATE) (Eiropas komisijas
finansējums, pašvaldības finansējums)
Meliorācijas sistēmu sakārtošana 7,74 km „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes
garumā Grundzāles pagastā
meliorācijas 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
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes
un Smiltenes vidusskolas mācību ēkas
vidusskolā”
pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē
(ERAF, valsts budžeta dotācija un
pašvaldības finansējums)
Tilta pār Vizlu pārbūve Grundzāles
Ceļa Sijāri – Bērzkalni posma pārbūve,
pagastā, Smiltenes novadā
Grundzāles pagasts, II kārta
(Pašvaldības finansējums)
Baznīcas laukums posmā no Marijas ielas „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
līdz Daugavas ielai, Daugavas iela posmā infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā”
no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai
(ERAF, valsts budžeta dotācija un
pārbūve Smiltenē
pašvaldības finansējums)
Valkas ielas pārbūve, rūpnieciskās
„Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju
ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5,
revitalizācija, II kārta”
Smiltenē
(ERAF, valsts budžeta dotācija un
pašvaldības finansējums)
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
„Smiltenes ūdenssaimniecības attīstība
paplašināšana Smiltenē, 3. kārta, t.sk.
III kārta”
Mazā Jaunā iela, Valmieras iela, Līkā iela, (ERAF, valsts budžeta dotācija un
Cēsu iela, Kalēju iela, Lazdu iela, Priežu
pašvaldības finansējums)
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 oktobris
2019. gada novembris
2019. gada novembris
2019. gada novembris
2019. gada novembris
2020. gada oktobris
2020. gada jūlijs

2019. gada jūnijs

2019. gada novembris

2019. gada decembris

2020. gada jūlijs

2020. gada decembris

2019. gada decembris

Aktuālā informācija par Smiltenes novada īstenotajiem projektiem pieejama novada mājas lapā www.smiltene.lv.
frastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā – I un II kārta”.
Otrās kārta būvprojekts paredz
Baznīcas laukuma, Marijas ielas,
Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas
laukumam un teritorijas Baznīcas
laukumā 16A un Baznīcas laukumā
10 pārbūvi.
Būvprojekta izstrādājas SIA
„Firma L4” turpina darbu pie teh-

niskās dokumentācijas sagatavošanas, kuru plānots pabeigt līdz 2019.
gada beigām.
Smiltenes pilsētas centra pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem projektiem pilsētas vēsturē. Īstenojot
šos projektus, pašvaldība vēlas radīt
iespēju apstāties un izjust Smiltenes
mazpilsētas šarmu; sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai un pieejamībai,
tai skaitā palielinot kopējo stāvvietu

skaitu pilsētas centrālajā daļā, uzlabot satiksmes drošības līmeni gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem, bet pats galvenais – sakārtot
visus inženiertīklus.
Par projekta īstenošanu turpināsim informēt pa posmiem, tāpēc acinām sekot līdzi informācijai www.
smiltene.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Notiks nomas tiesību izsoles
Smiltenes novada dome 2019.
gada 11. jūlijā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu
zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldībai piekritīgajiem un
rezerves zemes fonda uzskaitē esošajiem zemes gabaliem, kas sastāv
no neapbūvētiem zemes gabaliem,
kuru atļautais izmantošanas mērķis ir
lauksaimniecība (kods 0101):
 „Aizupe”, Palsmanes pag.,
Smiltenes nov., kad. apz. 9474 003
0040, 4,7 ha, t.sk. LIZ 4,65, nomas
līguma termiņš līdz 31.12.2023.,
izsoles sākumcena 206,80 euro, minimālais izsoles solis – 10,00 euro,
izsole 2019. gada 11. jūlijā plkst.
10:00;
 „Upeslejas”,
Palsmanes
pag., Smiltenes nov., kad. apz. 9474
004 0254, 7 ha, t.sk. LIZ 6,4, nomas
līguma termiņš līdz 31.12.2023., izsoles sākumcena 308,00 euro, minimālais izsoles solis – 10,00 euro,
izsole 2019. gada 11. jūlijā plkst.
10:30;
 „Lūkupe”, Palsmanes pag.,

Smiltenes nov., kad. apz. 9474 004
0260, 2,09 ha, t.sk. LIZ 1,69, nomas
līguma termiņš līdz 31.12.2023.,
izsoles sākumcena 91,96 euro, minimālais izsoles solis – 10,00 euro,
izsole 2019. gada 11. jūlijā plkst.
11:00;
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes
novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00
līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00,
piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem
tiek veikta Smiltenes novada domē,
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no
plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada
8. jūlijam (ieskaitot).”

SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”
informācija
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē, ka šobrīd
Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā un Poliklīnikas telpās
notiek remontdarbi, kas būtiski
ietekmē speciālistu un izmeklējumu pieņemšanas. Aicinām, pirms
došanās uz Poliklīniku, pārliecināties reģistratūrā par speciālistu un
izmeklējumu darba laikiem, sekot
līdzi norādēm un aktuālajai informācijai.
Speciālistu (kuri pieņem konkrētos datumos) pieņemšanas laiki
2019. gada jūnijā:
 Ārsti – ķirurgi Baiba Gabrāne un Ruslans Kovaļenko katra
mēneša ceturtdienās no pulksten
16:00 līdz 19:00 (pēc pieraksta);
 Bērnu alergologs – Dr.
Mārīte Poga pieņems 20. jūnijā no
pulksten 08:00 pēc pieraksta;
 Par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstes – Intas Kezikas pieņemšanas datumiem interesēties reģistratūrā;
 Elektrokardiogrāfijas izmeklējumi – 18., 19., 21., 25., 27.
jūnijā no pulksten 08:00 līdz 13:30.
 Dzirdes aparātu speciālis-

te, audiologs Zoja Naudžāne (tel.
26018483) pieņems katra mēneša pēdējā piektdienā no pulksten
10:30 līdz 13:00.
Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, radiologs – diagnosts, USG
ārsts, otolaringologs, internists, acu
ārsts, arodslimību ārsts, neirologs,
onkologs – ķīmijterapeits, zobu
tehniskā laboratorija, kardiologs,
endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, NMS laboratorija.
Pie speciālistiem ir iespēja pieteikties, zvanot uz reģistratūru – 64772534
vai rakstot uz e-pastu – registratura@
smiltenesslimnica.lv (obligāti norādāmā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs).
Smiltenes slimnīcas teritorijā
jūnijā būs pieejams izbraukumu
mamogrāfs:
 19. jūnijā MFD Veselības grupas mobilā diagnostika
no pulksten 10:00 līdz 17:00 pēc
iepriekšēja pieraksta pa tālr. +371
25431313;
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” administrācija

Smiltenē mainās notārs
No š.g. jūnija Smiltenē, Dārza ielā 11, 2. stāvā darbu uzsāks
Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Linda Eglīte, līdzšinējās
notāres Ivetas Ozoliņas vietā.
Linda Eglīte 2006. gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu
tiesību zinātnē. 2003. gadā beigusi
Latvijas Universitātes Juridisko
fakultāti un ieguvusi jurista kvalifikāciju.
Smiltenē notāre apmeklētājus pieņems divas reizes nedēļa:
trešdienās no plkst. 12:00 – 19:00
un ceturtdienās no plkst. 10:00 –
17:00.
Kontaktinformācija: tālrunis:
+371 2355099, e-pasts: Linda.Eglite@LatvijasNotars.lv.

Informācija par notāra pakalpojumu
Notārs ir valsts ierēdnis, kurš
apliecina dokumentu vai darījumu
patiesumu. Notārs tavam darījumam piešķirt publisku ticamību.
Viņa pienākumi ir taisīt notariālos
aktus, apliecinājumus, pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus, vest mantojuma lietas.
Atšķirībā no advokāta vai juriskonsulta, notārs ir valsts amatpersona.
Tas nozīmē, ka valsts notāram ir devusi varas uzticību, un viņam to ir
jāprot saglabāt. Notāra pienākums
ir godprātīgi palīdzēt cilvēkiem risināt juridiskos darījumus.
Vairāk informācija pieejama
www.latvijasnotars

2019. gada 14. jūnijs

Aicināti pieteikties Smiltenes pagasta
iedzīvotāji – 1991. gada barikāžu dalībnieki
2019. gada 27. maijā 1991.
gada barikāžu biedrība Smiltenē organizēja barikāžu dalībnieka statusu
apliecinošu apliecību izsniegšanu
Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Pieteikšanās procesā, vairāki Smiltenes pagasta iedzīvotāji secināja,
ka, neskatoties uz dalību 1991. gada
barikādēs, nav saņēmuši Pateicības
rakstus, kas ir nepieciešami, lai saņemtu šo apliecību.
Ņemot vērā, ka, lai saņemtu Pateicības rakstu, ir nepieciešams rakstīt ierosinājumu 1991.gada barikāžu
biedrībai, Smiltenes pagasta iedzī-

votāji ir izrādījuši iniciatīvu šādu ierosinājumu uzrakstīt un iesniegt par
vairākiem dalībniekiem vienlaikus.
Līdz ar to, 1991. gada barikāžu dalībnieki no Smiltenes pagasta, kuri
vēl nav saņēmuši Pateicības rakstu,
bet to vēlas izdarīt un, kuri devās
turp ar Smiltenes sovhoztehnikuma
autotransportu, aicināti dot par sevi
ziņu un pieteikties līdz 20.jūlijam,
zvanot pa tālruni 26565121 (Vinete Brunovska) vai 29411772 (Velga
Gailīte).
Ierosinājumu- iesniegumu par
Pateicības raksta piešķiršanu var ie-

sniegt jebkura persona, kas jau saņēmusi kādu no apbalvojumiem, kas,
kopā ar pamatojumu un ar to saistītajiem materiāliem, iesniedzams 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrībai,
Rīgā, Krāmu ielā 3, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi barikazu.
muzejs@gmail.com. Tālrunis plašākai informācijai – 67213525.
Informācijas avots:
www.barikades.lv
Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Strādājošiem ir iespēja pilnveidot
profesionālās komptetences
Līdz 28. jūnijam pilnā
sparā rit interesentu pieteikšanās mācībām projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.
kārtas ietvaros.
Šogad piedāvāto programmu
skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir
pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir
iespēja izvēlēties no gandrīz 800
izglītības programmām.
Projekts tiek īstenots ar ES un
valsts atbalstu, tādēļ strādājošajam
jāsedz tikai līdzmaksājums 10 pro-

centu apmērā no mācību maksas.
Atbilstoši izvēlētajai mācību programmai konkrētā izglītības iestādē
mācību maksu 90 procentu apmērā
segs ES fondi un valsts, savukārt
atlikušie 10 procenti būs strādājošā
līdzmaksājums.
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību
klāsts un daudzveidība. Mācības 12
tautsaimniecības nozarēs piedāvā

82 izglītības iestādes visā
Latvijā. Pirmoreiz mācību
klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu
apguve, kas nepieciešami
profesionālajai darbībai izvēlētajā
nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir
arī sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem
izstrādātas mācības 8 mūžizglītības
kompetencēs.
Plašāka informācija un pieteikšanās tiešsaistē mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Smiltenes novada pašvaldība nosaka vienotu
lauksaimniecības zemes nomas maksu
Stājoties spēkā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesību
noteikumi”, iznomājot pašvaldības
brīvos, neapbūvētos zemesgabalus,
paredzēta jauna nomas maksas
aprēķināšanas kārtība. Noteikumi paredz, ka jaunā zemes nomas
maksas noteikšanas kārtība piemērojama, slēdzot jaunus zemes
nomas līgumus, kā arī pārskatot
jau spēkā esošos zemes nomas līgumus un pagarinot to termiņus.
Galvenokārt nomas maksas
izmaiņas attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu. Pēc
pašvaldības pasūtījuma SIA „Interbaltija” veica Smiltenes novada Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes,
Grundzāles, Palsmanes, Smiltenes
un Variņu pagastu lauksaimniecības
zemju vidējās nosacītās 1 ha tirgus
nomas maksas gadā noteikšanu. Vērtējumos noteiktā lauksaimniecības
zemju 1 ha nomas maksa gadā pagastos ir robežās no 31 euro (Bilskas
pagastā) līdz 51 euro (Launkalnes
pagastā).
Smiltenes novada domes deputāti vienojās noteikt vienotu nomas
maksu visos pagastos. Atbilstoši noteikumiem Smiltenes novada dome
29. maijā apstiprināja zemes nomas
pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru
Smiltenes novada pagastu teritorijās

noteikta vienota nomas maksa, tas ir
44 euro par 1 ha.
Savukārt noteikumi nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa
bez pievienotās vērtības nodokļa ir
28 euro gadā, ja saskaņā ar cenrādi
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 28 euro. Tātad, iznomājot 0,25
ha lauksaimniecības zemes, pēc cenrāža būtu jāmaksā 44x0.25=11(euro)
bez pievienotās vērtības nodokļa, bet
saskaņā ar noteikumiem faktiski būs
jāmaksā 28 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Mazdārziņiem minimālā nomas maksa ir 7 euro.
Papildus zemes nomas maksai
personai ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Nekustamā īpašuma
nodokļa paziņojumi kārtējam gadam
tiek nosūtīti līdz katra gada 15. februārim. Nomas maksa jāmaksā saskaņā
ar nosūtītajiem nomas maksas rēķiniem. Tām personām, kurām iepriekš
nomas maksas rēķins tika nosūtīts
tikai vienu reizi gadā un maksāšanas termiņš bija 30. jūnijs, turpmāk
saskaņā ar likumu „Par pievienotās
vērtības nodokli” nomas maksa tiks
aprēķināta divas reizes gadā, un arī
divas reizes gadā nosūtīti rēķini.
Maksāšanas termiņi būs 30. jūnijs un
30. decembris.
Lūgums personām, kuras nomā
zemi no pašvaldības, regulāri sekot
līdzi noslēgto nomas līgumu termi-

ņiem un savlaicīgi iesniegt iesniegumus uz nomas līgumu pagarināšanu
vai paziņot par līguma nepagarināšanu. Līguma pagarināšanai iesniegums
būtu jāiesniedz vienu mēnesi pirms
līguma termiņa beigām. Lēmumus
par nomas līgumu slēgšanu vai pagarināšanu pieņem Smiltenes novada
dome. Nekustamo īpašumu nodaļas
speciālisti aicina personas zemes nomas līgumus parakstīt viena mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
– Dārza ielā 11, Smiltenē.
Pašvaldībā 311 nomas līgumi
ir noslēgti ar personām, kurām pārtrauktas zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības. Šīm personām ir tiesības šo
zemi iegādāties par brīvo cenu, t.i.
par cenu kādu noteicis neatkarīgais
vērtētājs. Atsavinot šo zemi no pašvaldības, maksājumu var sadalīt līdz
5 gadiem, maksājot likumiskos 6
procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas. Ja uz zemes
atrodas ēkas, kuras nav ierakstītas
zemesgrāmatā, tad pirms zemes izpirkšanas šīs ēkas ir jāieraksta zemesgrāmatā.
Par iznomājamām pašvaldības
brīvajām zemēm var interesēties Nekustamo īpašumu nodaļā Dārza ielā
11, Smiltenē, un informācija ievietota mājas lapā www.smiltene.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2019. gada maija mēnesī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie, noslēgtas 4 laulības un sastādīti 6 miršanas reģistri.
Maija mēnesī dzimšanas aplie-

cības saņēma 4 meitenes un 2 zēni.
Nodaļā sastādīti 6 miršanas reģistri. Miris viens vīrietis (64 gadu
vecumā) un mirušas 5 sievietes (vecumā no 7 līdz 92 gadiem). Miruši 4

– Launkalnes pagasta iedzīvotāji un
pa 1 – Palsmanes pagasta un Limbažu pilsētas iedzīvotājam.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Smiltenes NKUP ziņas
Kā jau iepriekš esam informējuši, 2018. gada 27. decembrī tika svinīgi atklāta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Daugavas ielā 7a, Smiltenē.
Ar 2019. gada martu SIA „Smiltenes
NKUP” sāka organizēt īres tiesību
izsoles uz daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā 7A, Smiltenē. Tika izsludinātas 3 izsoles kārtas, kā rezultātā
noslēgti 23 līgumi par īres tiesībām
Daugavas ielā 7A, Smiltenē.
Ir palicis neizsolīts tikai viens
trīsistabu dzīvoklis „B” korpusā,
ar platību 56,6 m2. Tiks organizēta
ceturtā kārta uz īres tiesībām, līdz
ar to interesentiem lūdzu pieteikties
personīgi SIA „Smiltenes NKUP”
Pils ielā 3a, Smiltenē vai zvanīt pa
tālruni: 26343318.
Dzīvokļu īrniekus noteica atklā-

tā, nediskriminējošā dzīvokļu īres
rezervācijas tiesību izsolē, atbilstoši
2019. gada 27. februāra pieņemtajam Smiltenes novada domes lēmumam Nr. 190 (Sēdes protokols Nr.
2., 25. §.).
Ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību ir izdevies sakārtot Smiltenē vēl par vienu teritoriju vairāk
un nest Smiltenes vārdu plašākā
sabiedrībā, kā arī radīt jaunas 24
dzīvesvietas – 8 vienistabas dzīvokļus 29,6 – 31,5 m2, 8 divistabu dzīvokļus 45,6 – 46,2 m2 un 8 trīsistabu
dzīvokļus 56,6 – 60,4 m2.
Sīkāku informāciju par mājas
būvniecības procesu un foto var apskatīt SIA „Smiltenes NKUP” mājas
lapā www.smiltenesnkup.lv, sadaļā
Projekti/Namu apsaimniekošana.

Turpinās būvdarbi projektā
„Ūdenssaimniecības un
kanalizācijas paplašināšana
Smiltenē 3. kārta”
Projekta „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas paplašināšana
Smiltenē 3. kārta” ietvaros kopumā 17 Smiltenes ielās tiek izbūvēti
jauni sadzīves kanalizācijas un ūdensvada
tīkli, tādejādi paplašinot
centralizēto notekūdeņu sistēmu, nodrošinot
Smiltenes iedzīvotājiem
kvalitatīvu dzīves vidi
un samazinot vides piesārņojumu.
Šobrīd ir pabeigti
būvniecības darbi lielākajā daļā no projektā plānotajām
ielām (12 ielās), kas saistīti ar maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas
trašu izbūvi (Raiņa, Ceriņu, Līvu,
Priežu, Lazdu, Zaķu, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu, Kalēju, Krasta ielas
un Kalnamuiža). No iesāktajām ielām būvniecības darbi nav pabeigti
Valmieras un Raiņa ielās, kur vēl
nav veikta ceļa seguma atjaunošana,
kā arī Zaķu un Priežu ielās atlikuši
dažu īpašumu atzaru un pārslēgumu
izbūves. Labiekārtošanas darbi turpinās Valmieras, Priežu, Raiņa un
Ābeļu ielās.
Ir veikta cauruļvadu hidrauliskā pārbaude un ūdensvada dezin-

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

Līvu iela, Smiltene.
fekcija – Raiņa, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu un Krasta ielās. Līdz ar
to gan iepriekš minētajās ielās, gan
šajās ielās iedzīvotājiem ir iespēja
pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas un
nākt slēgt līgumus par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu.
Ir uzsākti darbi Drandu ielā, kur
plānota gan sadzīves kanalizācijas,
gan ūdensvada izbūve. Vēl ir veicami būvniecības darbi sekojošās
ielās – Līkā, Cēsu, Mazā Jaunā un
Augstā iela.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz
2019. gada rudenim.

Te ir darbs!
SIA „Smiltenes NKUP”,
reģistrācijas Nr. 43903000435,
aicina savai komandai pievienoties
REMONTSTRĀDNIEKU.
Darba pienākumi:
Veikt telpu, to aprīkojuma, mēbeļu, santehnikas mezglu un citu iekārtu remontdarbus;
Ēkas darbības nodrošināšanai
nepieciešamo saimniecisko resursu
uzskaiti un izlietojuma kontroli;
Elektriķa darbi, atbilstoši kategorijai;
Nepieciešamības
gadījumā
veikt citus darbus pēc darbu vadītāja
rīkojuma.
Prasības kandidātam:
Valsts (latviešu) valodas zinā-

šanas;
Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
Autovadītāja stāžs vismaz 2
(divi) gadi;
Derīga autovadītāja apliecība
(B kategorija).
Piedāvātais atalgojums (bruto),
sākot no 800,00 EUR.
Kandidātus lūdzam ierasties
personīgi Pils ielā 3a, Smiltenē,
darbadienās no 08.00 līdz 17.00 vai
atsūtīt savu CV uz e-pastu: smiltenesnkup@gmail.com. Informatīvais
tālrunis 64707062 vai 28341495.
Iesniegtie CV un tam pievienotie
dokumenti tiks glabāti līdz konkursa
noslēgumam.
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Sveicam selekcionāru Andri Krūmiņu
ar Latvijas valsts apbalvojuma saņemšanu
21. maijā Ordeņa kapitula pārstāvji Smiltenes
novada Blomes pagasta selekcionāram Andrim Krūmiņam pasniedza Latvijas
valsts apbalvojumu – IV
šķiras Atzinības krustu,
kas tiek pasniegts par izcilu Tēvijas mīlestību un
par sevišķiem nopelniem
valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un
izglītības darbā.
Andris Krūmiņš ar liliju selekciju nodarbojas
vairāk kā 40 gadus. Viņa
dārzā ziedējušas vairāk
kā 250 dažādas liliju šķirņu, no kurām vismaz 50 ir
bijušas paša selekcionāra
radītas. Lilijas ir bijušas skatāmas
dažādās izstādēs, arī ārpus Latvijas robežām, bet īpaši priecējušas
ik gadu Smiltenes ev. lut. baznīcas
apmeklētājus.
Nākamajos gados A. Krūmiņa
lilijas uzziedēs arī Blomes pagasta

A. Krūmiņš ar sievu I. Krūmiņu.
centrā, kur, pateicoties Krūmiņu
ģimenes dāvinājumam, šajā vasarā
tiks turpināts pagājušajā gadā iesāktais darbs un stādīti A.Krūmiņa
selekcionētie un kolekcijā esošie liliju sīpoli, kā dāvana un mantojums
mūsu nākamajām paaudzēm.

2013. gadā A. Krūmiņš saņēma Smiltenes
novada apbalvojumu –
Goda cilvēks, kā arī ir saņēmis starptautiskus kausus un balvas par ieguldījumu un sasniegumiem
liliju
selekcionēšanā.
Nenovērtējams ir Andra
Krūmiņa ieguldījums selekcijas izveidē un saglabāšanā, kā arī Latvijas un
Smiltenes novada vārda
popularizēšanā arī ārpus
valsts robežām.
Smiltenes
novada
dome sveic Andri Krūmiņu ar Valsts apbalvojuma
saņemšanu!
Vēlam veselību un
dzīvesprieku ikdienas gaitās visai
ģimenei!
Paldies par Jūsu radīto skaistumu, kuru esiet ienesis Latvijā un
pasaulē!
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs
Nūjošanas nodarbības
trenera vadībā
Nūjošanas nodarbībās var
apgūt nūjošanas tehniku trenera vadībā un uzlabot vispārējo
veselību. Nūjošanas process palīdz
zaudēt lieko svaru, samazina sāpes un saspringumu plecu un kakla
zonā. Tā ir droša fiziska aktivitāte ar
minimālu ievainojumu risku un ļoti
efektīva visiem gadagājuma cilvēkiem, lai uzlabotu kustību spēju.
Nodarbību laiki:
 Trešdienās – plkst. 19:00,
pulcēšanās vieta pie Pilskalna sarga
– Drandu ielas galā.
 Ceturtdienās – plkst. 19:00,

pulcēšanās vieta pie Tepera ezera
āra trenažieriem.
Nodarbības ir bez maksas. Dalībniekiem tiek nodrošinātas nūjas,
tādēļ aicināti iepriekš pieteikties pie
Vinetas Veismanes, tālr. 26525276.
Nodarbības turpināsies līdz oktobrim. Aicinām gan pieredzējušus nūjotājus, gan iesācējus!
Vingrošanas nodarbības bērniem
fizioterapeita vadībā
Nodarbību mērķis ir sekmēt bēr-

nu lokanību, veiklību, koordināciju un uzlabot fizisko izturību,
apgūt vingrojumus, kas izmantojami ikdienā savas veselības
uzlabošanai un mazinātu mazkustīgu dzīvesveidu. Mūsdienās bērniem
ir ļoti mazkustīgs dzīvesveids un
līdz ar to samazinās fiziskās aktivitātes. Kopā ar neveselīgu uzturu tas
rada liekā svara problēmas, kas bieži
ir novērojamas bērniem Latvijā. Papildus jāmin arī augšanas un attīstības traucējumi, stājas problēmas,
traucēta fiziskā un garīgā attīstība.
Informācija un pieteikšanās pēc
iepriekšēja pieraksta pie fizioterapeita Didža Lūkina, tālr. 22016482.

Piesaki savu ideju!
Smiltenes novada dome aicina
jaunatnes organizācijas, biedrības
vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus.
Projekta mērķi:
 palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP)
riska grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 iesaistīt PMP riska grupas
izglītojamos jauniešus aktivitātēs un
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus
formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu
bērnu un jauniešu dzīves un mācību
vietai.
Projekta mērķa grupa:
Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā
arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu,
kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz
4. kursam, t.sk. PMP riska grupas
izglītojamie atbilstoši konkursa nolikuma 3. punktam.

Izglītības
kvalitātes
valsts
dienests

Projekta iesniedzējs:
Jaunatnes organizācijas; biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu
ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa
sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.
Projekta aktivitāšu piemēri:
 neformālās mācīšanās aktivitātes
un pasākumi;
 nometnes, pārgājieni, āra dzīves
aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;
 personības pilnveides pasākumi;
 personīgo mērķu definēšana un
to sasaiste ar izglītību;
 līdzdalības prasmes pilnveidošana;
 sociālo prasmju pilnveidošana –
draudzība, sadarbība;
 pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;
 pieredzes apmaiņas pasākumi –
tai skaitā sabiedrībā pazīstamu

cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju;
 sports/mūzika/māksla/teātris kā
izglītības un sociālās iekļaušanas
instrumenti.
Pieteikumu iesniegšana līdz
2019. gada 1. jūlijam Dārza ielā 3,
Smiltene, LV-4729, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā
elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@smiltene.lv.
Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 euro.
Pieejams finansiāls atbalsts 5 projektiem.
Projekta īstenošanas termiņš: 3 – 18 mēneši
Kontaktinformācija: Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja (e-pasts: ieva.dille@smiltene.lv, t. 27001449).
Plašāka informācija par projektu
un vadlīnijas projekta izstrādei www.
smiltene.lv un www.pumpurs.lv
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Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā
un reģistrēšanā!
Šā gada 29. maija Smiltenes
novada domes sēdē tika precizēti 2019. gada 27. marta saistošie
noteikumi (Nr. 5/19), kas paredz
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un
kontroles kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo Smiltenes
novadā un iekļaujas to administratīvo teritoriju pilsētas un ciemu robežās, uz kurām attieksies šie noteikumi, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu
attīrīšanas un savākšanas prasību
ievērošanu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi izstrādāti
ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
noteiktās prasības, kas pašvaldībām
ir jānodrošina.
Pašvaldības saistošo noteikumu
mērķis ir nodrošināt kanalizācijas
pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs; noteikt
decentralizēto kanalizācijas pakal-

pojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,
nodrošinātu vides aizsardzību un
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; nodrošināt Smiltenes novada
pašvaldības aglomerācijai noteikto
komunālo notekūdeņu attīrīšanas un
emisijas prasību ievērošanu.
Saistošie noteikumi nosaka:
 decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, kontroles
un uzraudzības kārtību;
 Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā esošus ciemus, uz kuru
teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017.
gada 27. jūnija noteikumos Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk
– MK noteikumi Nr. 384) un šajos
noteikumos noteiktās prasības;
 minimālo biežumu notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
 prasību minimumu asenizatoriem;

 asenizatoru reģistrācijas kārtību;
 decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
 decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības
kompetenci minētajā jomā;
 decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
 atbildību par saistošo noteikumu
pārkāpumiem.
Jaunie noteikumi attieksies uz
nekustamajiem īpašumiem, kuri
nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu
savākšanai vai attīrīšanai izmanto
rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus
un kuri atrodas Smiltenes pilsētā
un sekojošos ciemos: Bilskā, Mēros,
Blomē, Vidzemē, Grundzālē, Launkalnē, Saltupos, Silvā, Palsmanē,
Kalnamuižā, Brutuļos. Noteikumi
netiks piemēroti īpašumiem Rauzā, Vizlā, Aumeisteros, Ilgās, Kamaldiņās, kā arī tie neattieksies uz
lauku viensētām, kuras neatrodas
iepriekš minētajos ciemos.

Līdz ko jaunie noteikumi stāsies
spēkā, Smiltenes novada iedzīvotājiem būs pienākums sniegt ziņas
par mājsaimniecībā esošo mājokļa
decentralizēto kanalizācijas sistēmu,
iesniedzot pirmreizēju „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu” līdz 2020.
gada 1. janvārim. Apliecinājuma
veidlapas būs pieejamas Smiltenes
novada domē, pagastu pārvaldēs,
SIA „Smiltenes NKUP” birojā, kā
arī būs iespējams apliecinājumu iesniegt elektroniskā vietnē.
Apliecinājumā būs jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo
ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo
notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas
veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana
u.c. Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida
un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts,
cik bieži nepieciešams krājtvertni
iztukšot.
Saistošo noteikumu piemērošanu, reģistrāciju un kontroli nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības

kapitālsabiedrība SIA „Smiltenes
NKUP”. Datu reģistrs pašvaldībai
pilnībā jāizveido līdz 2021.gada
beigām.
Īpašniekiem svarīgi zināt, ka,
ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo
aktu prasībām, par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī, decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam,
ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas
pārbūve vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūve vai
uzstādīšana. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība MK noteikumu prasībām īpašniekam būs
jānodrošina Smiltenes pilsētā līdz
2021. gada 31. decembrim, ciemos
līdz 2022. gada 31. decembrim.
Ar 2019. gada 27. marta saistošiem noteikumiem Nr. 5/19 „Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” aicinām iepazīties www.smiltene.lv vai www.
likumu.lv.
Par jauno kārtību informācija
vēl sekos!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar 1.augustu būs izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksā
2019. gada 29. maija Smiltenes novada domes sēdē deputāti
izskatīja SIA „ZAAO” iesniegumu, kur tika lūgts apstiprināt jauno aprēķināto un noteikto maksu
par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kas
nozīmē, ka maksa par pakalpojumu ar 1. augustu palielināsies –
turpmāk kopējā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir noteikta 17,65 euro
par 1 m3 atkritumu (bez PVN),
līdzšinējais tarifs bija 16,01 euro
par 1 m3 atkritumu (bez PVN).
ZAAO pamatoja, ka šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir
saistīta ar to, ka ievērojami ir augušas ar atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma sniegšanu saistītās iz-

maksas, piemēram, ir palielinājušās
degvielas izmaksas saistībā ar akcīzes nodokļa izmaiņām, attiecībā uz
atkritumu savākšanā izmantotajiem
transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir
pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem,
vinješu iegādei, plānota minimālās
darba algas celšana un citas izmaksas. ZAAO ar savu līdzšinējo darbību veicina pakalpojuma pieejamību
un drošu vidi iedzīvotājiem, piedāvājot arvien jaunus pakalpojumus
un uzlabojot dalītās atkritumu vākšanas procesus, ir veikusi būtiskus
ieguldījumus dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidē un pieejamības uzlabošanā, plānojot nākotnē šo
darbu turpināt.
Apstiprinātais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

(17,65 euro par kubikmetru bez PVN) paredz, ka ar 2019. gada 1. augustu atkritumu apsaimniekošanas tarifs palielināsies par 1,64 euro par
kubikmetru, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) jeb vidēji
par 10,24 procentiem (līdzšinējais tarifs ir 16,01 euro bez PVN).
Piemērs par maksas izmaiņām mājsaimniecībā par 240 l konteinera izvešanu EUR ar PVN
Maksājuma
Maksājuma
izmaiņas gadā
Maksas sadārdzinājums
sadārdzinājums gadā
ar konteinera
par 240 l konteinera
ar konteinera izvešanas
izvešanas grafiku
izvešanu ar PVN, EUR grafiku 1 x mēnesī, EUR
1 x 2 mēnešos,
ar PVN
EUR ar PVN
0,48
5,76
2,88
Apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 17,65 euro par 1
m3 atkritumu (+ PVN) veido:
 pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī

Izmanto iespēju – piedalies projektā
„PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu
pie amata meistara un neesi
reģistrēts Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks,
piesakies atbalstam Eiropas Sociālā
fonda finansētā projektā „PROTI un
DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001.
Smiltenes novada pašvaldība
turpina īstenot projektu „PROTI un
DARI!”, kura ietvaros sniedz jauniešiem iespēju piedalīties jauniešu
prasmju un motivācijas attīstīšanas
projektā. Projekta īstenošanas rezultātā vēlamies, lai pēc iespējas vairāk
jauniešu, kuri atbilst projekta mērķa
grupai, būtu izvēlējušies savu izglī-

tības ceļu, atraduši savām vēlmēm
piemērotu profesiju un darba vietu,
kā arī kļuvuši sabiedriski aktīvāki.
Aicinām ikvienu novada jaunieti vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kurš nemācās un nestrādā algotu darbu, pieteikties dalībai
projektā, sazinoties ar projekta programmas vadītāju Smiltenes novadā
pa e-pastu: ilze.mize@smiltene.lv
vai zvanot pa tālruni: 28631993, vai
griežoties pie sava pagasta/ pilsētas
sociālā darbinieka.
Pārrunu rezultātā katram jaunie-

tim tiek sastādīta individuālā
aktivitāšu programma, kurā
ietvertas dažādas aktivitātes
zināšanu, prasmju, darba
pieredzes u.c. attīstīšanai.
Individuālā aktivitāšu programma
paredz atbalstu un sniedz iespēju
katram projektā iesaistītajam jaunietim piedalīties pasākumos, kas
izvēlēti tieši viņam, lai palīdzētu pēc
iespējas ātrāk atrast darbu vai uzsākt
mācības.
Vairāk par projektu vari lasīt
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras mājas lapā www.jaunatne.
gov.lv.
Ilze Mize,
Sociāla darbiniece

izmaksas to sabiedrības izglītības
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti
uz atkritumu radītāju izglītošanu
atkritumu apsaimniekošanas jomā –
10,82 euro apmērā par 1 m3;
 sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Daibe”– 6,83 euro apmērā par 1 m3.
Lai samazinātu individuālos
tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus izmantot novadā nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumu, EKO punktus,
kā arī individuālos dalītās atkritumu
vākšanas pakalpojumus, ko piedāvā
ZAAO. Vairāk informācija www.
zaao.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināts projekts
„Atbalsts darba ar jaunatni
sistēmas izveidei Smiltenes
novadā”
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra ir apstiprinājusi Smiltenes novada
domes sagatavoto projektu
„Atbalsts darba ar jaunatni
sistēmas izveidei Smiltenes novadā”, Nr. VP2019/1.3.-6, piešķirot
3500 EUR projekta īstenošanai.
Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas līdzdalības
attīstībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos, veicināt jauniešu
līdzdalību Smiltenes novada aktivitātēs, attīstot jauniešu brīvprātīgā
darba sistēmu un veidojot starpinstitucionālu sadarbību.
Projekta ietvaros tiks veiktas

Nodarbinātības
valsts aģentūra

dažādas aktivitātes: brīvprātīgās darba sistēmas izveide, mācības, izpētes braucieni uz citām pašvaldībām,
dažādu pasākumu organizēšana,
piemēram, jauniešu forums, Maija
Nakts skrējiens u.c., kā arī projektā
plānota dalība aģentūras organizētajos atbalsta pasākumos pašvaldībām:
plānveida darba ar jaunatni sistēmas
izveidei un attīstībai vietējā līmenī.
Projekts tiks īstenots līdz
29.05.2020.
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Smiltenes novada dome noslēdz līgumu ar SIA „R.K.C.F. RENESANSE”
par Smiltenes vidusskolas mācību ēkas pārbūvi
Turpinot darbu pie projekta
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr. 8.1.2.0/17/I/034
īstenošanas, 24. maijā Smiltenes
novada dome noslēdza līgumu ar
būvdarbu izpildītāju SIA „R.K.C.F.
RENESANSE” par Smiltenes vidusskolas mācību ēkas Dakteru ielā
27 pārbūvi.
Projekta ietvaros tiks veikta mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 27,
Smiltenē, darbus veicot divās kārtās.
Pirmajā kārtā plānota jauna būvap-

joma K4 korpusa būvniecība,
inženierkomunikāciju izbūve un pieslēgumu pārbūve,
lai nodrošinātu K4 korpusā
izbūvēto komunikāciju un
inženiertīklu darbību un teritorijas
labiekārtošanas darbi. Otrajā kārtā
paredzēta K5 korpusa (1973. gadā
uzceltā skolas korpusa) pārbūve.
Mācību ēkas Dakteru ielā
27 pārbūves kopējās izmaksas
3609460,42 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Projekta būvuzraudzību veiks
SIA „Marčuks”, autoruzraudzībuSIA „Firma L4”.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot
ieguldījumus, un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās
organizācijas piecu projektu īstenošanai
Šā gada 29. maijā Smiltenes
novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus.
Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas piecu dažādu projektu īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas 2019.
gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz šā gada 30.
aprīlim. Norādītajā termiņā saņemti septiņi projektu līdzfinansēšanas
pieteikumi. Smiltenes novada domes
izveidotā un apstiprinātā konkursa
komisija veica iesniegto projektu
līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņēms šādi projektu
līdzfinansēšanas pieteikumi:
 Projekts „Inventāra iegāde

orientēšanās, distanču slēpošanas un
orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai
un attīstīšanai Grundzāles pagastā”,
iesniedzējs Biedrības „Orientēšanās
sporta klubs „Azimuts”” – piešķirts
līdzfinansējums 1000,00 euro apmērā.
 Projekts „Kāpšanas sienas
ierīkošana Blomes pamatskolā”, iesniedzējs biedrība „Gaisma tunelī”
– piešķirts līdzfinansējumu 508,29
euro apmērā.
 Projekts „Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam „Mazais brālis””, iesniedzējs
sieviešu biedrība „Spēkavots” –
piešķirt līdzfinansējums 309,80 euro
apmērā.
 Projekts „Āra trenažieru
iegāde un uzstādīšana”, iesniedzējs
biedrība „Vilkmuiža 2011” – pie-

šķirts līdzfinansējums 523,33 euro
apmērā.
 Projekts „Palsmanes mednieku nama jumta seguma nomaiņa”, iesniedzējs biedrība „Palsmanes
mednieku klubs” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 euro apmērā.
Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2019. gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā ir atvēlēti
6000,00 euro. Projektu konkursa
mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai
atbilstošas projektu idejas izglītības,
kultūras, sporta, sociālo, jauniešu
iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

izglītības satura pakāpenisku
ieviešanu.
Projekta ietvaros 2018.
gadā ir pabeigts darbs pie basketbola laukuma pārbūves un
š.g. sākumā tika uzsākta vidusskolas
internāta būvniecība. Internāta ēku
plānots nodot ekspluatācijā 2020.
gada 1. ceturksnī. Pie internāta ēkas
veikta pamatu izbūve, uzsākta ārējo inženierkomunikāciju izbūve un
ēkas ārsienu un iekšienu konstrukciju izbūve. Projekta ietvaros vēl pare-

dzēta informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde, multifunkcionālas sporta halles pārbūve.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7 304 313,39 euro, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875
655,00 euro, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698,15 euro un
pašvaldības līdzfinansējums.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiek realizēts projekts
„Lizdoles ezera
apsaimniekošanas plāna
izstrāde”
Šā gada 24. aprīlī Smiltenes novada dome noslēdza
līgumu ar Latvijas
Universitāti par projekta Nr. 1-08/390/2018 „Lizdoles
ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanu.
Atbilstoši projekta mērķim, līdz
2020. gada 31. maijam tiks izstrādāts
ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns
Lizdoles ezeram, kurā tiks veikta
ezera un tā piekrastes ekoloģiskā
izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas
vērtībām un nepieciešamajām ap-

saimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku
samazināšanai.
Projekts
tiek
realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Kopējās projekta
izmaksas ir 8900,00 euro, ko sedz
Latvijas vides aizsardzības fonds.
Vairāk informācijas par Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.lvafa.gov.lv/.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Izglītība
Blomes pamatskolas skolēni iepazīst jaunu sporta veidu Masreslings
Blomes pamatskolas skolēnus uzrunāja pagājušā gada rudens
pusē notikusī nodarbība, kuru vadīja
biedrības „Spēka pasaule” tiesnesis
Arnis Rukmanis Palsmanes pamatskolā. Skolēni tur iepazinās ar Pauerliftinga sporta veidu un to karjeras
iespējām.
Pēc skolēnu un pedagogu ierosinājuma 28. maijā Blomes pamatskolas 1. – 9. klašu skolēni tika
iepazīstināti ar Latvijas Masreslinga menedžmentu un noskaidroja,
kādu profesiju cilvēki nodrošina
to darbību. Bērni iedvesmojās no
viesiem, kas viesojās Latvijā: Igora
Jermolajeva – daudzkārtējo Jakuti-

jas čempiona, Krievijas čempionāta
laureāta, Starptautiskās kategorijas
tiesneša un trenera Masreslingā un
Vasilija Dimitrija – Maskavas un

Krievijas Masreslinga federācijas
prezidenta.
Skolēni arī iepazina smagatlētu
sportista darba vidi, darba apstākļus,

sagatavošanas metodes, tehniku,
karjeras veiksmes stāstus no pašmāju Solvitas Rukmanes un Gintas
Ezeriņas (čempiones spēka trīscīņā
un Pauerliftingā). Noskaidroja kādu
profesiju pārstāvji strādā Latvijas
Masreslinga Federācija vadības
struktūrā, kāda ir viņu atbildība,
darba pienākumi, kāda izglītība un
pieredze nepieciešama šiem amatiem: vadītājs, grāmatvedis, tehniskie darbinieki, treneri, mārketinga
speciālisti, jurists, fizioterapeits,
klientu apkalpošanas specialists.
Vecāko klašu skolēni tika iepazīstināti ar uztura bagātinātājiem, un to
lietošanas nosacījumiem un ietekmi

uz organismu. Skolēni uzzināja, kā
tās transformē atbildīgie darbinieki,
kas veic sporta zāļu transformēšanu atbilstoši pasākumiem. Vēroja
paraugdemonstrējumus jakutu nacionālā cīņas veidā masreslingā un
piedalījās sporta profesiju izzinošā
konkursā un sacensībā.
Pasākums īstenots ar projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” finansējuma atbalstu.
Maira Kupriša,
Karjeras projekta koordinatore
Foto: Latvijas Masreslinga
Federācija

Rosīgais maijs „Pīlādzītī”
Patiešām, maijs ir bijis pats rosīgākais mācību gada mēnesis, jo
notikuši pieci pasākumi un vēl citas
nodarbes, kā, piemēram, ekskursijas. Maija sākumā un jau aprīļa mēnesī bērni grupiņās ļoti piedomāja
par savām ģimenēm, jo tuvojās Mātes un Ģimenes dienas. Bērni ar lielu
pacietību gatavoja apsveikumus un
dāvaniņas, kā arī puķu podos iesēja sēkliņas, novietoja uz palodzes,
rūpējās – audzēja mīlestības puķi
savai māmiņai.Ja kāda no grupiņām
izlēma svinēt Ģimenes dienu, tad
darbs dubultojās, jo jāpadomā par
sveicieniem arī vecmāmiņai. Tiek
norunāts, ka gatavotās dāvanas ir

noslēpums, lai būtu pārsteigums,
bet to noklusēt ir tik grūti. Tad, kad
pagājis viens svētku laiks, mazāko

grupu bērni var atvilkt elpu, bet tikai
ne tie, kuri rudenī grib sēsties skolas solā, jo priekšā Pateicības diena

un izlaidums. Pateicības dienā bērni
saka paldies visam bērnudārza kolektīvam, sniedzot koncertu, dāvinot
pašgatavotus apsveikumus un vecāku sarūpētus ziedus. Ikdienā taču tik
daudzi rūpējas, par to, lai būtu silts
un gards ēdiens, lai būtu tīra gultas
veļa, lai apkārtne būtu tīra un sakopta, lai bērni justos labi un droši.
Un nu, pie durvīm klauvē izlaidumu laiks. No „Pīlādzīša” uz
skolu rudenī dosies 65 bērni, no trīs
grupiņām – „Vardītes”, „Lācēni” un
„Rūķi”. Gatavošānās izlaidumam ir
tāda trauksmaina un jūtams emocionāls pacēlums gan bērnos, gan
pieaugušajos. Liekas, kur palikuši

tie gadi, jo lielākā daļa ir bērni, kuri
šeit pavadījuši piecus gadus. Laiks ir
skrējis ar zvirbulīšu un zīlīšu spārniem, kurus ziemā barojām pie sava
loga. Evelīnas mammai acīs sariesušās asaras, viņa stāv man blakus
bērnudārza pagalmā un saka, ka
grūti aiziet, ka būs pavisam jocīgi,
jo nebūs vairs jānāk uz bērnudārzu.
Tad viņa man apķeras un ausī čukst
vārdu, kas skolotājam nozīmē ļoti
daudz – Paldies. Šis ir laiks, kad
mēs dzirdam tik daudzus paldies!
Mēs saviem audzēkņiem sakam:
„Labu veiksmi mazās kājas, pirmās
klases zābaciņos!”
turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.
Izrādās, ka draudzēties var arī
sportojot. Proti, pēc sporta skolotājas Ievas Klāvas Bungas iniciatīvas
pie mums tiek pulcināti Launkalnes, Variņu, Bilskas un Smiltenes
vidusskolas 5 – 7 gadus veci bērni
un, protams, arī mūsējie. Diena ir
izdevusies, jo spīd saulīte un kopā
ir tik jautri, pildot dažādos uzdevumus, ejot rotaļās un iegūstot jaunus

draugus!
Un tad, kad jau jūnijs grasās
atvērt durvis „Pīlādzītis” svin savu
11. dzimšanas dienu! Kā dāvanu
bērni saņēma bērnudārza skolotāju
iestudēto jautro – muzikālo izrādi
„Rīt Pifam dzimšanas diena”, vienlaicīgi mācoties paši dāvināt – ziedot. Šī ir viena no četrām labdarības izrādēm, kuras ienākumi tiek
ziedoti Smiltenes novada bērniem
ar īpašām vajadzībām un veselības

problēmām. Bet apdāvināšana turpinājās arī pēc izrādes, jo katra grupiņa saņēma svētku kliņģeri, spēles,
darba rīkus un īpašus kokā darinātus savas grupas nosaukumus, kuri
tiks izvietoti pie katras nojumītes.
Kā jau ierasts, tika organizētas
ekskursijas – „Lācēnu” grupa devās uz Mini zoo dārzu Launkalnē,
kur bērniem ļoti patīk, jo saimniece
ļauj arī dzīvniekus pabarot ar turpat augošo zālīti. Savukārt „Rūķi”

2019. gada 14. jūnijs
pabija Trikātas R CHOLATE šokolādes gardumu ražotnē, kur bija
iespēja ne tikai nogaršot, bet arī
strādāt meistardarbnīcā un izgatavot pašam savu šokolādi.
Milzīgu paldies saku savām
kolēģēm, kuras atsaucās uz manu
aicinājumu kopīgi iestudēt labdarībai veltīto izrādi – Elīnai Baranovskai, Guntai Mežulei, Montai Sīmanei, Lāsmai Serdānei, Ilzei Mūrmanei, Santai Bērziņai un Ligitai

Norkusai. Jutām, ka izrāde iekrita
sirsniņās, tāpēc doma ir rudenī dot
iespēju izrādi noskatīties arī lauku
bērniem.
Lai šī vasara visiem pīlādzēniem ir priecīga un saules apmirdzēta!
Inguna Slapjuma,
Smiltenes PII „Pīlādzītis”
„Rūķu” grupas skolotāja

Ne dienu bez velosipēda
Šādu virsrakstu varētu likt Erasmus+ programmas starptautiskā
projekta „Ķēdes reakcija” īsa laika
skolēnu un skolotāju mācību vizītei
Grundzāles pamatskolā, kas norisinājās no 6. līdz 10. maijam. Tās
mērķis bija parādīt velosipēda dažādās izmantošanas iespējas – sportam, veselībai, izklaidei un mācību
stundās.
Četru partnervalstu (Polijas,
Bulgārijas, Rumānijas, Horvātijas)
15 skolotāji un 11 skolēni kopā ar
Grundzāles pamatskolas skolēniem
un skolotājiem katru dienu atklāja
ko jaunu, dodoties īsākos vai garākos izbraucienos ar velosipēdiem.
Neiztrūkstoša vizītes daļa bija Rīgas
apmeklējums, jo neviens iepriekš
Latvijā nebija bijis. Iepazīt Rīgu,
braucot ar velosipēdu, bija piedzīvojums ne tikai viesiem, bet arī
grundzāliešiem. Visi atzīst, ka tādā
veidā var apskatīt daudz vairāk vietu. Viesus Rīga pārsteidza ar savu
vēsturi, arhitektūru un daudzajiem
tūristiem. Pēcpusdienā kārta bija
Velosipēdu muzejam Saulkrastos,
kur dažam labam riteņu meistaram
acis vien spīdēja, ieraugot restaurētos velosipēdus.
Otrdien visus sajūsmināja biedrības „Green trial” rādītais šovs
– augsti lēcieni no un uz dažāda
augstuma un sarežģītības šķēršļiem,
elpu aizraujoši kūleņi gaisā, lēcieni
pār guļošajiem skolotājiem; savukārt savus spēkus un meistarību
varēja parādīt paši skolēni, braucot ar Mini BMX, mēģinot noturēt
līdzsvaru uz īpaša stenda, lecot ar
„Pogo stick” vai „raujot riteni ratā”.

Ja sākumā daudzas aktivitātes likās
neizpildāmas, tad dienas gaitā dažs
skolēns tā satrenējās, ka pārsteidza
pat aktivitāšu parka vadītāju.
Trešdien mūs sagaidīja BMX
galvaspilsēta Valmiera. Nevienā no
viesu valstīm BMX sports nav tik
populārs, kā pie mums, turklāt, ja
vēl var pabraukt ar divkārtējā olimpiskā čempiona M. Štromberga velosipēdu, ar kuru viņš izcīnīja Zelta medaļu, un uzkāpt lielajā starta
kalnā, un redzēt, kā pa trasi brauc
Grundzāles pamatskolas bērni, tad
bieži tiek uzdots jautājums, kā no tik
mazas valsts var rasties tik daudz talantīgu sportistu. Pēcpusdienā jauns
izaicinājums tika dots Smiltenes TIC
vadītājam M. Apsītim – iepazīstināt
ar Smiltenes skaistākajām vietām,
minot velosipēda pedāļus. Kā atzina
gids, nav viegli vadīt ekskursiju 30
velosipēdistiem, jo tu nevari apstāties katrā vietā, tomēr tādā veidā 2
stundu laikā var apskatīt gan „Kalnamuižu”, izbraukt pa Veco parku,

izbaudīt Tepera ezera burvību, „uzstumties” Cērtenes pilskalnā, izbraukt par Purva taku un pat nodziedāt kādu dziesmu Jāņkalna estrādē,
raugoties lēni plīvojošajā Latvijas
karogā. Pasākums bija fizisko sagatavotību prasošs, jo ne velti Smiltene ir trīs pakalnu pilsēta.
Ceturtdien orientēšanās entuziasts un treneris skolotājs Māris
Stabiņš iepazīstināja ar orientēšanās
pamatiem viesus, no kuriem neviens
nebija pamēģinājis šo sporta veidu,
turklāt šoreiz tā jau bija veloorientēšanās pa Grundzāli. Pēcpusdiena savukārt pagāja, rādot savas prasmes
pirmās palīdzības sacensībās. No
Grundzāles pamatskolas skolēniem
un viesiem tika izveidotas 3 starptautiskas komandas, kas piedalījās
visos 8 sacensību posmos, jo pirmā
palīdzība jāprot sniegt neatkarīgi
no valodas, kurā tu runā. Jāatzīmē,
ka arī mūsu skolas bērniem šī bija
pirmā reize šajās sacensībās. Vakarpuse tika pavadīta braucienā uz Viz-

las upes dabas taku Virešu pagastā:
Vizlas upes neskartā daba, upes krāčainums fascinēja viesus. Braucienā skolēni nostiprināja arī prasmes
braukt grupā pa šoseju.
Piektdien skolotāji izstrādāja 10
mācību stundu plānus dabaszinātņu
priekšmetos tā, lai tajos tiktu izmantoti velosipēdi; pirms tam skolotāja
D.Matule rādīja atklāto stundu, kā
bioloģijas stundā izmantot skolā
esošos velo trenažierus, mācoties
par asinsriti un pulsu. Viesi ar lielu
aizrautību izmēģināja 4 velotrenažierus un novērtēja to izmantošanas
iespējas mācību procesā. Tā kā ārā
lija, tad skolēni uzrīkoja volejbola
turnīru, par to īpaši priecājās horvāti, jo viņu skolā nav sporta zāles.
Atvadoties viesi vairākkārt atzīmēja, ka Latvijā ir tik daudz zaļuma
apkārt, ka mēs varam būt tik laimīgi, dzīvojot šajā vietā, ka it kā tālu
prom no galvaspilsētas cilvēkiem
ir pieejamas visas tās pašas iespējas attīstīt sevi, kas lielpilsētās, tikai

Velps labo Smiltenes rekordu šķēpmešanā;
Lūša kausā smilteniešiem astoņas godalgas
26. maija Jelgavā
tika aizvadītas olimpiskā čempiona Jāņa
Lūša kausa izcīņas
šķēpmešanā sacensības, kurās piedalījās
vairāk nekā 200 sportisti no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un
Polijas. Vīriešu konkurencē ar jaunu personisko un Smiltenes
rekordu ceturto vietu
ieguva Matīss Velps,
kamēr sievietēm otro
vietu ieņēma Līna
Mūze. Citās vecuma
grupā smiltenieši tika
pie vēl septiņām godalgām.
Vīriešu konkurencē, kur ar
81,58 m tālu metienu uzvarēja talsinieks R. Štrobinders, lielisku panākumu sasniedza Smiltenes sportists
Matīss Velps. Savā labākajā mēģinā-

Matīss Velps
jumā Matīss spēja šķēpu raidīt 75,65
m tālumā, uzstādot jaunu personisko
rekordu un visu laiku labāko rezultātu tradīcijām bagātajā Smiltenes
novada šķēpmešanas vēsturē. Reizē
Velps arī izpildīja normatīvu dalībai

Eiropas U23 čempionātā. Lielajā finālā iekļuva un tajā astoto vietu
ieguva vēl viens Smiltenes pieaugušo grupas
sportists – Jāzeps Groza. Viņa labākais rezultāts – 70,18 m.
Sieviešu konkurencē startēja Latvijas labākās šķēpmetējas. Starp
tām arī Līna Mūze, kas
pirms nedēļas Dimanta
līgas sacensībās laboja
savu personisko rekordu, izpildot arī Tokijas
olimpisko spēļu normatīvu. Jelgavā Līna
startēja arī kā sezonas
rezultatīvākā šķēpmetēja Latvijā.
Savā labākajā mēģinājumā mūsu
sportiste šķēpu meta 58,42 m tālu,
kas deva otro vietu. Ar 61,81 m tālu
metienu triumfēja Latvijas rekordiste Madara Palameika.

U20 vecuma grupā uzvaru izcīnīja Smiltenes BJSS sportists Klāvs
Ozoliņš. Grundzālietim uzvaru nodrošināja 58,60 m tāls metiens. U18
vecuma grupā meitenēm otro vietu
ar rezultātu – 49,19 m – izcīnīja Sabīne Marksa, bet puišiem otrais bija
Dāvis Krauklis, kura mestais šķēps
labākajā mēģinājumā piezemējās pie
63,95 m atzīmes.
Uzvaru U16 vecuma grupā puišiem izcīnīja Kristers Krauklis (48,47
m), kamēr U16 meiteņu konkurencē
pārliecinoši labākā bija Hanna Gabriela Ziemiņa (47,86 m).
U12 grupā zēniem otro vietu
ieguva Aleksis Ziemiņš (28,17 m),
bet meitenēm otra labākā finālā bija
Marta Nēgele (21,81 m).
Sasniegtie rezultāti jau ne pirmo
reizi spilgti apliecina, ka Smiltenes
novads ir viens no vadošajiem centriem Latvijas šķēpmešanā.
Toms Markss
Foto autors: Juris Bērziņš Soms

mierā, klusumā, svaigā gaisā un nesteidzoties. Grundzāles pamatskolas skolēni atkal ir ieguvuši jaunus
draugus citās Eiropas valstīs, un vēl
26 cilvēki ir aizbraukuši uz savām
zemēm pozitīvu iespaidu pārpilni.
Paldies visiem, kas palīdzēja šo
vizīti padarīt neaizmirstamu!
Jāpiebilst, ka visu aprīļa mēnesi šī paša projekta ietvaros notika
konkurss „Kurš nobrauks vairāk km
ar velosipēdu”. No skolas 89 skolēniem konkursā piedalījās 61 skolēns
un 14 pieaugušie, un kopā tika pieveikti 7431 km. Visvairāk nobrauktie km katrā vecuma grupā zēnu un
meiteņu konkurencē bija šādi: 1.– 3.
klase: meitenēm 110 km, zēniem –
170 km; 4. – 6. klase: meitenēm –
223 km, zēniem – 424 km; 7. – 9. kl.:
meitenēm – 254 km, zēniem – 536
km. Vienā dienā lielākais nobraukto
km skaits bija 108 km. Lielāko klašu zēni bija tā iekarsuši braukšanā
ar velosipēdiem, ka pat uz Atvērto
durvju dienu Smiltenes tehnikumā
devās ar riteņiem, turklāt daži no
tiem bija ražoti padomju laikos. Savukārt vecākiem aprīļa beigās sporta psiholoģe Jurita Smiltiņa lekcijā
pamatoja aerobo sporta aktivitāšu
(piem., riteņbraukšana, peldēšana)
pozitīvo ietekmi uz cilvēka veselību un mācību procesu. Pēc lekcijas
daudziem vecākiem radās labāk izpratne, ka riteņbraukšana nav tikai
izklaide, bet tai ir liela loma cilvēka
dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore Grundzāles
pamatskolā

Aicina
pieteikties
vasaras teātrim
PANDA
Aicinām bērnus un jauniešus
vecumā no 10 līdz 14 gadiem pieteikties vasaras teātrim PANDA!
Vasaras teātra PANDA dalībniekiem
būs iespēja apgūt skatuves runu,
kustību un aktiermākslu. Kopīgi tiks
iestudēta izrāde Smiltenes novada
desmitgades svinību dienai pilsētā
„Vieta, kur mīlēt”.
Nodarbības vada: Zinaida Bērza.
Pieteikšanās: līdz 5. jūlijam,
zvanot pa tālruni 29277562
Norises laiks: no 10. jūlija līdz
20. jūlijam.
Norises vieta: Smiltenes pilsētas
Kultūras centrs.
Dalība ir bez maksas. Pusdienas
jāņem līdzi.
Zinaida Bērza,
Smiltenes pilsētas
Kultūras centrs
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Darbs roku rokā ar panākumiem
Smiltenes tehnikuma jaunieši
godam pārstāvējuši skolu nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā „SkillsLatvia 2019”.
Skolā pilnā sparā notiek būvdarbi.
Jaunieši profesionāli pilnveidojas
Latvijā un ārzemēs. Sākusies jauno
audzēkņu uzņemšana. Tehnikums
piedāvā daudzveidīgas izaugsmes
iespējas arī pieaugušajiem.
Smiltenes tehnikuma 3.a transporta kursa audzēknis Ernests Aizkalns nacionālajā profesionālās
meistarības konkursa „SkillsLatvia
2019” nominācijā „Smago spēkratu remonts un apkope” izcīnīja otro
vietu Latvijā. Konkursa laikā viņam
piedāvāja prakses iespēju un darbu
SIA „Intrac Latvija”, bet jaunietis
dosies uz Norvēģiju, kur jau piecus
gadus strādājis vasaras brīvlaikos.
„Ir paveikts liels darbs,” pēc konkursa atzīst Smiltenes tehnikuma
Tūrisma nozares programmu nodaļas vadītāja Ira Gaile, kura tehnikuma jauniešiem devās līdzi uz Rīgu
un bija viņu karstākā līdzjutēja un
atbalstītāja. „Priecājos arī par Ievu
Vizuli un Renāti Jermalajevu, kuras
šoreiz godalgotas vietas neieguva.
Vienmēr esmu teikusi: šādos konkursos uzvar darītāji un tādi ir viņi visi
trīs. Ieva pārstāvēja skolu nominācijā
„Ēdienu gatavošana”, bet Renāte –
nominācijā „Viesu uzņemšana”. Nav
vienkārši sacensties ar labākajiem no
labākajiem. Jaunieši, atrodoties visu
uzmanības centrā, abas dienas strādāja septiņas stundas pēc kārtas. Tā
ir neaizstājama pieredze un milzīga
atbildība. Paldies viņiem par to!”
Pilnā sparā notiek būvdarbi!
Smiltenes tehnikuma audzēkņu
skaits ar katru gadu kļūst aizvien lielāks. Skolas izglītības piedāvājumus
arvien biežāk izmanto viesskolēni no
citām Eiropas valstīm. Tāpēc tiek darīts viss, lai līdz gada beigām pabeigtu tehnikuma otras dienesta viesnīcas
ēkas rekonstrukciju Kalnamuižā 44.
Paralēli notiek manēžas celtniecība
hidrobūvju būvtehniķu (melioratoru)
apmācībai, kā arī inženierkomunikāciju atjaunošana un izbūve skolas
Alsviķu teritoriālās struktūrvienības
dienesta viesnīcā.
„Kalnamuižā 44 pilnībā veikta
veco grīdu, starpsienu, apkures sistēmas un kanalizācijas demontāža,”
informē skolas projektu vadītājs
Rolands Aģis. „Ēkas ceturtajā un
piektajā stāvā uzlabo apmetumu un
špaktelē sienas. Ir jau savilkti jaunie
ūdensvadi un ventilācijas sistēma.
No vecās ēkas palikušas tikai sienas
un grīdas. Pārējais viss ir jauns. Šobrīd strādnieki siltina fasādi un ēkas
jumtu, liek jaunus logus un paralēli
strādā arī pie apkures sistēmas ierīkošanas. Esam pasūtījuši jaunas kāpņu margas.
Manēžai nākamo hidrobūvju
būvtehniķu apmācībai un tehnikas
novietnei ir iebetonēti pamati. Tikko
atvestas lielās dzelzs konstrukcijas,
no kā pamatā sastāvēs visa ēka. Ir
sākusies montāža. Šo celtni varbūt
izdosies pabeigt ātrāk, nekā plānoja
būvdarbu sākumā, – 15. novembrī.
Dienesta viesnīcas rekonstrukciju iecerēts pabeigt līdz 29. decembrim.
Rekonstruētajā ēkā netālu no
skolas galvenajā mācību korpusa
plānots nodrošināt ērtas un mājīgas

naktsmājas apmēram 180 jauniešiem.
Dienesta viesnīcas pirmajā stāvā
būs medpunkts, telpas skolotājiem,
istabiņas audzēkņiem ar kustību traucējumiem un bibliotēka. Pārējie četri
stāvi izvietojama ziņā plānoti līdzīgi
– ar dzīvokļa tipa istabiņām. Katrā no
tām varēs dzīvot divi trīs audzēkņi.
Būvdarbus veic pilnsabiedrība
SIA „SAN – NAMI”.
„Radi, rādi, raidi” izskanējis!
14. maijā, ar moto: „Hei! Mēs
nākam, Latvija!” Smiltenes tehnikumā izskanēja profesionāli izglītojošo
skolu lielākais kultūras pasākums
„Radi, rādi, raidi”. Paldies Cēsu
Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas,
Ogres tehnikuma, Rīgas 3. arodskolas, Valmieras tehnikuma, Priekuļu
tehnikuma, Rīgas Stila un modes
tehnikuma, Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas, Smiltenes tehnikuma
Alsviķu struktūrvienības un Smiltenes tehnikuma pašdarbības kolektīviem par brīnišķīgo koncertu!
Šie jaunieši būs tie, kuri veidos
Latviju tās nākamajā gadsimtā. Varam būt laimīgi, jo mūsu nākotne ir
mīlošās un stiprās rokās!
„Vidzemes uzņēmēju dienās 2019”
Kā vienmēr, arī šogad Smiltenes
tehnikuma jaunieši pārstāvēja skolu
„Vidzemes uzņēmēju dienās”. Mājās
atgriezās priecīgi un gandarīti par paveikto. Interese par skolas piedāvājumiem bija liela.
Smiltenes tehnikuma nākamās
ēdināšanas pakalpojumu speciālistes Elvīra Volcīte un Monika Kaļva
„Vidzemes uzņēmēju dienu 2019”
laikā piedalījās Vidzemes profesionāli izglītojošo skolu audzēkņu
profesionālās meistarības konkursā
„Gardākais Vidzemes steiks” un ieguva trešo vietu.
Kopā ar jauniešiem un skolotājiem uz Valmieru devās arī Smiltenes tehnikuma talismans Smiltiņš
un skolas Alsviķu struktūrvienības
talismans Pūcīte. Zinot, ka kopīgs
foto ar viņiem nes laimi un veiksmi,
fotogrāfiju bija daudz.

„Meistara diena”
9. maijā Smiltenes tehnikumā
notika biedrības „Siera klubs” seminārs „Meistara diena”. Pieredzē ar
jauniešiem dalījās Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma skolotāja un pavāra amata meistare Inese
Bedeice, Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore Gunta Duka un a/s
„Limbažu Siers” pārstāve Signe Seile.
Latvijas spēks un dzīves gudrība ir
uzņēmējos, kuru prioritāte ir pašu
zemē ražoti, kvalitatīvi produkti. Paldies visiem, ar kuru atbalstu tehnikuma un tā Alsviķu struktūrvienības
audzēkņi varēja izbaudīt siera šķirņu
daudzveidību, iemācīties daudz jau-

na un ļaut garšas kārpiņām piedzīvot
Latvijas pavasari!
Prakse Vidusjūras piekrastē
Rūpējoties par to, lai jaunieši
iespējami ātrāk iepazīstas ar darba
vidi, Smiltenes tehnikuma audzēkņi
jau otrā kursa laikā dodas uz praktiskajām mācībām uzņēmumos. Īpašs
prieks par tiem jauniešiem, kuri pirmās prakses laikā uzdrošinās iziet
ārpus sava komforta zonas un gatavi
papildināt zināšanas ārzemēs. 2. ēdināšanas pakalpojuma kursa audzēkņi
Dainis Rutuļs un Kristaps Grigulis ar
„Erasmus+” projekta atbalstu devās
praksē uz profesionālās izglītības
iestādi „CIPFP Benicarlo” Vidusjūras piekrastē, Valensijas apgabalā
Spānijā. Puiši mācījās un piedalījās
praktiskajās nodarbībās kopā ar jauniešiem, kas apgūst divgadīgo mācību programmu pavāra kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī strādāja kopā ar
jaunajiem ēdināšanas pakalpojumu
speciālistiem un viesmīļiem, kuri
minētās specialitātes apgūst padziļināti – pēc divgadīgās mācību programmas apgūšanas. Brīvajā jaunieši
iepazina vietējo reģionu, tā kultūru
un tradīcijas.
Paldies par piedalīšanos mācību
olimpiādēs!
27. maijā Smiltenes tehnikuma
direktors Andris Miezītis un direktora vietniece Rudīte Grabovska pasniedza Smiltenes novada Izglītības
pārvaldes atzinības rakstus jauniešiem, kuri šajā mācību gadā ar labiem panākumiem pārstāvējuši skolu
novada un valsts mācību olimpiādēs.
Vissirsnīgākais paldies arī skolotājiem, kuri tehnikuma audzēkņiem
palīdzēja sagatavoties olimpiādēm!
Pēc atzinības rakstu saņemšanas jauniešiem un skolotājiem bija sarūpēts
skaists, pavasarīgs cienasts skolas
mācību restorānā.
Nopelna visam kursam
izglītojošas CSDD aktivitātes
Smiltenes tehnikuma 3. veterinārmedicīnas kursa audzēkne
Veronika Nosova CSDD rīkotajā
konkursā „Gada jaunais
autovadītājs” 2900 skolēnu konkurencē iekļuva 30
labāko vidū un nopelnīja
savam kursam projekta
„Gada jaunais autovadītājs” pārstāvju lekciju par
satiksmes drošību, kā arī
iespēju izmēģināt reibuma
brilles un auto apgāšanās
stendu (avārijas imitāciju).
Orientēšanās spēle
Smiltenes uzņēmumos
Smiltenes tehnikuma 4. kursu un
3. viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkņi 7. maijā karjeras izpētes nolūkos izspēlēja orientēšanās spēli „Vai
tu pazīsti šo uzņēmumu/iestādi?”
Jauniešiem divu stundu laikā vajadzēja atrast dažādu jomu Smiltenes
uzņēmumus, uzņemt pie tiem selfijus
un īpaši šim nolūkam sagatavotās
darba lapās atbildēt uz jautājumiem
par kontrolpunktiem. Pēc tam visi
gatavoja īsas prezentācijas un dalījās
jaunajā pieredzē, izvērtējot ieguvumus, uzdevumu izpildes laikā radušās grūtības un komandas sadarbību.
Pasākuma mērķis – iepazīstināt au-

dzēkņus ar Smiltenes uzņēmumiem
un darba iespējām tajos.
Starp labākajiem arī sportā
Smiltenes tehnikuma jaunietes
AMI SK 29. sporta spēļu sacensībās
tautas bumbā izcīnīja pirmo vietu
Latvijā. Tehnikuma jaunietes pirmoreiz AMI SK vēsturē ieguvušas arī
ceturto vietu sacensību sezonas kopvērtējumā. Skolas jaunieši 22. maijā
pārstāvēja novadu AMI SK 29. sporta
spēļu finālsacensībās futbolā, izcīnot
trešo vietu Latvijā. Puišiem AMI SK
29. sporta spēļu sezonas kopvērtējumā šogad sestā vieta. Starpnovadu
vieglatlētikas sacensībās „Ziemeļu
stīga” Smiltenes tehnikuma komanda vidusskolu grupā izcīnīja pirmo
vietu kopvērtējumā. Skolas jaunieši
uzvarēja arī „Ziemeļu stīgas” stafetes skrējienā.

Elektrokartingu čempionātā –
trešā vieta!
Smiltenes tehnikuma kartinga
komandai šā gada pirmās sacensības Madonā noslēdzās ar trešo vietu
TeK klasē (elektrokartingu čempionātā) un divpadsmito vietu „ProKart
kausa 2019” ieskaitē „TK Senior”.
Elektrokartu šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, vadīja 3.a transporta
kursa audzēknis Raitis Plukšs. Karta
mehāniķa pienākumi uzticēti Dāvim
Beļevičam (3.a transporta kurss).
Mehāniskās piedziņas karta pilots –
2. būvniecības kursa audzēknis Jānis
Ričards Mauslis. Tehniskās rūpes par
šo kartu uzņēmies 1. autotransporta
kursa audzēknis Toms Skutāns.

Smiltenes tehnikums – iespēja arī pieaugušajiem!
Smiltenes tehnikums piedāvā daudzpusīgas izglītības iespējas arī pieaugušajiem. 27. maijā atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES)
fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Jauno audzēkņu uzņemšana notiks līdz 28. jūnijam. Pirmoreiz pieteikties mācībām iespējams tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Izvērstāka informācija – www.smiltenestehnikums.lv.
Kontakttālrunis: 26112312
Izglītības
Izglītības
Stundu Īstenošanas
programmas
programmas
Kvalifikācija
skaits
periods
veids
nosaukums
Profesionālās
Lopkopības
tālākizglītības Lopkopība
976
10 mēneši
tehniķis
programma
Profesionālās
Restorānu
Viesmīlis
968
10 mēneši
tālākizglītības
pakalpojumi
programma
Profesionālās
tālākizglītības Autotransports
Automehāniķis
960
10 mēneši
programma
Profesionālās
Kokapstrādes
Kokizstrādājumu
tālākizglītības
iekārtu
480
6 mēneši
izgatavošana
programma
operators
Profesionālās Šūto izstrādājumu
tālākizglītības ražošanas
Šuvējs
480
6 mēneši
programma
tehnoloģija
Piegriešana un
* Apliecība
Modulis
Šūto izstrādājumu par moduļu
88
2 mēneši
(Alsviķos)
izgatavošana
apguvi
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums, no Smiltenes tehnikuma arhīva

10 Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 14. jūnijs

Smiltenes vidusskolā spraigs mācību gada noslēgums
Smiltenes vidusskolā klāt izlaidumu laiks un jauno audzēkņu uzņemšana. Kā jau lielā skolā – tikpat
spraigi kā pārējie, ir arī mācību gada
pēdējie mēneši…
Maijā Smiltenes vidusskolā tradicionāli uz kopīgu pasākumu aicina
tos skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, kuri pelnījuši īpašu paldies.
Skolas audzēkņi šogad ar labiem panākumiem piedalījušies piecpadsmit
valsts mācību olimpiādēs, četrās reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī – deviņpadsmit novada mācību olimpiādēs
un konkursos. Ieguldīts liels darbs.
Skola un novads izcili pārstāvēti visas Latvijas mērogā.
Skolēnu panākumus mācību
olimpiādēs, zinātniski pētniecisko
darbu izstrādē, pašpārvaldes un līdzpārvaldes paveikto vērtē, nosakot
skolu reitingus.
Patiess prieks, ka visās klašu
grupās iegūts tik daudz godalgotu
vietu: 1.– 4. klašu grupā – 35 skolēniem, 5. – 9. klašu grupā – 63,
10. – 12. klašu grupā – 41.
Pateicībā par šajā mācību gadā
sasniegto, skolēniem, viņu vecākiem
un skolotājiem pirmoreiz Smiltenē
koncertēja grupa „Carnival Youth”,
kas ar saviem panākumiem apliecinājusi – nav svarīgi, no cik lielas
valsts vai pilsētas tu nāc, bet gan tas,
ko spēj paveikt.

ka Smiltenes vidusskola ieguvusi
otro vietu Vides izglītības projekta
„Cilvēks vidē” otrreizējo materiālu
vākšanas akcijā „Dabai labu darīt”.
Latvijā izlietoto bateriju vākšanas
akcijā – Smiltenes vidusskolai trešā
vieta. 24. maijā čaklākie makulatūras un izlietoto bateriju vācēji devās
braucienā uz „Latvijas Meža dienām” Tērvetē.
Skaļās lasīšanas sacensības
Nacionālajā bibliotēkā
18. maijā, Rīgā notika Skaļās
lasīšanas konkursa 5. – 6. klašu skolēniem fināla sacensības. Sacensības
Latvijā notiek tikai otro reizi, un abas
reizes uz fināla sacensībām Rīgā tika
izvirzīti Smiltenes vidusskolas skolēni. Šogad skolas godu veiksmīgi
aizstāvēja 6.c klases skolnieks Patriks Kalniņš.

Godinot 2. Cēsu pulka skolnieku
rotas piemiņu…
16. maijā Smiltenes vidusskolas
direktore Ilze Vergina un vidusskolēni devās uz Mazsalacu, kur kopā ar
citu Ziemeļvidzemes skolu – 2. Cēsu
pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga tradīciju turpinātājiem – piedalījās tradicionālajā piemiņas karoga
maiņas ceremonijā.
Jaunieši atzīst, ka šādi pasākumi vajadzīgi, lai stiprinātu nacionālo pašapziņu, labāk izprastu mūsu
valsts vēsturi un to, kas ir varonība.
Konkursi – lai asinātu prātu un
iepazītos tuvāk…
9. maijā, par godu Eiropas dienai, Smiltenes vidusskolā notika jauniešu pašpārvaldes rīkoti erudīcijas
konkursi 5. – 12. klašu skolēniem.
Erudīcijas sacensības 5. – 7.
klašu skolēniem vadīja 11.b klases skolnieks Kaspars Pakulis, bet
konkursu 8. – 12. klašu skolēniem
– skolas prezidente Līga Gavare.
Konkursi, kuros jauniešiem jāatbild
uz jautājumiem par Eiropas Savienības (ES) valstīm, simboliem, personībām, galvaspilsētām un marķējumiem, skolā notiek jau otro gadu.
10. maijā Smiltenes vidusskolā
notika Smiltenes novada 5. – 8. klašu skolēnu erudīcijas diena „Dzīvie
organismi un apkārtējā vide”. Pasākumu vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra (DAP
DIC) Ziemeļvidzemes Dabas izglītības speciāliste Inta Soma.
Radoša pieredzes apmaiņa
Smiltenes un Saldus skolotājiem
Maija nogalē Smiltenes vidusskolā viesojās skolotāji no Saldus
novada skolām. Pedagogi piedalījās
diskusijā par projekta „Skola 2030”
ieviešanu. Smiltenes vidusskolas
skolotāji stāstīja par jaunā mācību

pareizos lēmumus. Tika parakstīts
vēstījums, kurā projekta dalībnieki
visu piecu projektā iesaistīto skolu
vārdā apliecināja vēlmi un apņemšanos rūpēties par līdzcilvēkiem un
apkārtējo vidi.

satura ieviešanu mācību stundās un
to, kā mainījusies izglītojošu pasākumu organizēšana ārpus mācību
stundām, kā arī – dalījās pieredzē
par sadarbību ar citu novada skolu
skolēniem un skolotājiem.
Nīderlandē gūtā pieredze
Maijā astoņi ES Erasmus+ programmas projekta „Make a Difference” („Radi pārmaiņas!”) dalībnieki
devās skolēnu/skolotāju apmaiņas
vizītē uz Apeldornu Nīderlandē, kur
veica brīvprātīgo darbu dažādās pilsētas organizācijās, strādājot kopā
ar sadarbības partneriem no Itālijas,
Vācijas, Lietuvas, Nīderlandes. Jaunieši un skolotāji dalījās savstarpējā
pieredzē, ieklausījās citu veiksmes
stāstos un debatēja par aktuāliem notikumiem Latvijā, Eiropā un pasaulē. Kopīgi meklēja risinājumus un
piedāvāja idejas, kā pamanīt problēmas un palīdzēt tai sabiedrības daļai,
kurai tas nepieciešams visvairāk.
Uz Nīderlandi šoreiz devās arī četri
skolotāji, kuri strādāja kopā ar skolēniem, mācījās, kā vadīt kolektīvu,
saskatīt izaicinājumus un pieņemt

Pēc jaunas pieredzes – uz jauno
fiziķu skolu!
„Iespēja paplašināt redzesloku,
satikties ar domubiedriem no citām
skolām, uzzināt daudz jauna par fiziku
un tās likumsakarībām ikdienas dzīvē,
lietderīgi pavadīt brīvo laiku – tas arī
ir vērtīgākais, ko esam ieguvuši, apmeklējot Jauno Fiziķu skolu (JFS),”
saka Smiltenes vidusskolas 12. klases
skolēni, kuri visus trīs vidusskolas gadus izmantoja skolas piedāvājumu –
kopā doties uz JFS Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un
optometrijas fakultātē.
„Ļoti novērtējam to, ka skola
dod mums šādu iespēju! Zināšanu nekad nevar būt par daudz,” atzīst jaunieši. „Liels paldies fizikas
skolotājiem Andai Mežinskai un
Andrejam Miķim par mums ziedoto
brīvo laiku!”
Atskatoties uz vides jomā
paveikto
16. maijā Smiltenes vidusskolā viesojās Latvijas Vides izglītības
fonda Ekoskolu kustības koordinatora Zaļā Ekoskolas karoga vērtēšanas komisija. Skolas ekopadomes,
skolēnu pašpārvaldes un līdzpārvaldes, kā arī vecāku pārstāvji un skolotāji kopā ar ciemiņiem pārrunāja šajā
mācību gadā paveikto. Tā patiešām
bijis daudz. Maijā uzzinājām arī to,

Sportiskie panākumi
10.a klases skolnieks Daniels
Sindijs Blāķis ieguvis Latvijas čempiona titulu Latvijas čempionātā
spēka trīscīņā ar ekipējumu (svara
kategorijā – līdz 83 kg)!
Daniela Sindija sasniegtā kopsumma Latvijas čempionātā – 497
kg (piesēdienos ar svara stieni uz
muguras – 175 kg, spiešanā guļus –
110 kg, stieņa vilkšanā no zemes 212
kg). Jaunietis ir laimīgs, ka ar saviem
panākumiem ļāvis visā Latvijā izskanēt arī Smiltenes vidusskolas vārdam. „Neliekuļojot varu teikt, ka ar
savu skolu lepojos. Tajā var iegūt ne
vien labu izglītību, bet arī interesanti
pavadīt brīvo laiku. Aktīvi darbojas
jauniešu pašpārvalde, kas regulāri
rīko interesantus pasākumus. Prieks,
kā Smiltenes vidusskolas pēdējos
gados aug un attīstās! Būs jaunas
plašākas telpas, kopmītnes.”
10. maijā Rīgā norisinājās Latvijas skolu kauss futbolā. Smiltenes
vidusskolas komandas sīvā konkurencē ieguva piekto vietu Latvijā.
Jau devīto gadu Valkas pilsētas stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības „Ziemeļu stīga”. Smiltenes
vidusskolas audzēkņiem dalība šajās
sacensībās kļuvusi jau par tradīciju.
Skolēni „Ziemeļu stīgā” piedalās
gan kā sportisti, gan kā tiesneši. Šajā
gadā Smiltenes vidusskolu pārstāvēja 21 sportists un 8 tiesneši. 2005.
– 2006. gados dzimušo zēnu konkurencē izcīnīta pirmā vieta kopvērtējumā. Labi rezultāti uzrādīti arī citās
vecuma grupās.
Izskanējis pēdējais zvans
Smiltenes vidusskolas devīto un
divpadsmito klašu skolēniem izskanējis zvans uz pēdējo audzināšanas
stundu un sācies eksāmenu laiks.
Svinīga kopā sanākšana ar pavasara ziediem rotāto zvanu skolas zāles vidū ir viena no senākajām un
skaistākajām Smiltenes vidusskolas
tradīcijām.
Vecāko klašu skolēnus sveica
pirmklasnieki, astoto un vienpadsmito klašu skolēni. Nākamie absolventi dzirdēja daudz laba vēlējumus
eksāmenos un turpmākajā ceļā. Jaunieši kavējās kopīgās atmiņās par
Smiltenes vidusskolā pavadīto laiku,
sakot paldies skolai un skolotājiem
par drošo pamatu un sniegtajām iespējām, kas viņiem pavērs vēl vairāk
iespēju nākotnē.

Jauno audzēkņu uzņemšana
Vēlies kļūt par mūsējo? –
Smiltenes vidusskolā 17. un 18.
jūnijā notiks jauno audzēkņu uzņemšana. 2019./2020. m.g. skolēniem ar pamata izglītību piedāvājam:
Mācības 2 izglītības
programmās:
 vispārējā, kompetenci attīstoša
vidējā izglītība;
 vispārējā vidējā izglītība ar padziļinātu matemātikas, dabaszinību, tehnisko zināšanu un
programmēšanas apguvi.
Papildu atbalsts mācībās:
 papildu nodarbības un konsultācijas eksāmenu priekšmetos;
 profesionāla sagatavošana dalībai mācību olimpiādēs;
 dalība Jauno Fiziķu, Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolās;
 zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšana (sadarbībā ar augstskolu mācībspēkiem, laboratoriju un nozaru
speciālistiem);
 nodarbības padziļinātas matemātikas apguvei;
 vācu (DSD sertifikāts), angļu,
krievu un ķīniešu valodas apguve.
Atbalsts personības pilnveidē:
 skolā strādā daudz jaunu un
pieredzes bagātu, jauniešu izaugsmē ieinteresētu skolotāju;
 daudzveidīgas karjeras izglītības aktivitātes;
 pieredzes apmaiņa ārzemēs
„Erasmus +” projektu ietvaros;
 pieredzes apmaiņa sadarbības
skolā Vācijā (nedēļu ilga kultūras apmaiņas programma
vai vācu valodas pratējiem –
iespēja semestri mācīties LiseMeitner-Gymnasium Villihā);
 daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (jauniešu koris
„Lido”, skolēnu pašpārvalde,
ģitāristu, vokāli instrumentālais ansamblis, sporta pulciņš,
iespēja iesaistīties Smiltenes
pilsētas Kultūras centra kolektīvos, Sporta, Mākslas skolā);
 drāmas elementu apguve teātra pulciņā Valmieras drāmas
teātra aktiera Aigara Apiņa
vadībā;
 dalība daudzveidīgos skolas
pasākumos (Zinātnieku nakts,
Aerobikas festivāls, Literārā
kafejnīca u.c.);
 dalība starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā AWARD.
Citas iespējas:
 pretendēt uz ikmēneša Smiltenes novada domes stipendiju
un naudas balvu, beidzot 12.
klasi;
 piedalīties konkursā, lai dotos
divu nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas braucienā uz ASV;
 iegūt līdzfinansējumu B kategorijas autovadītāju kursiem;
 par brīvu izmantot labiekārtotu internātu.
Uz tikšanos 17., 18. jūnijā,
Dakteru ielā 27, no plkst. 10:00
līdz 16:00! Par dokumentu iesniegšanu iespējams vienoties arī
individuāli, tālr.: 29449195.
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Kultūra
Labdarības akcija „Balta, balta mana sirds”
2830,68 euro – ar šādu rezultātu aizvadītājā sestdienā, 1. jūnijā,
noslēdzās labdarības akcija „Balta,
balta mana sirds”, kuras mērķis ir
vākt ziedojumus Smiltenes novada
bērniem ar veselības problēmām.
Akcijas organizatori teic milzīgu
paldies ikvienam, kurš atvēra savu
balto, balto sirdi, lai palīdzētu mūsu
novada mazajām sirsniņām, kam
nepieciešama palīdzība! Kopā mēs
varam izdarīt daudz!
Savāktie līdzekļi būs pieejami
Smiltenes novada ģimenēm bērna
saslimšanas, slimības saasinājuma
gadījumā vai ikdienas nepieciešamību un ārstēšanas nodrošināšanai.
Ģimenes, kurām nepieciešama šāda
veida palīdzība, aicinām vērsties
Smiltenes novada Sociālajā dienestā.
Līdzekļi labdarības akcijai tika
vākti gada garumā, izvietojot ziedojumu kastītes pasākumos: koncertā
„Balta, balta mana sirds” Launkalnes tautas namā, Smiltenes PII „Pīlādzītis” audzinātāju iestudējuma
„Rīt Pifam dzimšanas diena” izrādēs, Grundzāles radošās apvienības
„Prieks, kur Tu rodies?!” koncertā
„Manas dzīves kino” un Vasaras se-

zonas atklāšanas lielkoncertā „Es stāvu stiebra
zaļā kātā, man tikai ziedēšana prātā” Jāņukalna
estrādē. Sirsnīgs paldies
ikvienam pasākuma organizatoram, dalībniekam un ziedotājam!
Sakām milzīgu paldies visiem, visiem kas
ziedoja un atvēra savas
baltās, baltās sirdis, lai šī
akcija un noslēguma pasākums varētu notikt!
PALDIES:
Īpašs paldies pasākuma dzinējspēkam – PII „Pīlādzītis” audzinātājām Ingunai Slapjumai un Guntai
Mežulei un Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītājai Marutai Vīgantei, Smiltenes novada bibliotēkai un
bērnu apkalpošanas nodaļas vadītājai
Sanitai Lārmanei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona brigādei un Valkas daļas
Smiltenes posteņa komandierim Renāram Žeļezkinam, Smiltenes novada Pašvaldības policijai, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldei,
Smiltenes tehnikumam, Smiltenes
novada Sociālajam dienestam, īpa-

ši, Anitai Šteinbergai, rotu meistarei
Danai Zetmanei no „DDSisters”,
„SUP House” komandai, Launkalnes
pagasta bērnu vokālajam ansamblim
„Blēņas” un vadītājai Signei Balterei, Blomes pagasta bērnu vokālajam ansamblim „Mazā varavīksne”
un vadītājai Artai Eglei, visiem mazajiem solistiem – Teodoram, Paulai
Emīlijai, Emmai, Sabīnei, Karlīnai
Paulai, Evertam, Rūdim, Emīlijai
Elzai, Danielai, Melānijai, Emīlijai
Tīnai, Sofijai un Svenam, Smiltenes
novada karsēju komandai „Lukss”
un vadītājai Kristiānai Vincjunai, pasākuma vadītājai Madarai Vīksniņai,

čaklajiem palīgiem –
Ingaram Veismanim,
Andrim Jaunpetrovičam, Edija Krūmiņam,
Laumai Šepterei, Santa
Bērziņai, Elīnai Baranovskai, Montai Krūmiņai, Līgai Recebai
un Viktorijai Pujiņai!
Īpašs paldies ikvienam, kas izgatavoja vai sagādāja mīļas,
praktiskas un gardas
preces labdarības tirdziņam „Labas lietas,
lētas lietas – nāciet un pērciet!”, kā
arī ziedotājiem!
PALDIES: Variņu pamatskolai, Launkalnes sākumskolas, bērnu un pieaugušo apģērbu uzņēmuma „TRU:DE”, Smiltenes Mākslas
skolai, Smiltenes novada bērnu un
ģimenes atbalsta centram, Smiltenes vidusskolas skolotājām – Lailai
Zālītei, Ivetai Kalniņai, Ilzei Slapjumai, Anželai Mālkalnei, Blomes
pamatskolai, Grundzāles pamatskolai, Turnas rokdarbniecēm – Anitai
Āboliņai, Lailai Āboliņai, Līvijai
Kreilei, Antonijai Sulai, Smiltenes
PII „Pīlādzītis”, Palsmanes inter-

nātpamatskolai, skolotājām Vinetai
Iņģistei un Aivai Ciemiņai, Palsmanes pagasta PII, biedrībai „Smiltenes
Pūra lāde”, SIA „SB Ziedu dizains”
– Solvitai Bāliņai, Anetes Zariņas
vecākiem, Agneses Krūzītes vecākiem, Ingrīdai Ērglei, Maijai Mieriņai, TLMS „Smiltene”, Palsmanes
māmiņu klubam, Haku ģimenei,
Smiltenes vidusskolas 4.b klasei un
audzinātājai Intai Purgalei, Lindas
Reinsones ģimenei, Duku un Freimaņu ģimenēm, Bērziņu ģimenei!
Paldies ikvienam ziedotājam un
pasākuma atbalstītājam!
RE, CIK MŪSU IR DAUDZ!
CIK DAUDZ BALTU, BALTU
SIRŽU MUMS APKĀRT!
Pasākums īstenots Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas
valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Projektu konkurss par
finansiālu atbalstu NVO ģimenei
draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā”, projekta „Pasākums ģimenēm
un bērniem „Balta, balta mana sirds”
ietvaros.
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas
KC mākslinieciskā vadītāja

Deju kolektīvs „Rieda” svin 30 gadu jubileju
1. jūnijā Grundzāles brīvdabas estrādē vasaras sezonu
ieskandināja Grundzāles pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs (VPDK) „Rieda”.
Kolektīvs ar krāšņu koncertu
atzīmēja savu 30 gadu jubileju, priecējot gan sevi, gan
skatītājus, kuru pulkā bija arī
bijušie „Riedas” dejotāji un
vadītāja Daiga Gulbe. Daigas māmuļa Renāte Gulbe
pirms 30 gadiem kāra šūpuli
šodienas „Riedai”. Lai izskan paldies Renātei un Dai-

Projektā sarūpētie Rucavas tautu tērpi.

gai par ieguldīto darbu
latviešu tautas dejas gara
uzturēšanā Grundzāles
pagastā!
Pēc pērnā gada
Dziesmu un deju svētkiem kolektīva sastāvs ir
nedaudz mainījies, taču
turpina darboties ar lielu sparu. Ir prieks vērot,
ar kādu mērķtiecību un
patiku dejotāji pulcējas
katrā mēģinājumā, un
redzēt, cik liela nozīme
ir draudzīgumam un da-

lībnieku savstarpējas sadarbošanās
vēlmei. Ja pozitīvas emocijas valda
mēģinājumos, tās nenoliedzami izpaužas arī koncertos – dabiskā smaidā, iekšējā mierā un raitā deju solī.
Gan „Rieda”, gan jauniešu deju
kolektīvs „Riedēni” var lepoties ar
dažādu novadu tērpiem, kurus šūdinājusi abu kolektīvu vadītāja Inga Ķestere. Finansējums gūts gan projektos,
gan ar Smiltenes domes vēlību.
Grundzāles deju kolektīvu vadītāja Inga Ķestere ne tikai šuj tautas
tērpus, bet māca dejotājus šos tērpus
ar cēlumu nest. Katrs tērps ir ar stās-

tu, – tā nav tikai apģērba kārta. Katrā
rakstā, katrā vīlītē ir savs vēstījums,
kas kopā veido bagātīgu valodu un
ko skatītājs nevar nepamanīt. To
nevar redzēt, bet tikai apjaust kopā
ar priekšnesumu. Ingas ziņā ir arī
pamatskolas mazo dejotāju tērpi un
dejotprasmju izkopšana – „Riedai”
aug jaunā maiņa. Paldies Ingai par
latvisko gara mantu glabāšanu, izzināšanu un dalīšanos ar tām ne tikai
grundzāliešu vidū!
Inga Lazdiņa,
Grundzāles kultūras nama vadītāja
Foto: Roberts Ķesteris

Variņu pagasts – viens no jaunākajiem pagastiem Latvijā
Variņu pagasta teritorija aizņem: 100,54 km2 (RAM)
Iedzīvotāju skaits: 758 (PLMP
dati 01.01.2019.)
Variņu pagasts ir viens no jaunākajiem pagastiem Latvijā, kas
izveidojies 1990. gada 18. oktobrī,
uz bijušā kolhoza „Oktobris” bāzes, tagad SIA „Palsa”, atdaloties
no Palsmanes pagasta. Tas atrodas
Smiltenes novada dienvidaustrumu
daļā, novada centrs ir sasniedzams
15 – 20 minūšu brauciena attāluma
pa asfaltētu ceļu.
19.gadsimta sākumā pagasta
teritorijā dzīvojusi liela un bagāta
dzimta – Īvāni. Pēteris Īvāns, viens
no šīs dzimtas vecākajiem iedzīvotājiem, bijis ar lielu spēku un varēšanu apveltīts. No tā arī radies Variņu
pagasta nosaukums.
Variņu pagasts ir bagāts ar meža
zemi. Meži aizņem 5507,7 ha no kopējās pagasta teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem
3608,8 ha, bet ūdeņi 237,8 ha. Pagasta teritorijā izvietojas daļa no 373
ha lielās īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas „Šepkas dabas liegums”.
Šobrīd pagasta teritorijā atrodas
divi dabas liegumi: Lielais purvs un
Šepka. Palsas upe met līkločus visā

teritorijas garumā, pauguri pārmaiņus mijas ar ieplakām, kurās izvietojušies daudzie zivju dīķi. Pagasta
ainavu bagātina „Vilciņu ozols”
– dižozols, kas atrodas Palsas upes
krastā pie Vilciņu mājas, kādreizējā
barona fon Blēra īpašums.
Pagasta teritorijā atrodas Variņu
pamatskola, kas interesanta ar to, ka
celta spoguļattēlā. Pagastā darbojas
Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, Variņu tautas nams,
feldšerpunkts, pasta nodaļa, veikals
un bibliotēka, kur iespējams iepazīties ar Variņu pagasta attīstības vēsturi, kā arī izmantot internetu. Kultūras un sporta dzīve balstās uz pašu
iedzīvotāju atsaucību. Tautas namā
darbojas vidējās paaudzes deju
kopa „Varis”, līnijdeju kolektīvs
„Spriksteles” un mākslas pulciņš.
Vērtējot aizvadītos desmit gadus kopš novada izveidošanas, Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis
Birkenšteins pagasta izaugsmi vērtē
pozitīvi, kā lielākos padarītos darbus
atzīmē Variņu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanu, tautas
nama remontu, ielu apgaismojuma
tīkla izbūvi Līvānu ciematā, kur
darbi turpinās pie otrās kārtas. Tāpat
piesaistīts ELFLA finansējums, lai

atjaunotu grants segumu autoceļa
posmiem Mazkalni–Jaunzemi–Vilciņi, Ķempes–Kamolkalns.
Uzņēmējdarbība ir būtisks pagasta izaugsmes radītājs. Pēc Lursoft datiem Variņu pagastā reģistrēti
52 uzņēmumi, kā vieni no lielākiem
ir SIA „Palsa”, kas nodarbojas ar
piena-gaļas lopkopību un graudkopību un SIA „Meža Bites”, kas nodarbojas ar kokapstrādi un kura ražotne atrodas Variņos, mežistrādes
uzņēmums SIA „IKA mežs”. Uldis
Birkenšteins savus pagasta ļaudis
raksturo kā uzņēmīgus un strādīgus,
īpaši tāpēc, ka pagastā attīstās vairāki mazie uzņēmēji, kā piemēram,
kas audzē avenes (ZS „Kļavas”),
smiltsērkšķus (SIA „Amberfarm”),
pagastā uzņēmēji nodarbojas ar
zirgkopību, netradicionālo lauksaimniecību, gaļas lopu audzēšanu,
galdniecības pakalpojumu sniegšanu un mežistrādi.
Lielākais izaicinājums šo gadu
laikā bija realizēt ielas apgaismojuma projektu Līvānu ciemā, kā arī
tilta pārbūve pār Palsas upi, kuru dēļ
augstām būvniecības izmaksām nācās atlikt, taču Uldis cer šo projektu
īstenot nākotnē, jo tilta pārbūve ir
ārkārtīgi nepieciešama uzņēmējdar-

bības infrastruktūras nodrošināšanai, dēļ esošās noslodzes, kur ikdienā brauc SIA „Palsa” un SIA„Meža
Bites” lauksaimniecības tehnika un
kravas automašīnas.
U.Birkenšteins uzsver, ka nākotnē lielāku uzmanība jāpievērš
tam, kā uzņēmējus piesaistīt ne
tikai Smiltenes pilsētā, bet arī uz
lauku teritorijām. Variņu pagastā ir
laba infrastruktūra (ceļu infrastruktūra, laba sasniedzamība, elektrība,
ūdens, dabasgāze, elektrība), kur
attīstīt biznesu. Tāpat arī attīstīt dzīvojamo fondu pagastā ir iespējams,
kas risināms ar pagasta pārvaldes
pacelšanu uz tautas namu.
Atzīmējos Smiltenes novada 10
gadu jubileja, U.Birkenšteins vēlējums ir: „Pagasta un novada ļaudīm
novēlu veselību, izturību un būt
mazliet saprotošākiem, jo ir reizes,
kad jāpieņem netradicionāli un nepopulāri lēmumi, lai kaut ko īstenotu, ir kādreiz jāpagaida. Lai izdodas
visiem kopa strādājot sasniegt pagasta izaugsmi!”
Ja arī tu vēlies iepazīt Variņu
pagastu, aicinām iegriezties Maigas
Āboliņas privātkolekcijā, kur var
uzzināt par Variņu pagasta vēsturi,
apskatīt senlietas, traukus, grāmatas

u.c. eksponātus. Turpat līdzās var
piestāt un aplūkot Vilciņu dižozolu (Dižozola apkārtmērs – 8,25 m,
augstums – 22 m) un ar kājām izstaigāt Palsas krastus. Savukārt SIA
„Amberfarm” jeb Dzintarfermā
ir iespējams apskatīt un izstaigāt
smiltsērkšķu laukus. Uzzināt par to
audzēšanas un pārstrādāšanas metodēm un niansēm, daudzveidīgajiem
produktiem un ko no smiltsērkšķu
ogām var radīt. Šobrīd saimniecībā
notiek aktīva būvniecība un rosība,
lai nākotnē viesus sagaidītu labiekārtotā vidē, kur katrs varētu iesaistīties meistarklasēs – produktu gatavošanā ar savām rokām.
Atzīmējot Smiltenes novada 10 gadu jubileja, 29.jūnijā
plkst.18.00 Variņu tautas namā
notiks erudīcijas spēle „Vieta ,kur
prātot”. Aicinām piedalies komandas (līdz 5 cilvēku sastāvā)
pārbaudīt savas zināšanas par
Variņu pagastu un Smiltenes novadu. Pieteikšanās līdz 25. jūnijam, rakstot uz e-pastu veltaelstina@inbox.lv vai zvanot pa tālr.
26495596.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā
pasākumi VASARAS SEZONĀ

JŪNIJĀ
16. jūnijā plkst. 17:00 Jāņukalna estrādē Izrāde
„SKRODERDIENAS SILMAČOS” Intara Rešetina
režijā, piedalās – Vita Vārpiņa, Mārtiņš Upenieks, Aija
Dzērve, Kaspars Zāle, Sarmīte Rubule, Ieva Florence,
Lidija Pupure, Akvelīna Līvmane, Ģirts Ķesteris,
Marģers Eglinskis, Aldis Siliņš, Lelde Dreimane.
Biļetes tirdzniecībā „Biļešu Paradīze” kasēs un www.
bilesuparadize.lv: 8,00, 10,00, 12,00 un 15,00 eiro.
23. jūnijā plkst. 22:00 Jāņukalna estrādē LĪGO NAKTS
ZAĻUMBALLE kopā ar grupu „Lauku muzikanti”,
ieeja – 2,00 eiro. Jāņiem un Līgām ieeja bez maksas,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pasākuma laikā
darbosies kafejnīca.

JŪLIJĀ
7. jūlijā plkst. 15:00 Jāņukalna estrādē Ventspils teātra
viesizrāde „TRĪNES GRĒKI”, režisore Vija Draviņa,
piedalās arī dziesmu ansamblis „Ventiņ” Dinas Bānes
vadībā. Izrādes veidotāji teic, ka iestudējums esot lielas
ilgas pēc mīlestības, sapratnes un siltuma. Katram gribas
būt mīlētam un mīlēt kādu. Biļetes pirms pasākuma 3,00
eiro.
21. jūlijā plkst. 15:00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Sidnejas latviešu teātra viesizrāde „KABARĒ
DE RĪGA”, piedalās aktieri un mūziķi no Sidnejas un
Adelaidas. Ieeja – bez maksas.

AUGUSTĀ
24. augustā Jāņukalna estrādē VASARAS SEZONAS
NOSLĒGUMS SMILTENĒ
plkst. 17:00 muzikāli teatrāls uzvedums „ČIKĀGAS
PIECĪŠI – LEĢENDU ATGRIEŠANĀS”, režisors
– Valdis Lūriņš. Piedalās – Mārtiņš Egliens, Mārtiņš
Brūveris, Ieva Sutugova, Inita Sondore, Ginta Krievkalna,
Rolands Beķeris, Marģers Eglinskis. Biļetes tirdzniecībā
„Biļešu Paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv: 8,00,
10,00, 12,00 un 15,00 eiro.
plkst. 22:00 šīs sezonas pēdējā zaļumballe kopā ar grupu
„SESTĀ JŪDZE”. Biļetes pirms pasākuma 5,00 eiro.
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca.
Vairāk: www.smiltene.lv
Lai atmiņā paliekošiem piedzīvojumiem, spilgtām
emocijām un krāsainiem notikumiem bagāta vasara!

21. jūnijā plkst. 19:00 Smiltenes pagasta Līgo kalnā
svētku diena „Vieta, kur dzimst latviskums”.
Līgo kalns – vieta, kur dzimst latviskums un pati senākā,
dokumentos fiksētā, apdzīvotā vieta Smiltenes novadā. Līgo
kalnā satiksies senās tradīcijas, rituāli un mūsdienu cilvēks,
lai ieskandinātu latviskā gēna kodu, saglabājot to un nododot
nākamām paaudzēm, jo tauta ir tik stipra, cik stipras tiek uzturētas viņas senču tradīcijas. Lai top!
Plkst. 19:00 radošās darbnīcas: ziedu vainagu pīšana
(katram līdzi ziedi ko iepīt savā īpašajā Saulgriežu vainagā)
ar Līgu Reiteri, ozolu vītenes vīšana un pūdeles pušķošana ar
Dzintru Sābuli un enerģētiskā (sausā) pirtnīca ar Annu Luteri.
Plkst. 20:00 Kalnamuižā pie „Kalna ligzdas” 3D zīmējumu atklāšana
Plkst. 22:00 Saulgriežu ugunskura iedegšana ar Līgu
Reiteri un Smiltenes folkloras kopu „Rudzupuķes”, latvju
danči un dziesmas ar Trikātas kapelu „Abulmalas burlakas”,
pūdeles iedegšana un pacelšana, sievu ugunskura rituāls ar
Līgu Reiteri, uguns plosta (ziedojums dabai) peldināšana Tepera ezerā, nakts pelde, dziesmas un sarunas pie ugunskura
līdz saulīte sāks rotāties.
29. jūnijā plkst. 18:00 Variņu tautas namā pasākums
„Vieta, kur prātot”.
Muzikāli izklaidējoša erudīcijas spēle komandām – prāta
spēles par Smiltenes novadu.
6. jūlijā plkst. 19:00 Grundzāles brīvdabas estrādē
svētku koncerts „Vieta, kur skan dziesma” ar Smiltenes
novada pazīstamākajiem vokālistiem.
„Vieta, kur skan dziesma” – tā ir Grundzāles brīvdabas
estrāde. Putnu treļļi, vēja stabule, ledus vāka sprakšķi, strautu burbuļošana, bērnu smiekli – šī dziesma nebeidzas cauru
gadu... Koncertā Palsas krastā Smiltenes novada desmitgadi
Grundzālē izdziedās pazīstami novada vokālisti, to skaitā Jānis Krūmiņš („Apvedceļš”), Inga Deigele, Dzintars un Kristīne Ziediņi, Jānis Krūmiņš („Ceļojums”), Signe Baltere, Iveta
Ose, Dzintars Strazdiņš un citi. Pavadošās grupas sastāvā un

zaļumballē spēlēs mūzikas veterāni – novadnieki Pēteris Vilks,
Juris Paleps un Andis Mincis. Pianists – Jānis Miltiņš. Lai līdzi putnu gavilēm izskan mūsu dziesmas par godu Smiltenes
novada desmitgadei! Plkst. 22:00 balle ar grupu „GANDRĪZ
PALSA”. Tumsai piesakoties, būs iespēja vērot uguns un ūdens
deju Palsas naksnīgajos viļņos.
13. jūlijā plkst. 19:00 Launkalnes tautas namā svētku
koncerts „Vieta, kur zaļot” ar Smiltenes novada pazīstamākajiem vokālistiem.
No plkst. 18:30 apskatāma foto izstāde „Tādi mēs esam”.
Plkst. 19:00 launkalnietes Signes Balteres autordziesmu koncerts ar novadnieku piedalīšanos – Signes Balteres dziesmām,
Smiltenes novada dzejnieku vārdiem, ar viesmākslinieku piedalīšanos, Launkalnes himnas video prezentācija.
20. jūlijā Smiltenē pie Tepera ezerā Smiltenes novada
10 gadu atzīmēšana ar pasākumu „Vieta, kur mīlēt”.
Svētkus svinēsim vienā no pilsētas mīlētākajām vietām
– pie Tepera ezera – ar iemīļotām aktivitātēm: sporta spēlēm
Ghetto Games, radošajām darbnīcām un aktivitātēm ģimenēm,
laivu izbraucieniem ezerā, romantisku koncertu un svētku dienas kulmināciju – romantisku zaļumballi ar grupu „APVEDCEĻŠ”.
27. jūlijā plkst. 20:00 pie „Riņģu” saiešanas nama, Blomes pagastā, klusās mūzikas koncerts „Vieta, kur mājo
miers”. Blome – Smiltenes novadā ir vieta, kur ikdienas steigā
rast mieru, paslēpjoties mežu ielokos vai ezeru krastos. Koncertā piedalīsies dziesminieks Haralds Sīmanis, trio „Oroboro’’,
beļģu, igauņu duets „Estbel’’, dzejnieks Gundars Godiņš.
3. augustā Palsmanē svētku pasākums „Vieta, kur dejot”
Pasākuma ietvaros notiks meistarklases dejotājiem un visiem interesentiem, kas vēlas izkustēties un socializēties; brīvdabas izrāde; koncerts – sendienu un mūsdienu satikšanās dejā.
Plkst. 11:00 atmodinām savu ķermeni – Diska golfa sacensības
Pils muižas parkā, plkst. 18:00 pie Palsmanes kultūras nama
satikšanās dejā „Pirmā pietura” – līnijdeju grupu priekšnesumi
un deju meistarklase ikvienam. Plkst. 19.00 kultūras nama zālē
„Otrā pietura” – ciemošanās Sporta deju pasaulē. Plkst. 20:00
Palsmanes estrādē „Trešā pietura” – visi kopā izlokam kājas
Latvju dančos. Plkst. 22:00 zaļumballe ar grupu „Propellers”.
10. augustā Bilskas pagasta Mēru muižā Smiltenes novadam 10 svētku noslēguma pasākums „Vieta, kur satikties” – ar pagastu prezentācijām, radošām aktivitātēm,
koncertu un balli.
Katrā norises vietā Smiltenes novada iedzīvotājiem un
viesiem būs iespēja doties ekskursijā, lai iepazītu pagastu un tā
īpašās vietas!
Plašāka informācija sekos www.smiltene.lv.

Smiltenes pensionāru apvienība aicina savās
aktivitātes iesaistīties ikvienu interesentu
16. jūnjā tiek organizēts brauciens uz Peoniju svētkiem LVM Kalsnavas
arborētumā.
30. jūnijā tiek organizēts brauciens uz Alūksnes pilssalas estrādi uz nerātnu joku, dziesmu un danču izrādi „Nerātnā vasaras nakts”.
15. augustā tiek organizēts brauciens uz Balvu pilsētu, pasaulē lielākie
zvani
21. novembrī tiek organizēts koncertuzveduma „Sirdspuskti” apmeklējums Vidzemes koncertzālē „Cēsis” (pieteikšanās līdz 15. jūnijam).
No 8. līdz 13. oktobrim plānots brauciens uz Slovākiju – Tatri, alas, baseini. Iespēja izbaudīt termālos ūdeņus, ieelpot kalnu gaisu Mala Fatrā,
ieskatīties alu vienreizējā skaistumā, pabūt dziļi pazemē, kur gadsimtiem
ilgi tika iegūts sāls, redzēt Tatrus zelta rudens noskaņās (pieteikšanās līdz
1. septembrim).
2020. gada maijā plānots brauciens uz Baltkrieviju.
Vairāk informācija un pieteikšanās, zvanot uz mob. tālr. 26514012
(R. Bormane) vai 26669672 (I. Dudele).

Smiltenes novada bibliotēkā
Baznīcas laukumā 13
Līdz 30.06. Ritas Varaksas zīmēto mandalu izstāde „Krāsu un formu simfonija”.
Līdz 31.08. Seno grāmatu izstāde (papildināta).
Līdz 31. augustam Smiltenes novada
bibliotēkā ikviens interesents var aplūkot seno grāmatu ekspozīciju. Esam patīkami pārsteigti par apmeklētāju interesi un vēlmi izstādi papildināt ar senajām
grāmatām no personīgās bibliotēkas.

Savā īpašumā esam saņēmuši lasītāja
dāvinājumu – 1825. gadā Pēterburgā
izdoto Bībeli latviešu valodā (vecajā
drukā). Apskatāmi arī grāmatu retumi,
kuri bibliotēkai uzticēti uz izstādes laiku. Jautājiet bibliotekāram!
Mīļi aicinām visus interesentus!
Bērnu apkalpošanas nodaļā,
Gaujas ielā 1
Ceturtdienās plkst. 10:15 – skanīgais
bērnu rīts.

Kultūras pasākumi
jūnija mēnesī
Smiltenes novada
pagastos
22. jūnijā plkst. 20:00 Blomes pagasta Jeberlejas
estrādē koncertizrāde „Jāņu pušķis” (A. Grīniece).
Pēc izrādes zaļumballe ar grupu „Mākoņstūmēji”.
22. jūnijā plkst. 21:00 Bilskā pie Bilskas ezera
Vasaras saulgriežu svētki. Muzikāli teatralizēti
raidlugas fragmenti R. Blaumanis „No saldenās pudeles” Bilskas pagasta pašdarbnieku izpildījumā.
Pasākuma programmā: Saulgriežu vainagu pīšanas
darbnīca – vada Līga Sābule, daiļākā vainaga konkurss; Jāņu ugunskura iedegšana un plosta palaišana ezerā; Zīlēšana, brīvais mikrofons, alus dzeršanas konkurss; Zaķīšu pirts pie dabas, enerģētiskā
pirtošanās ar atdzesēšanos ezerā; Darbosies kafejnīca „Pie muižkundzes”; Zaļumballe kopā ar grupu
„Kreisais pagrieziens” Ieeja ar jāņuzālēm; Patīkamai atpūtai līdzi – krēsliņš, sedziņa, groziņš.
22. jūnijā plkst. 20:00 skvēriņā pie Launkalnes
tautas nama Līgo koncerts ar Igauņu ģimeni!
29. jūnijā plkst. 22:00 Palsmanes brīvdabas skatuvē „Vasarnieku balle”, mūziku visām gaumēm
atskaņo Dj Demyjan. Ieeja 2,00 eiro.
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