1

Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 20. decembris

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

1

20.12.2019. Nr. 12 (95)

Par Smiltenes novada domes
priekšsēdētāju ievēlēts
Edgars Avotiņš
27. novembrī Smiltenes novada
domē notika ārkārtas sēde, kuras laikā par jauno domes priekšsēdētāju
tika ievēlēts Edgars Avotiņš. Sēdē
E. Avotiņš uzsvēra, ka noteikti jāturpina iesāktais darbs pie novada attīstības, akcentējot mājokļu jautājuma
problēmas un mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšana.
Jau iepriekš tika vēstīts, ka līdzšinējais Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis ir
pieņēmis jaunu dzīves izaicinājumu
atstāt novada domes priekšsēdētāja
amatu un ar 2020. gada 1. janvāri
uzsākt darbu Ziemeļvidzemes pašvaldībām piederošajā kapitālsabiedrībā – atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumā SIA „ZAAO”, ieņemot
valdes priekšsēdētāja amatu.
Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē jaunā mēra amatam tika
izvirzīts viens kandidāts un, klātesot
12 deputātiem, ar 12 balsīm „par”
tika nolems, ka turpmāk Smiltenes
novada domes priekšsēdētāja amata
pienākumus pildīs Edgars Avotiņš.
E. Avotiņš: „Paldies domes deputātiem par uzticības izteikšanu
un ticību maniem spēkiem tikt ar šo
pienākumu galā. Es, protams, apzinos, ka Gints Kukainis kā Smiltenes
novada domes priekšsēdētājs man
ir uzlicis augstu latiņu. Negaidu, ka
veicamais darbs būs viegls, bet to
veikšu ar visaugstāko atbildību!”
E. Avotiņš uzsver, ka noteikti
turpinās iesāktos darbus pie novada
attīstības, akcentējot mājokļu jautājuma problēmas risināšanu, kā arī
mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanu: „Man ir svarīgi, lai
Smiltenes novads turpina attīstīties
un augt kā līdz šim. Noteikti jāturpina realizēt iesāktie infrastruktūras
projekti, lai mūsu novada iedzīvotājiem palielinātu dzīves komfortu
Smiltenes novadā. Svarīgi strādāt
pie mājokļu jautājuma risināšanas,
jo liela daļa Smiltenes novadā strādājošie cilvēki ceļu līdz darba vietai
mēro no kaimiņu novadiem. Dzīvojamā fonda trūkums ir mūsu novadam šķērslis, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu. Tas ir svarīgs faktors arī

sekmīgai remigrācijas programmas
īstenošanai. Jāpievērš uzmanība
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem,
jārada vieta un iespēja viņiem veidot
savu uzņēmējdarbību tieši Smiltenes
novadā. Tas dos jaunas darbavietas,
attīstīs ražošanas un pakalpojumu
sniedzēju daudzveidību. Noteikti turpināsim darbu arī pie nākamā
plānošanas perioda 2021. – 2027.
gadam.”
Edgars Avotiņš dzimis un audzis Smiltenes novada Bilskas pagastā četru bērnu ģimenē. Jau skolas
gados bijis mērķtiecīgs un zināja,
ko vēlas sasniegt. Ieguvis augstāko
izglītību Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, iegūstot profesionālo
bakalaura grādu materiālzinātnē un
kokapstrādes inženiera kvalifikāciju, un darbojas savā specialitātē
kā uzņēmuma SIA „SOFTWOOD”
valdes priekšsēdētājs jau 7 gadus.
No 2017. gada 3. jūnija ir Smiltenes
novada domes deputāts, pārstāvot
Reģionu Apvienības – Vidzemes
partijas sarakstu, līdz šim domē
darbojās kā Finanšu un attīstības
jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. Šā gada novembrī, līdzšinējā
Smiltenes novada domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa uzrunāts, savu
politisko karjeru nolēmis turpināt
kā Nacionālās apvienības „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” biedrs.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novads –
„Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2019”
Vidzemē
Rakstu lasiet 5. lpp.
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Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Edgars Avotiņš

Gints Kukainis: „Smiltenes novads spēj sasniegt neiedomājamas
lietas, jo mums ir unikāli cilvēki un attīstīta uzņēmējdarbība.
Man ir bijis liels gods pārstāvēt Smiltenes novadu un pieņemt
lēmumus, kuri sekmējuši mūsu novada attīstību!”
27. novembrī Gints Kukainis aizvadīja savu pēdējo
Smiltenes novada domes sēdi
kā domes priekšsēdētājs, jo ar
nākamo gadu uzsāks darbu
SIA „ZAAO”. G. Kukaiņa
vadībā Smiltenes novads ir
kļuvis par attīstības centru,
ir aizvadīts izaicinājumiem
piepildīts laiks, kurā gan īstenoti, gan arī uzsākti nozīmīgi
projekti, kas veicinās novada
attīstību arī turpmāk.
Jau iepriekš rakstījām,
ka Smiltenes novada domes
mērs Gints Kukainis, kurš Smiltenes
novada pašvaldības vadībā strādā
jau astoņus gadus – piecus gadus
kā pašvaldības vadītājs, 2 gadus kā
priekšsēdētāja vietnieks, bet pirms
tam kā Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs, ir pieņēmis jaunu
dzīves izaicinājumu un ar 2020.
gada 1. janvāri uzsākt darbu Ziemeļvidzemes pašvaldībām piederošajā kapitālsabiedrībā – atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumā SIA
„ZAAO”, ieņemot tur valdes priekšsēdētāja amatu.
Gints Kukainis, atskatoties uz
Smiltenes novada aizvadītajiem
desmit gadiem, pauž gandarījumu,
jo Smiltenes novads ir pārliecinoši
nostājies uz savām kājām, mērķtiecīgi virzījies uz priekšu, lai novada
iedzīvotājiem radītu labākus dzīves
apstākļus, veicinātu uzņēmējdarbību, un nav baidījies mainīties, iet līdzi laikam un atbilstoši pielāgoties.

Smiltenes novads ir sasniedzis līdz
šim augstāko attīstības līmeni novada vēsturē, starp visiem 110 Latvijas
novadiem ieņemot augsto 25. vietu.
Daudz ir izdarīts infrastruktūras uzlabošanā gan sabiedrības interesēs,
gan uzņēmējdarbības veicināšanā,
lai Smiltenes novads būtu vieta, kur
cilvēki vēlas strādāt, dzīvot, audzināt savus bērnus un atpūsties.
G. Kukainis: „Cilvēks mūsu
novadā vienmēr ir bijis centrā, stiprs
savā garā, gudrs savā rīcībā un mērķtiecīgs savā ikdienā, tieši šādi cilvēki ir Smiltenes novada pamats, protot strādāt savā zemē, esot prasīgam
pret sevi un sev apkārt notiekošo,
ar savu vērtību izpratni veido mūsu
novadu. Pavisam drīz novads kļūs
lielāks, mēs apvienosimies ar Apes
un Raunas novadiem. Ir patīkami
dzirdēt, ka pēc šiem desmit gadiem
neviens vairs nerunā, kam pievienot
Smiltenes novadu, bet tieši pretēji,

mēs esam atzīti par attīstības
centru, kura spējas vairs netiek apšaubītas. Tiesa, mums
pašiem ir jābūt uzmanīgiem,
nevēloties par daudz robežu
paplašināšanā un nekļūstot iedomīgiem, vērtējot sasniegto.
Man nav ne mazāko šaubu,
ka Smiltenes novads spēj sasniegt neiedomājamas lietas, jo
mums ir unikāli cilvēki un attīstīta uzņēmējdarbība. Man ir
bijis liels gods pārstāvēt Smiltenes novadu un pieņemt lēmumus, kuri sekmējuši mūsu
novada attīstību!”
Gints Kukainis vislielāko pateicību vēlas teikt iedzīvotājiem par
dāvāto uzticību, novada uzņēmējiem
par sadarbību, bet īpaši pašvaldības
darbiniekiem, kuri ar savu darbu un
godprātīgo attieksmi ir sekmējuši
novada izaugsmi: „Pašvaldībā ir
profesionāla un atbalstoša komanda,
ar kuru kopā man ir bijusi iespēja izdzīvot daudzus izaicinājumus, vienmēr cenšoties pieņemt godprātīgus
lēmumus un mērķtiecīgi virzīties
uz priekšu. Es neatvados, turpināšu
strādāt vienā no novadam svarīgām
sfērām un dzīvot, manuprāt, labākajā novadā Latvijā. Būšu sabiedriski
aktīvs, jo man rūp Smiltenes novada
turpmākā izaugsme un vide, kādu
mēs kopā veidojam mūsu nākamajām paaudzēm!”
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada domes lēmumi
Kārtējā domes sēde notika š.g.
27. novembrī. Sēdē tika pieņemti
66 lēmumi.
1. Par nekustamā īpašuma
Kalna iela 2, Bilskā, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā, atsavināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma
„Silva 8”-5, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu.
3. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Zari”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9444 006 0092), kas sastāv
no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0092
1,3800 ha platībā.
4. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Kaijas”, kadastra
numurs 94440030037, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440030039 3,1 ha platībā mainīt nosaukumu no „Kaijas”, Bilskas
pagasts uz „Druvas Kaijas”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
5. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Jaunpriedaines”,
kadastra numurs 94440040381, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440040231 12,7
ha platībā mainīt nosaukumu no
„Jaunpriedaines”, Bilskas pagasts uz
„Mežpriedaines”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
6. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 10,
kadastra numurs 94460060150,
atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94460060151
2,0 ha platībā mainīt nosaukumu no
Dzirnavu iela 10, Blomes pagasts uz
„Pauri”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Pauri”, Blomes
pagasts.
7. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Krekļi”, kadastra
numurs 94460050088, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94460050114 2,8 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Krekļi”, Blomes pagasts uz „Kalnāres”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot nekustamajam īpašumam „Kalnāres”, Blomes pagasts.
8. No Brantu pagasta nekustamā īpašuma „Āšķipi”, kadastra
numurs 94480010013, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94480010211 8,5 ha platībā mainīt nosaukumu no „Āšķipi”, Brantu
pagasts uz „Kalnāšķipi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
9. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94580050042
un uz tās esošajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 94580050042001 adresi „Priežukalni”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
10. Mainīt nekustamajam īpašumam „Ilzītes”, Brantu pagasts,
kadastra numurs 9448 004 0223,
nosaukumu uz „Dziļumi”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads.
11. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkām ar kadastra apzīmējumu
94800030158001, 94800030158002,
94800030158003 un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800030158, piešķirt nosaukumu „Ozoliņi”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.

12. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Šķipeles”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9444
007 0017.
13. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Galacepļi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9474 007
0098.
14. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Jaunkuļķi”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9490
002 0048.
15. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Zeltiņi – Jaunzeltiņi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienību kadastra apzīmējumi
9444 007 0083 un 9444 007 0189.
16. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu Limbažu iela 1, Smiltene,
Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 007
0704.
17. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Jaunūdri”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9480
005 0063.
18. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu Daugavas iela 10 un Daugavas iela 10A, Smiltene, Smiltenes
novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9415 001 0901 un 9415
001 0905.
19. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9490 004
0136 0,25 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
20. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9474 002
0063 0,2 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
21. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9448 003
0248 0,1566 ha platībā no upju un
kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas
būvju apbūve (kods 1202) uz zemi,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
22. Pārkārtot valstij Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
94440010185 (platība 2,63 ha) robežu, atdalot no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu94440010182 – 0,03
ha lielu zemes gabalu, uz kura atrodas valsts reģionālā autoceļa P24
„Smiltene – Valka” inženierbūves
kompleksā ietilpstošais tilts pār Vijas upi un pievienot to pie Satiksmes
ministrijai piekrītošās zemes vienības „P24” ar kadastra apzīmējumu
94440010182, atbilstoši grafiskam
pielikumam.
23. Iznomāt L.K. zemes vienības „Birzuļu tautas nams”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums
9444 010 0281, daļu 0,02 ha platībā mazdārziņam līdz 2024. gada
31.decembrim.
24. Slēgt Lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar S.F. par nekustamā
īpašuma „Mežaaizvēji”, Grundzāles
pagastā, zemes vienībām ar kadastra

apzīmējumu 9458 010 0057 8,9 ha,
9458 010 0058 4,0 ha un 9458 010
0069 11.1 ha platībā
25. Iznomāt I.S. zemes vienības „Upenieki”, Palsmanes pagastā,
kadastra apzīmējums 9474 004 0213,
daļu 0,28 ha platībā mazdārziņam
līdz 2024. gada 31. decembrim.
26. Iznomāt Z.D. zemes vienības „Centra katlu māja”, Palsmanes
pagastā, kadastra apzīmējums 9474
004 0354, daļu 0,05 ha platībā mazdārziņam līdz 2024. gada 31. decembrim.
27. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemīte” zemes
vienību „Liepas”, kadastra apzīmējums 9448 003 0248, 0,1566 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai
līdz 2024. gada 31. decembrim.
28. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 134/2016 par zemes vienības
Daugavas iela 39, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 008 1603, daļas
60 m2 platībā iznomāšanu Aīdai Ekmanei ar 2020. gada 1. janvāri.
29. Piedzīt no „AGLE” SIA
(VRN 44103036712) nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 22,15
EUR, nokavējuma naudu 7,68 EUR,
kopā 29,83 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 416,39
EUR, nokavējuma naudu 149,44
EUR, kopā 565,83 EUR, pavisam
kopā 595,66 EUR (pieci simti deviņdesmit pieci euro 66 centi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
30. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – Veldes iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kadastra
numurs 9415 005 0925), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0925 un
platību 0,1651 ha, 2019. gada 18.
oktobra izsoles rezultātu, saskaņā ar
kuru īpašuma objektu par 6400,00
euro (seši tūkstoši četri simti euro)
nosolīja E.C.
31. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – Veldes iela 8, Smiltenē,
Smiltenes novadā, (kadastra numurs
9415 005 0926), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0926 0. 1662 ha platībā
un bioloģiskiem aktīviem (kokiem,
kas nav mežs), 2019. gada 18. oktobra izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
īpašuma objektu par 7000,00 euro
(septiņi tūkstoši euro) nosolīja K.L.
32. Atzīt par nenotikušu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit, valsts
reģistrācijas numura zīme HH 9249
(turpmāk arī – transportlīdzeklis),
2019. gada 7. augusta izsoli.
33. Atkārtoti nodot atsavināšanai Smiltenes novada domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo mantu – pasažieru autobusu Ford Transit,
valsts reģistrācijas numura zīme HH
9249, pirmā reģistrācija 2009. gads.
Apstiprināt transportlīdzekļa izsoles
sākumcenu 3600,00 euro, (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi), ieskaitot PVN.
34. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Irbītes”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā, otro izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Rīkot Smiltenes
novada pašvaldībai piederošā nekus-

tamā īpašuma piederošā nekustamā
īpašuma – „Irbītes”, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā, (kadastra numurs
9444 003 0005), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0123 2,24 ha platībā,
tai skaitā LIZ 1,45 ha (turpmāk – Nekustamais īpašums) otro izsoli, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu
soli. Apstiprināt Nekustamā īpašuma
trešās izsoles sākuma cenu – 5680,00
euro (pieci tūkstošu seši simti astoņdesmit euro).
35. Iznomāt investīciju objektu
ar adresi Limbažu ielā 8, Smiltenē,
Smiltenes novadā (ražošanas ēku,
kas sastāv no nedzīvojamām telpām – ražošanas korpusa jaunbūves
(iekštelpu platība 793,3 m2 un ārtelpu
platība 218,71 m2), kas tiek uzbūvēta
saskaņā ar būvprojektu „Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Smiltenē, Limbažu ielā 8”; ar ēku saistītā
brauktuvju un stāvvietu platība, kas
sastāv no asfaltbetona ceļiem un
bruģa laukumiem ar kopējo platību
2 545,96 m2; un ēkai un inženierbūvēm piesaistītais zemes gabals ar
kopējo platību 4 727,47 m2), organizējot atklātu mutisku nomas tiesību
izsoli ar augšupejošu soli.
36. Iznomāt biedrībai „Abulas
lauku partnerība” pašvaldībai piederošo mantu – nedzīvojamo telpu ar
kopējo platību 7,4 m², kas atrodas
Cēsu ielā 9, Blomē, Smiltenes novadā. 2009. gada 1. aprīļa Līguma Nr.
13 darbības termiņu pagarināt par 10
gadiem, līdz 2029. gada 31. decembrim.
37. Iznomāt AS „Attīstības Finanšu institūcijai Altum” pašvaldībai piederošo mantu – nedzīvojamo
telpu Nr. 001-19 ar kopējo platību
9,9 m², kas atrodas Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, ar mērķi to izmantot attīstības programmas
konsultāciju centra izveidošanai. Līguma Nr. SND-S-TN/2-18 darbības
termiņu pagarināt par 1 gadu, līdz
2020. gada 31. decembrim.
38. Apstiprināt Attīstības un
plānošanas nodaļas sagatavoto „Pārskatu par Smiltenes novada attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam
īstenošanu 2018. gadā”.
39. Par grozījumu 2009. gada
26. novembra Nolikumā „Smiltenes
novada pašvaldības grāmatvedības
organizācijas un kārtošanas nolikums”.
40. Par grozījumu 2017. gada
26. aprīļa Nolikumā „Smiltenes
novada speciālās pamatskolas nolikums”.
41. Apstiprināt Noteikumus
15/19 „Smiltenes novada pašvaldības Iepirkuma organizēšanas kārtība” projektu.
42. Apstiprināt Nolikumu Nr.
14/19 „Grozījumi 2011. gada 27.
janvāra Smiltenes novada domes
Publisko iepirkumu komisijas nolikumā”.
43. Par Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisijas
ievēlēšanu.
44. Apstiprināt noteikumu Nr.
16/19 „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2014. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 3/14 „Noteikumi par vienotas atlīdzības sistēmu Smiltenes
novada pašvaldības budžeta iestādēs”” projektu.
45. Apstiprināt Nolikuma Nr.

15/19 „Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada domes nolikums” projektu.
46. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 17/19 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada
20. jūlija saistošos noteikumos Nr.
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums”” projektu.
47. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Sporta pārvalde” un „Smiltenes
novada Kultūras pārvalde” un tām
pakļauto iestāžu un struktūrvienību
reorganizācijas pabeigšanu.
48. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada
Kultūras pārvalde” vadītājas Pārslas
Jansones atbrīvošanu no amata.
49. Par Guntara Marksa atbrīvošanu no Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada
Sporta pārvalde” vadītāja amata.
50. Par Ilzes Jēkabsones atbrīvošanu no Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes pilsētas
Kultūras centrs” vadītājas amata,
51. Par Intas Mežules atbrīvošanu no Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada bibliotēka” direktores amata.
52. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa „Smiltenes novada
kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai
izglītojoši pasākumi” rezultātu apstiprināšanu.
53. Apstiprināt Nolikumu Nr.
16/19 „Smiltenei 100” svētku logo
izstrādes konkursa nolikums”.
54. Apstiprināt Nolikuma Nr.
17/19 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2013. gada 27. novembra
Nolikumā „Smiltenes novada pedagoģisko darbinieku metodiskā darbība”” projektu.
55. Par sadarbības nodomu
protokola slēgšanu ar „Sociālā atbalsta un izglītības fondu”.
56. Piešķirt Smiltenes novada
domes priekšsēdētāja vietniekam
Kārlim Lapiņam ikgadējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas laikā no
2019. gada 2. decembra līdz 2019.
gada 16. decembrim par nostrādāto laika periodu 01.02.2019. –
31.01.2020.
57. A/S „Smiltenes piens” piedāvājuma izskatīšana.
58. Pieņemti astoņi lēmumi par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Novembra mēnesī notika divas ārkārtas domes sēdes. 19. novembra sēdē tika pieņemti divi
lēmumi:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 17/19 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada
20. jūlija saistošos noteikumos Nr.
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums”” projektu.
2. Par nekustamā īpašuma ar
adresi Pils iela 9, Smiltene iegādi
pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
Domes ārkārtas sēdē 27. novembrī tika pieņemti lēmumi:
Par pabalsta un kompensācijas izmaksu Gintam Kukainim
Ievēlēt deputātu Edgaru
Avotiņu par Smiltenes novada domes priekšsēdētāju, apstiprinot paraksta tiesības.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Ārkārtas sēdē pieņem lēmumu par grozījumiem pašvaldības nolikumā un nekustamā
īpašuma iegādi
2019. gada 19. novembrī notika Smiltenes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemti lēmumi par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums”
un nekustamā īpašuma Pils ielā 9,
Smiltenē iegādi.
Saistošajos noteikumos Nr. 1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums” tiek grozīta domes kārtējās
sēdes sasaukšanas laika noteikšanas
kārtība. Pašreiz spēkā esošā Noteikumu 66. punkta redakcija ļoti strikti
nosaka precīzu domes sēdes sasaukšanas laiku, kas:
1. ierobežo iespēju mainīt
kārtējās sēdes sasaukšanas laiku arī

sēdes dienā – katra mēneša pēdējā
trešdienā;
2. nerisina jautājumu, ja Noteikumu 66. punktā noteiktā domes
kārtējā sēdes diena iekrīt valsts svētku dienā.
Ņemot vērā minēto, Smiltenes
novada dome lēma grozīt Noteikumu 66. punktu, nosakot, ka:
1. domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā,
2. gadījumā, ja kārtējās domes sēdes noteiktais norises laiks iekrīt svētku dienā, tad kārtējā domes
sēde var tikt pārcelta uz citu darba
dienu.
Ārkārtas sēdē Smiltenes novada
dome izskatīja arī publiskajā piedā-

vājumā izlikto priekšlikumu iegādāties nekustamo īpašumu Pils ielā 9,
Smiltenē. Izvērtējot piedāvājumu,
pašvaldībā tika veikta īpašuma iegādes lietderīguma izvērtēšana, pēc
kuras tika secināts, ka īpašuma iegāde atbilst likuma „Par pašvaldībām”
noteiktajam pašvaldības funkcijām:
- sekmēt saimniecisko darbību
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
- gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgais-

mošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; u.c.).
Īpašuma iegāde atbilst arī vienai
no Smiltenes novada domes ilgtermiņa prioritātēm – uzņēmējdarbības
attīstība novada teritorijā, kas iekļauta arī Smiltenes novada attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam
Rīcības plāna un attīstības plāna uzdevumā U1.2.1 „Veicināt biznesa un
inovāciju attīstību” iekļautos pasākumus – 1.2.1.5. „Degradēto teritoriju
revitalizācija un atgriešana ekonomiskajā apritē”; pasākumu 1.2.1.6.
„Veicināt ražošanas un apstrādes
uzņēmumu izveidi un attīstību”; pasākumu 1.2.1.7. „Atbalstīt sociālās
uzņēmējdarbības iniciatīvas”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, tika
pieņemts lēmums iegādāties konkrēto īpašumu, kurā būs iespēja attīstīt
uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, kas
ilgtermiņā nodrošinās uzņēmējdarbības attīstību, dažādošanu un jaunu
darba vietu radīšanu. Nekustamā
īpašuma iegāde pašvaldībai dos iespēju nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem labiekārtotu vidi
pilsētas centrā un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kas noteikti ir būtiski
Smiltenes novadam.
Īpašums tiks iegādāts par 90 000
euro.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldībā

Par Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūvi
Decembrī Smiltenes pilsētas
Daugavas ielas un Baznīcas laukuma
posma pārbūvē plānots tehnoloģiskais pārtraukums, līdz šim ir pabeigti galvenie darbi pie apakšzemes komunikāciju iebūves un ielas pamata
konstruktīvo kārtu izbūves. Projekts
noslēdzas 2020. gada jūlijā.
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. Būvprojekts paredz saglabāt esošo satiksmes organizācijas kārtību, bet tiek
mainīti esošie ielas parametri posmā
no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai – paredzot viena līmeņa segumu
visā laukumā, divvirzienu satiksmi
ar vienu 3 m platu asfalta seguma
braukšanas joslu katrā virzienā un
papildus 60 cm platu zonu, katrā
brauktuves pusē, no cita ieseguma
veida materiāla, lai akcentētu brauktuves malu. Šajā zonā atradīsies
arī lietus ūdens gūlijas. Brauktuves
platums posmā no Abulas ielas līdz

Zemes
nomnieku
zināšanai
Smiltenes novada dome atgādina tiem zemes nomniekiem, kuriem
zemes nomas līguma termiņš beidzas
2019. gada 31. decembrī, savlaicīgi
uzrakstīt zeme nomas iesniegumu
par līguma pagarināšanu.
Informējam, ja iesniegums par
zemes nomu nebūs saņemts mēneša
laikā pēc līguma termiņa beigām,
zemes vienības var tik izliktas izsolei.
Informējam, ka sākot ar 2020.
gada 1. janvāri zemes nomas rēķini
tiks sagatavoti četras reizes gadā,
pamatojoties uz Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumiem
Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Nekustamo īpašumu nodaļa

Mūrnieku ielai tiek saglabāts esošā
platumā. Pārbūvētajā ielas posmā
būs 34 stāvvietas ar stāvēšanas laika
ierobežojumu laukuma daļā, kā arī
zona preču piegādes transportam.
Pārbūves rezultātā tiks izveidota
plašāka telpa gājējiem, apgaismotas
gājēju pārejas. Visā posmā atļautais
braukšanas ātrums pēc pārbūves būs
30 km/h. Laukuma daļā tiks iestādīti
11 Zviedrijas pīlādži, kā arī citas zaļās zonas tiks papildinātas ar dažādu
ziemciešu stādījumiem. Tāpat tiks
uzstādīti soliņi, puķu kastes, atkritumu urnas un velo statīvi.

Līdz tehnoloģiskam pārtraukumam – ir izbūvēti un pārslēgti
ūdensapgādes, sadzīves un lietus
ūdens kanalizācijas tīkli, demontēts
esošais lietus ūdens kolektors un nedarbojošās siltumtrases posmi, izbūvētas brauktuves pamata konstruktīvās kārtas un ieklāta asfalta seguma
apakškārta brauktuvē, izbūvēti elektroapgādes un elektroniskās sakaru
sistēmas apakšzemes tīkli un uzstādīti apgaismojuma stabi un gaismekļi, izbūvētas gājēju ietves posmā no
Abulas ielas līdz Mūrnieku ielai, un
ietve no Mūrnieku ielas līdz Marijas

ielai gar vienu laukuma pusi. Esošo
un izbūvēto segumu salaidumu vietās tehnoloģiskā pārtraukuma laikā
tiks nodrošināts pagaidu segums un
veidotas pagaidu pārejas zonas starp
segumiem. Metāla žogs, kas ierobežoja gājēju kustību, tehnoloģiskā
pārtraukuma laikā tiks noņemts. Tiks
veidots šķembu piebērums starp esošo ietvi un brauktuvi, bet noejai uz
brauktuvi labāk izmantot speciāli izveidotas gājēju noejas.
Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā
būvdarbu zonā tiks nodrošināta transportlīdzekļu satiksme abos braukšanas virzienos, braukšanas ātrums
30 km/h. Nebūs atļauta transportlīdzekļu stāvēšana posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai. Lūdzam
iedzīvotājus būt saprotošiem, ievērot
satiksmes organizācijas izmaiņas un
stāvēšanas ierobežojumus.
Par projektu
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 nepiecie-

šamajā 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 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”, bet autoruzraudzību veiks
SIA „Firma L4”. Kopējās plānotās
būvniecības izmaksas ir 1 729 623,25
EUR ar PVN, šī projekta Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 473 855,61 EUR un valsts
budžeta dotācija 66 682,48 EUR un
pašvaldības finansējums.
Ar Izbūves tehnisko shēmu var
iepazīties www.smiltene.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemassvētku saldumu dāvanas novadniekiem
Turpinot tradīciju, arī
šogad Smiltenes novada bērni, vientuļie pensionāri un
pansionāta iemītnieki saņems
pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas.
Smiltenes novadā jau
vairākus gadus ir tradīcija
dāvināt Ziemassvētku saldumu paciņas visiem Smiltenes
novada izglītības iestāžu audzēkņiem – pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, skolēniem
no 1. līdz 12. klasei, kā arī pašiem
mazākajiem novada bērniem, kuri
vēl neapmeklē bērnudārzu. Saldumu
paciņas Smiltenes novada pašvaldība dāvinās arī bērniem ar īpašām
vajadzībām, bērniem, kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un audžuģimenēs,
kā arī visiem novada vientuļajiem
pensionāriem (kuriem nav pirmās
pakāpes radinieku) un SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” Sociālās
aprūpes un rehabilitācijas nodaļas

(pansionāta) iemītniekiem.
Šogad kopumā paciņas saņems
2554 bērni un 194 pensionāri. Saldumu paciņas bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes tiks pasniegtas
katrā izglītības iestādē individuāli
svētku pasākumu ietvaros, bet vientuļajiem pensionāriem tiek nogādātas individuāli. Savukārt pašiem
mazākajiem novadniekiem, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes, paciņas tiks pasniegtas decembrī un janvārī svētku pasākumos

pagastos un pilsētā (atkarībā no
deklarētās dzīvesvietas) vai individuāli.
• 15. decembrī SIA Vidzemīte kluba zālē ar Ziemassvētku vecīti tikās Smiltenes un
Brantu pagastu bērni;
• 16. decembrī notika
Grundzāles pagasta bērnu Ziemassvētku pasākums;
• 20. decembrī no plkst.
11.00 līdz 15.00 uz pieņemšanu pie Ziemassvētku vecīša gaidīti
Smiltenes pilsētas mazākie bērni
(kuri nepameklē bērnudārzus un ir
saņēmuši ielūgumu);
• 20. decembrī plkst. 12.00 Variņu kultūras namā Ziemassvētku
eglīte Variņu pagasta mazajiem bērniem;
• 28. decembrī plkst. 15.00 Birzuļu tautas namā eglīte Bilskas pagasta mazākajiem bērniem;
• 4. janvāris plkst. 11.00 ciemos pie Rūķiem Palsmanes kultūras

namā aicināti Palsmanes pagasta
mazākie bērni;
• Blomes pagastā bērnus apciemos individuāli.
Plašāka informācija par pagastos notiekošajiem pasākumiem pieejama pie pagastu pārvaldes vadītāja vai kultūras nama vadītāja. Par
Smiltenes pilsētas bērniem (kuri nepameklē pirmskolas izglītības iestādi), un bērniem, kuri dzīvo aizbildņu
ģimenēs un audžuģimenēs, aicināti
sazināties ar Bāriņtiesas vadītāju
Auriku Zīveri (t. 64707574), bet par
paciņām bērniem ar īpašām vajadzībām un vientuļo pensionāru saldumu
dāvanām ar novada Sociālo dienestu
(t. 64707573).
Saldumu paciņu piegādātājs
SIA „Latwing”, kas tika izraudzīts
publiskā iepirkuma rezultātā.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi
Latvijas un Smiltenes novada
vērtība- ir mūsu cilvēki. Tie, kuri
par savu dzīves, darba vietu ir izvēlējušies šo zemi, kurā būt gan
svētkos, gan ikdienā. Esam sagaidījuši Valsts simtgadi, pēc kuras
noteikti vairāk apzināmies- nākamie 100 ir mūsu rokās! Esam
nosvinējuši novada 10 gadi un
nākamgad svinēsim pilsētas 100
gadi. Varam būt lepni par sasniegto un ar lepnumu teikt: Es
mūžam par latvieti saukšos!
Kā ik gadu Valsts svētkos suminājām un teicām paldies novada
cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu,
entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku
ikdienu, rūpējušies par Smiltenes
novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.
Svinīgā pasākuma galvenajā
daļā tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi septiņās
nominācijās, kā arī astoņi Goda un
divi Pateicības raksti.
Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda
cilvēks” saņēma ilggadējie SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” mediķi: traumatologs-ortopēds Viktors Vilks un medicīnas
māsa Maruta Vilka. Gan Maruta,
gan Viktors darbu SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” uzsāka
uzreiz pēc medicīniskās izglītības
iegūšanas. Marutas Vilkas darba
stāžs ir 54 gadi, bet Viktora Vilka
– 47. M. Vilku slimnīcas kolektīvs raksturo kā ieturētu, precīzu,
punktuālu, korektu, kārtīgu un atbildīgu, kā arī izpalīdzīgu, laipnu,
iejūtīgu, salīdzinot viņu kā medicīnas māsu etalonu. Viktors Vilks
visu savu mūžu veltījis ķirurģijai,
traumatoloģijai. Slimnīcas kolektīvs viņu raksturo kā atbildīgu, zinošu, precīzu, korektu, stingru, bet
ar lielisku humora izjūtu. Dr.Vilks
nekad neatteiks palīdzību kolēģiem
un ir ļoti iecienīts ārsts arī pacientu
vidū. Medicīna saveda viņus abus
kopā dzīvē un darbā- roku rokā, ar
lielu precizitāti un atbildības sajūtu
visu dzīvi veltījuši Smiltenes novada iedzīvotāju labklājībai, par ko
sakām neizmērojamu Paldies!
Gada balvu Kultūrā par ieguldījumu kultūras vērtību un latviešu tradīciju uzturēšanā saņēma
Launkalnes vokālā ansambļa „Anemones” vadītāja, bērnu ansambļa

2019. gada Smiltenes novada Goda cilvēks – Viktors un Maruta Vilki.

Gada balvu Tautsaimniecībā,
kas tiek pasniegta par ieguldījumu
novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu
un infrastruktūras attīstībā, saņēma
SIA “TIM – T”.
Goda rakstu par ieguldīto
darbu novada sociālās labklājības
nodrošināšanā saņēma SIA „TOMDŽĪ” īpašniece Evita OzoliņaBrence.
Goda raksts par ieguldījumu
amatiertmākslas attīstībā Grundzāles pagastā un novadā un aktīvu
sabiedrības līdzdalības veicināšanu
tika pasniegts Grundzāles pagasta
amatierteātra „Cik jaudas!” režiso-

2019. gada Smiltenes novada domes apbalvojumu laureāti kopā ar domes priekšsēdētāju G. Kukaini.
„Blēņas” vadītāja, dziedātāja un
komponiste Signe Baltere.
Gada balva Sportā tika pasniegta futbola kluba „Smiltene/
BJSS” galvenajam treneri Raimondam Dūmiņam, kura vadībā šogad
komanda sasniegusi augstāko vietu
Smiltenes futbola vēsturē – izcīnījusi bronzas medaļu Latvijas futbola turnīrā – komanda.lv 1. līgas
čempionātā.
Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma
ilggadējā Smiltenes novada medicīnas darbiniece Pārsla Sīkā, kura
par smilteniešu un novadnieku ve-

selību rūpējās 45 gadus.
Gada balvu Sabiedriskajā
darbībā par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda
popularizēšanā Latvijā un pasaulē,
sadarbības veicināšanu un atbalsta
pasākumu organizēšanu Ukrainas
karadarbībā cietušām ģimenēm saņēma ilggadējais Smiltenes pilsētas
un novada domes priekšsēdētājs,
12.Saeimas deputāts Ainārs Mežulis.
Gada balvu Izglītībā saņēma
Variņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra
Lāce.

rei Dzintrai Mednei.
Goda rakstu par ilggadēju
ieguldījumu un objektīvas informācijas nodošanu, atspoguļošanu
laikraksta „Ziemeļlatvija” lasītājiem saņēma žurnāliste Sandra Pētersone.
Goda raksts par atbalsta sniegšanu Smiltenes novada un Latvijas
sportistiem savu mērķu sasniegšanai un sporta infrastruktūras sakārtošanai tika piešķirts SIA „Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim.
Goda rakstu par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā

saņēma Smiltenes deju kopas „Pīlādzītis” vadītāja Raita Linde.
Goda raksts par profesionālu
pieeju un ieguldījumu novada bibliotēku pakalpojumu uzlabošanā
tika pasniegts Smiltenes novada
bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei.
Goda rakstu par ilggadēju
darbu un nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecības jomā saņēma Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke.
Goda raksts par godprātīgu
un pašaizliedzīgu, sabiedriski aktīvu darbu pagasta labklājības nodrošināšanā tika pasniegts Bilskas
pagasta pārvaldes bibliotekārei un
lietvedei Maldai Pabērzai.
Pateicības raksts tika pasniegts ilggadējai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu pavārei Līvijai Tiļčikai par godprātīgu darbu
Smiltenes pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā 39 gadu garumā.
Pateicības rakstu par ilggadēju un godprātīgu pedagoģisko
darbu 33 gadu garumā saņēma
Launkalnes sākumskolas skolotāja
Ligita Baltere.
18. novembrī Valsts apbalvojumus Latvijas valsts apbalvojumu
svinīgajā apsniegšanas ceremonijā
Rīgas pilī pasniedza arī Valsts prezidents Egils Levits. Esam lepni,
jo apbalvojumu saņēmēju vidū arī
Smiltenes novadnieki. Smiltenes
novada domes sveic Blomes pagasta feldšeru- vecmāšu punkta
ārsta palīdzi Laimu Garklāvu
ar augstākā Latvijas valsts apbalvojuma – Atzinības krusta saņemšanu. Sveicam arī Nacionālo
bruņoto spēku Sauszemes spēku
mehanizētās kājnieku brigādes 2.
mehanizētā kājnieku bataljona
virsseržantu, štāba virsseržantu
Pēteri Muižnieku, kurš dzimis un
audzis Smiltenes novada Blomes
pagastā un, kurš saņēma Valsts apbalvojumu Viestura ordeņa pirmās
pakāpes (zeltītu) goda zīmi.
Plašāka informācija par apbalvojumu saņēmējiem un video
www.smiltene.lv.
Teiksim Paldies un novērtēsim līdzcilvēkus arī ikdienā! Lai
lepnums un prieks par valsti,
kurā dzīvojam nepazūd un iedvesmo ikvienu!
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: A. Melderis

Tiek īstenoti konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” projekti
Trešo gadu pēc kārtas Smiltenes novada dome organizēja konkursu „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. Projektu konkursa mērķis
ir sniegt atbalstu Smiltenes novada
uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes
novadā un kuru rezultātā tiek radīti
jauni produkti un pakalpojumi vai
tiek radītas jaunas darbavietas. Pavisam kopā šogad tika iesniegti 10
pieteikumi, no kuriem 6 tika atbalstīti. Trīs no apstiprinātajiem projektiem ir jau īstenoti.
Uzņēmums SIA „AGP pakalpojumi” ir viens no konkursa
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”
līdzfinansējuma saņēmējiem. Konkursa ietvaros uzņēmums īstenoja

projektu „Celmu frēzes FSI B22 iegāde”, kura mērķis bija iegādāties
celmu frēzi FSI B22, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pilnu dārzu un
parku apsaimniekošanas procesu
– no zālāja pļaušanai līdz nozāģēto
koku celmu frēzēšanai. Projektam
tika piešķirts finansējums 3000,00
euro apmērā. SIA „A.G.P. pakalpojumi” valdes loceklis Aldis Šaicāns
apgalvo, ka līdz pat šim brīdim,
pateicoties laikapstākļiem, uzņēmums sniedz celmu frēzēšanas pakalpojumus. A. Šaicāns priecājas,
ka Smiltenes novada dome rīko
šādu konkursu un atbalsta cilvēku
idejas uzņēmējdarbības uzsākšanā,
un uzsver, ka it īpaši jaunajam uzņēmējam, līdzfinansējuma saņem-

šana ir kā atspēriens savas idejas
realizēšanā.
SIA „S Visual” ir īstenojis projektu „Transportkastu un glabāšanas kastu ražošana”, kura mērķis ir
ražot un piedāvāt klientiem transportkastes un glabāšanas kastes
dažādu iekārtu, tehniku pārvadāšanai un glabāšanai. Līdzfinansējums
tika piešķirts ražošanas iekārtu
iegādei 2099,21 euro apmērā, lai
primāri varētu ražot transportkastes
uzņēmuma vajadzībām, kā arī piedāvāt tās citiem. Uzņēmuma īpašnieks Uģis Sirmais uzsver, ka šī
ir ļoti specifiska uzņēmējdarbības
niša, tāpēc priecājās, ka pašvaldība
atbalstīja viņa ideju, piešķirtais finansējums deva iespēju iegādāties

jaunu iekārtu.
Saimnieciskās darbības veicēja Paula Timermane arī ir viena no
konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā!” līdzfinansējuma saņēmējiem. Konkursa ietvaros P. Timermane īstenoja projektu „Pašas Taisīts”, kura mērķis bija uzlabot darba efektivitāti, izgatavojot bērnu un
pieaugušo auduma šūpoles, šūpuļus
un šūpuļtīklus. Šim projektam tika
piešķirts daļējs līdzfinansējums –
inventāra iegādei 1255,21 euro apmērā. Paula Timermane ir pateicīga
uzņēmējdarbības ideju konkursam
un uzsver, ka piedalīšanās bija ne
tikai liels ieguvums finansiālā ziņā,
iegūstot profesionālu darba aprīkojumu, lai varētu veikt kvalitatīvāk

darbu, bet arī lieliska un jauna pieredze, kuru izmantot arī turpmāk.
Aicinām visus iedzīvotājus,
kuriem ir idejas biznesa uzsākšanai, kā arī tos, kuri jau iepriekš saņēmuši atbalstu savas uzņēmējdarbības idejas īstenošanā, piedalīties
2020. gada konkursā „Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!”. Sekojiet līdzi informācijai novada mājaslapā
www.smiltene.lv un informatīvajā
bezmaksas izdevumā „Smiltenes
Novada Domes Vēstis”, lai laikus
sagatavotu un iesniegtu pieteikumu
uzņēmējdarbības ideju konkursam.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 20. decembris
turpinājums no 1. lpp.
Lai novērtētu pašvaldības,
kuras sniedz lielāko atbalstu un
nodrošina daudzveidīgus pakalpojumus ģimenēm, jau trešo
gadu Valsts reģionālās attīstības
aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju rīkoja konkursu „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”,
kurā Smiltenes novads šogad
saņēma balvu kā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Vidzemes reģionā.
Konkurss šogad noritēja 3 kārtās – pirmajā un otrajā kārtā tika
analizēti pašvaldību iesniegtie dati,
kā arī tika ņemts vērā iedzīvotāju
balsojums, bet trešajā kārtā konkursa komisija klātienē apmeklē divas
pašvaldības ar augstāko punktu
skaitu katrā pašvaldību grupā pēc
otrās kārtas rezultātiem. No Vidzemes reģiona šogad finālā – 3. kārtātika izvirzīti Smiltenes novads un
Cēsu novads.
2. decembrī konkursa „Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2019” vērtēšanas komisijas apmeklēja Smil-

No kreisās Inga Kovala, Edgars Avotiņš un konkursa komisijas
priekšsēdētājs Madars Lasmanis.
tenes novadu, iepazinās ar novadu,
pasākumiem, aktivitātēm, īstenotajiem projektiem, kurus pašvaldība,
kā arī novada uzņēmēji, biedrības,
iedzīvotāji īsteno, lai Smiltenes novads būtu vieta, kur dzīvot, strādāt,
mācīties, atpūsties.
16. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā, svinīgajā pasāku-

mā Latvijas pašvaldības pulcējās
uz konkursa rezultātu paziņošanu.
Pēc konkursa komisijas vērtējuma
Smiltenes novada pašvaldība tika
novērtēta un atzīta par ģimenēm
draudzīgāko pašvaldību Vidzemes
reģionā, kā arī saņēma 15 000 eiro
naudas balvu.
Kā paredz konkursa nolikums,

piešķirtā naudas balva pašvaldībām
būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem
atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar
bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.
Par sasniegto un īstenoto noteikti varam teikt PALDIES mūsu
novada cilvēkiem, kas ir Smiltenes
novada vērtība. Paldies ikvienam,
kas strādā, attīsta novadā uzņēmējdarbību, radot darba vietas
Smiltenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kas noteikti ir kā pamats novada attīstībai arī nākotnē.
Paldies ikvienam, kas par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies Smiltenes
novadu. Paldies sakām arī Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai, Bērnu
un ģimenes atbalsta centram, kuri
ik dienas rūpējas par to, lai risinātu krīzes situācijas un palīdzētu
iedzīvotājiem grūtā brīdī. Paldies
pilsētas un novada pagastu Kultūras centriem, bibliotēkām, kuros
esiet radījuši vietas, kur ne tikai
satiekas kultūra, māksla, bet tās ir
vietas, kur gaidīts ir ikviens iedzīvotājs, kur tiekas un saprotas gan
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jauni, gan veci. Paldies mūsu izglītības iestādēm, kuras ap sevi pulcē
visvairāk ģimeņu, kā arī paldies
ikvienam par aktīvā tūrisma, sporta
attīstību novadā, kā arī visiem, kas
mūsu novadā veido drošu, veselīgu, sakārtotu vidi. Paldies visiem,
ka esiet kopā ar mums svētkos,
pasākumos, kopīgās dejās, dziesmās, izaustos rakstos un paveiktajos darbos!
Mēs kā pašvaldība turpinām
strādāt pie tām jomām, kuras mums
vēl ir jāpilnveido un jāveido un aicinām iesaistīties arī ikvienu ar
savām idejām un darbiem, lai arī
turpmāk Smiltenes novads būtu
vieta, kuru par savu dzīvesvietu
sauktu pēc iespējas vairāk cilvēku!
Lai mūsu novadā vienmēr valda prieks par pašu paveiktajiem
darbiem un pašvaldības radīto! Lai
ikvienā mājā ienāk Ziemassvētku
miers, lai Jaunais gads ir veselības
un mīlestības piepildīts!
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novadā tiks īstenoti 5 kultūras, sabiedriski nozīmīgi un izglītojoši pasākumi
Šī gada 27. novembra Smiltenes
novada domes kārtējā sēdē deputāti
apstiprināja rezultātus līdzfinansēšanas konkursam kultūras, sabiedriski
nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu
īstenošanai Smiltenes novadā, kur
par atbalstāmo aktivitāšu prioritāti bija noteikti Smiltenes pilsētas 100
gadu pasākumi.
Kā jau informēts iepriekš, š.g.
rudenī tika izsludināts jauns Smiltenes novada domes līdzfinansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski
nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu
īstenošanai Smiltenes novadā, kura
mērķis ir atbalstīt pasākumus, kas
tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo
organizāciju iniciatīvas, kas izglīto
sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu
Smiltenes novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un jaunu
kultūras tradīciju radīšanā, novada
vārda un tēla popularizēšanā. Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2020.

gadā Smiltenes novada domes budžetā tika atvēlēti 5000,00 EUR.
Konkursam norādītajā laikā tika
iesniegti 7 projekti, kuriem Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija veica izvērtēšanu un apstiprināja
5 projektus, kuri tiks īstenoti 2020.
gadā.
Projektu konkursā ir apstiprināti
šādi projekti:
 „Atrodi Pūķus Pūķos”–
piešķirts līdzfinansējums 1500,00
EUR apmērā. Projekta mērķis ir
popularizēt Smiltenes novadu ar
Palsmanes pagasta Pūķu ciema kultūrvēsturisko mantojumu, piedāvājot ikvienam interesentam praktiski
piedalīties radošās darbnīcās: izcept
maizi un pīrāgus pēc Pūķu receptēm,
izveidot Pūķu suvenīrus, izveidot pašiem savus pūķus, baudīt īpašo Pūķu
ciema zupu, izzināt latviešu gadskārtu ieražu dziesmas un izdancot latviešu dančus folkloras kopas vadībā.

 „Trešais Tautas mūzikas
festivāls Madaras`2020”– piešķirts
līdzfinansējums 1300,00 EUR apmērā. Projekta mērķis ir kopt un saglabāt
latviešu tautas tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu vienā no latviskākajiem novadiem – Smiltenes novadā.
Tautas mūzikas festivāls „Madaras”
jau trešo reizi pulcēs prāvu skaitu
latviešu tautas mūzikas izpildītāju
un cienītāju, tautas dejas izdejotāju
un latvisko tradīciju kopēju un saglabātāju. Projekta ietvaros 2020. gada
augustā notiks radošas meistarklases,
kas ietvers arī tautas dejas un vainagu
vīšanu, četri dažādi koncerti, kuros
piedalīsies gan profesionāli mūziķi,
gan arī amatieru kolektīvi un jaunās
paaudzes mūzikas apguvēji.
 „Grāmata „Padomju cilvēka piezīmes”. Smiltene no 1966.
gada” – piešķirts līdzfinansējums
1385,00 EUR apmērā. Projekta mērķis ir izdot grāmatu par Smiltenes
svarīgākajiem notikumiem – padom-

ju pilsoņa ikdienu unikālā dienasgrāmatā ar nosaukumu “Padomju pilsoņa piezīmes”, atspoguļojot ne tikai
Smiltenes izaugsmi, bet visu tā laika
PSRS pilsoņu ikdienas sadzīvi Baltijas valstīs. Grāmatas pamatā tiks
izmantotas unikālas dienasgrāmatas,
ko mantojumā atstājis Jānis Zariņš
(1915 – 2005), ilggadējs 7. CRBP
galvenais inženieris, kurš pārraudzīja ceļu un daudzdzīvokļu māju būvniecību Smiltenē un apkārtnē divos
galvenajos Smiltenes uzņēmumos
– 7. CRBP un 8.CBR padomju laika
periodā.
 „Nošu izdevums. Grāmata „Jānis Krūmiņš – Dziesmas””–
piešķirts līdzfinansējums 400,00
EUR apmērā. Projekta mērķis ir,
popularizējot Smiltenes novadu, apkopot pirmās 50 no vairāk kā 200
Smiltenes populārā dziesmu autora
Jāņa Krūmiņa kompozīcijām. Tas
būs pirmais no četru nošu izdevumu
komplekta.

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par
2019. gada novembri
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019.gada novembra mēnesī sastādījusi
26 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 21 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 5 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)
21
noteikumu pārkāpumiem:
LAPK 42.1.p. 4.d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais
13
LAPK 75.p. 1.d. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu
1
LAPK 106.p. 1.d. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
1
prasību pārkāpšanu
LAPK 149.23p. 2.d. Par gājēju un pasažieru izdarītajiem pārkāpumiem
4
LAPK 171.p. 1.d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu
sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība,
2
vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu
No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:
„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
5
SN 20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo
un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli
2
neparedzētās vietās
SN 21.1. Par atrašanos publiskās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās
un sabiedriskajā transportā, izņemot Smiltenes novada domes atļautajos pasākumos un
2
vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita
alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi
SN 21.2. Par 21.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
1
administratīvā soda piemērošanas

Smiltenes novada pašvaldības
policija nodrošināja Lāpu gājiena
norisi Lāčplēša dienā Smiltenē, kā
arī pastiprināti uzraudzīja sabiedrisko kārtību 18. novembrī.
Ir sācies svētku laiks un Jauno gadu mēs sagaidām ar salūtu.
Smiltenes novada Pašvaldības policija lūdz būt vērīgiem un parūpēties par sevi un citiem. Pirotehniskos izstrādājumus aicinām lietot
uzmanīgi, rūpējoties par drošību
un saskaņā ar „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu”.
Aicinām par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu
vai personu tiesību un brīvības apdraudējumu nekavējoties
ziņot: 28 65 99 33 vai 110
Gaišus, miera un labestības
piepildītus Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm un
panākumiem bagātu 2020. gadu.
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

 „Grāmata „Viņi bija
tur””– piešķirts līdzfinansējums
415,00 EUR apmērā. Projekta mērķis
ir apzināt no Smiltenes novada Brantu pagasta izsūtīto iedzīvotāju dzīves
likteņus Sibīrijā un iegūtās vēstures
liecības atstāt mantojumā mūsdienu
paaudzēm. Projekta ietvaros tiks izdota grāmata, kas veltīta Smiltenes
novada Brantu ciema Sibīrijā izsūtītajiem ļaudīm un viņu ģimenēm, un
kura tiks prezentēta 2020. gada 25
.martā.
2020. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursam Smiltenes novada
domes budžetā paredzētais finansējums ir 20000,00 EUR, un projektu
konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgiem vai izglītojošiem pasākumiem tiks izsludināts četrās kārtās.
Aicinām sekot līdzi informācijai novada mājas lapā www.smiltene.lv.
Aija Cunska,
Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvaldes vadītāja

Novembra mēnesis
noslēgts ar pozitīvu
demogrāfisko bilanci
2019. gada novembra mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 14 jaundzimušie un sastādīti 8 miršanas
reģistri. Novembra mēnesī dzimšanas apliecības saņēma 8 zēni un 6 meitenes.
Nodaļā sastādīti 8 miršanas reģistri. Miruši 4 vīrieši (vecumā no 15 līdz 82 gadiem) un mirušas 4 sievietes (vecumā no 72 līdz 89 gadiem). Reģistrēti miruši 3
iedzīvotāji no Smiltenes pilsētas, pa 2 iedzīvotājiem no
Vijciema pagasta un pa 1 iedzīvotājam no Grundzāles,
Launkalnes un Variņu pagastiem.
Kopumā līdz 2019. gada 1. decembrim Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 121 jaundzimušais, 127 miršanas reģistri un noslēgtas 39 laulības. Smiltenes evaņģēliski luteriskajā draudzē noslēgta 1 laulība un Smiltenes Romas katoļu draudzē arī noslēgta viena laulība.
Ja gribat saņemt prieku, dāvājiet to citiem. Ja Jūs
vēlaties mīlestību, iemācieties dāvāt mīlestību. Ja Jūs
gribat laipnību un atzinību, iemācieties dāvāt laipnību
un atzinību. Ja Jūs gribat materiālu pārpilnību, palīdziet
to iegūt citiem. Jo patiesībā visvienkāršākais veids, kā
saņemt to, ko vēlies, ir – palīdzēt citiem iegūt to, ko
viņi vēlas. /Dipaks Čopra/
Gaišas svecīšu liesmiņas Svētvakarā un visu
nodomu piepildīšanos Jaunajā – 2020. gadā!
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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SIA Smiltenes NKUP ziņas
Esam izvērtējuši aizejošo 2019.
gadu un par būtiskākiem sasniegumiem varam pastāstīt Jums.
Namu apsaimniekošana
SIA „Smiltenes NKUP” viena no galvenajām darbības sfērā ir
namu apsaimniekošana. Kopsummā
apsaimniekojam 42 mājas. Līdz ar to
tiek domāts par māju un iedzīvotāju
labklājību, iespēju robežās uzlabojot
apsaimniekojamos īpašumus. Arī
šogad ir izdevies piesaistīt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 3
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, veicot piebraucamo ceļu/ stāvlaukumu asfaltēšanas darbus: Rīgas
ielā 3/1, Rīgas ielā 3/2 un Dārza ielā
50, Smiltenē.
Kopējas projektu izmaksas ir
11.867,07 euro, no kurām pašvaldības kopējais līdzfinansējums ir
8.900,30 euro un dzīvojamo māju
kopējais iedzīvotāju finansējums ir
2 966,77 euro.
Divām mājām tika veikti jumtu
seguma atjaunošanas un skursteņu
remontu darbi, atbilstoši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulces
lēmumiem. Tās ir Rīgas ielas 3/1
un Smilšu ielas 4a, Smiltenē. Kopējā apgūtā summa par būvdarbiem –
62 405,81 euro (ar PVN) . Atbilstoši
iepirkuma rezultātiem, darbus veica
firma SIA „RST Company”. Vienai
mājai Celtnieku ielā 2, Smiltenē,
atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem
darbus veica firma SIA „ASE”, par
kopējo summu 9 021,51 eiro (ar
PVN).
Šobrīd notiek projektu „Energoefektivitātes paaugstināšanas”
izstrādes 4 mājām – Abulas ielā 8,
Dakteru ielā 24, Daugavas ielā 2 un
Audēju ielā 2, Smiltenē.
Ūdenssaimniecība
Novembrī veiksmīgi pabeigts
2017. gada 30. novembrī noslēgtais
būvdarbu līgums par kanalizācijas
un ūdensapgādes tīklu izbūvi Smiltenes aglomerācijā. Būvdarbus labā
kvalitātē un līgumā paredzētajos termiņos veica firma SIA „Woltec”.
SIA „Smiltenes NKUP” saka
paldies par labi paveiktu darbu un
sadarbību ikvienam, kas bija iesaistīts šī projekta realizācijā. Īpaši SIA
„Woltec” komandai un būvdarbu vadītājiem Egilam Stošam un Ģirtam
Skujiņam, firmai SIA „Būvuzraugi

LV” būvuzraugam Ivo Rozentālam,
un būvprojekta izstrādājam SIA
„Firma L4” un Maijai Ozoliņai.
Līguma ietvaros tika izbūvētas
6 kanalizācijas sūkņa stacijas (Līgo/
Kalnamuižā, Lazdu, Zaķu, Raiņa,
Ceriņu un Krasta ielās), izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 17 ielās
(Raiņa, Ceriņu, Līvu, Drandu, Līkā,
Cēsu, Priežu, Lazdu, Zaķu, Mazā
Jaunā, Augstā, Cērtenes, Valmieras,
Ābeļu, Kalēju, Krasta, Līgo ielās un
Kalnamuižā) un jauni ūdensapgādes
tīkli 15 ielās (Raiņa, Ceriņu, Drandu, Līkā, Cēsu, Priežu, Lazdu, Zaķu,
Mazā Jaunā, Augstā, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu, Kalēju un Krasta ielās). Kopumā tika izbūvēti 8 421,65
metri jaunu kanalizācijas tīklu un
5374,03 metri jauni ūdensapgādes
tīkli. Projekta rezultātā vismaz 430
Smiltenes aglomerācijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem ir radītas iespējas pievienoties centralizētai kanalizācijas
un ūdensapgādes sistēmai.
Smiltenes ūdenssaimniecības un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas 3.
kārtas projekta mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana
Smiltenes aglomerācijas robežās,
vides piesārņojuma samazināšana
un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana.
Projekta sadzīves kanalizācijas daļa tika finansēta ar Kohēzijas
fonda SAM 5.3.1. un SIA „Smiltenes NKUP” finansējumu, savukārt
ūdensapgādes paplašināšana tika finansēta ar Smiltenes novada domes
atbalstu.
Projekta kopējās izmaksas
ir 2 440 169,55 euro, no kuriem
910 440,00 euro līdzfinansē ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda
atbalstu.
No 2020. gada stāsies spēkā jauni decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas noteikumi, kas paredz katram īpašniekam savu bedri
reģistrēt, tām obligāti būs jābūt hermētiskām un bez noplūdes riskiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”,
un Smiltenes novada Domes 2019.
gada 27. marta saistošajiem noteikumiem (Nr. 5/19), kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību tiem novada iedzīvotājiem,

kuri dzīvo Smiltenes novadā un iekļaujas administratīvo teritoriju pilsētas un ciemu robežās, jāreģistrē
sava decentralizētā kanalizācijas sistēma. Visērtāk to izdarīt Smiltenes
NKUP mājas lapā www.smiltenesnkup.lv. Šie noteikumi attiecas 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 neattiecas uz
lauku viensētām, kuras neatrodas
iepriekš minētajos ciemos un netiek
piemēroti īpašumiem Rauzā, Vizlā,
Aumeisteros, Ilgās, Kamaldiņās.
SIA „Smiltenes NKUP” autoparka atjaunošana
SIA „Smiltenes NKUP” turpina
attīstīties un šogad esam atjaunojuši savu auto parku. Veicām divus
iepirkumus par viena jauna traktora
un tā papildaprīkojuma iegādi, lai
uzlabotu savu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un Smiltenes pilsēta un
novads būti tīrs un sakopts.
Traktortehnikas iepirkumā ar
piedāvāto zemāko cenu 59 011,70
euro ar PVN, tika atzīts pretendents
SIA „AGRIMATCO LATVIA” (reģistrācijas Nr. 40003127525). Autoparks papildināts ar jaunu 2018.
gada izlaiduma traktoru „ZETOR”.
Savukārt Traktortehnikas papildaprīkojumā ar piedāvāto zemāko cenu 33 856,49 euro ar PVN par
uzvarētāju tika atzīts pretendents
SIA „POLTEH” (reģistrācijas Nr.
40003801363). Autoparku atjaunojām ar jaunu traktora papildaprīkojumu: asenizācijas cisternu – POMOT T544/1 (izgatavošanas gads
– 2019), piekabi – PRONAR T671
(izgatavošanas gads – 2019), Grāvju pļaujmašīnu/smalcinātāju – SAMASZ KBRP 160 (izgatavošanas
gads – 2019), sniega lāpstu – PRONAR PUV-2800M (izgatavošanas
gads – 2019).
Šī mērķa īstenošanai tika paņemts 70 000,00 euro liels aizņēmums bankā.
Lielu paldies sakām Smiltenes
uzņēmumam SIA „ITS TEHNO-

LOĢIJAS”, kas palīdzēja mums pie
traktora un asenizācijas mucas vizuālā veidola.
Zaļumsaimniecība
2019. gadā Smiltenes pilsētas
teritorijā tika atjaunotas vairākas degradētās ielu teritorijas, lai atvieglotu un uzlabotu iedzīvotāju nokļūšanu
līdz darba vietām un dzīvesvietām.
Salīdzinoši ar 2018. gadu ir palielinājušās kopšanas teritorijas gan
cietajam segumam, gan zālienam un
laukumiem. Līdz ar to tika piesaistīti
jauni strādnieki. Nodrošinājām darbiniekus ar 2 jauniem zāles pļaujamiem trimmeriem, lai varam ātrāk
un kvalitatīvāk veikt savu darbu. Atsaucoties uz Smiltenes novada iedzīvotāju vēlmēm, esam uzsākuši celmu
frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu.
Turpinām iesākto cīņu ar latvāņiem,
tos miglojot ar pagājušo gadu iesākto metodi, kurā no jauna iesaistījām
arī tuvāko pagastu latvāņu skarto zemes īpašniekus. Lai iesāktais darbs
būtu vēl rezultatīvāks, aicinām arī
turpmāk apkārtējo pagastu zemju
īpašniekus ar mums sadarboties. Šogad lapu akcijas ietvaros tika dota
iespēja arī pagastu ciemiem pieteikties uz lapu izvešanu. Vasaras sezonā
sadarbībā ar NVA pirmo reizi devām
iespēju strādāt skolēniem, un ļoti ceram uz turpmāku sadarbību, jo gan
skolnieki, gan mēs kā darba devējs
bijām apmierināti ar rezultātu.
Pilsētas parku, skvēru, apstādījumus, zālienus, kapsētas, ietves un
citus kopšanas un uzturēšanas darbus mums deleģē Smiltenes novada
dome.
Tīras, skaistas un sakoptas pilsētas tēla veidošanā iesaistās gan privātmāju īpašnieki, gan uzņēmumi,
bet lielāko artavu sniedz tieši mūsu
uzņēmumā strādājošie sētnieki.
Paldies jāsaka arī Smiltenes novada iedzīvotājiem, kas pret savu
Smiltenes pilsētu izturas ar lielu lepnumu un cieņu, dažreiz norādot arī
mūsu nepilnības un sniedz ierosinājumus, un tas ir mudinājums censties
būt labākiem. Lai arī darbi turpinās
Vecajā parkā, pilsētas viesi apbrīno parka sakoptību un priecājas par
svētku dekorācijām.
Tuvojoties pilsētas simtgadei
ceram uz vēl lielāku iedzīvotāju atsaucību ziņojot mums vai Pašvaldības policijai par parku sīko vandālismu un vai to veicējiem.

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu uzskaiti
un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Smiltenes
novada kapsētās pēdējo gadu laikā
ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot
kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot
iedzīvotājiem informācijas ieguvi un
informācijas nodošanu nākamajām
paaudzēm.
Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas
Smiltenes pilsētas kapsētā un Meža
kapos veica digitālos uzmērījumus,
kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu
un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta
vietnē https://www.cemety.lv/, kur
ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par
kurām informācija bija pieejama) un
apbedījumu atrašanās vietu.
Darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ
iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar
digitālajā kartē https://www.cemety.
lv/ pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes
veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA „Smiltenes NKUP”,
tālrunis: 64707062 vai 26182972,
e-pasts: smiltenesnkup@gmail.com.
Vispārējās ziņas
Katru gadu Smiltenes NKUP
kaut ko lielāku vai mazāku uzceļ,
izremontē vai atjauno sava uzņēmuma vajadzībām. Šogad kārta pienāca
arhīvam. Veco atkritumu novietni
vairs nevar atpazīt – sienu rotā novada simbols rudzupuķe un telpās
glabājas uzņēmuma arhīvs. Iepriekš
arhīva telpas atradās biroja 2. stāvā,
taču kabineti bija nepieciešami darbiniekiem.
Ar prieku varam paziņot, ka gada
nogalē mūsu kolektīvam pievienojusies juriste Mairita Jirgensone, kurai
ir liela pieredze strādājot par juristi
apsaimniekošanas uzņēmumā un tā
noteikti noderēs mums.
Un vēl mums uz laiku ir jauna
kolēģe – Evija Rakštele, kas veiks
darbu rīkotāja pilsētas kopšanā pienākumus.
Novēlam Jums priecīgus, gaišus,
ticības, cerības un mīlestības
piepildītus Ziemassvētkus un
laimīgu 2020. gadu!

Nekustamo īpašumu izsoles 2020. gadā
Smiltenes novada dome 2020.
gada janvārī rīkos nekustamo
īpašumu, investīciju objekta un
kustamās mantas izsoles.
03.01.2020. tiek rīkota pašvaldības nekustamā īpašuma – „Arodvidusskola”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, izsole. Nekustamais
īpašums sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu

9480 003 0129 2,1967 ha platībā, tai
skaitā citas zemes 2,1113 ha. Izsoles
objekta sākumcena noteikta 5200,00
euro. Pieteikšanās līdz 2. janvārim.
23.01.2020. tiek rīkotas pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
 „Irbītes”, Bilskas pagasts,
izsole. Nekustamais īpašums sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 003 0123 2,2400

ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 5680,00 euro.

„Zari”, Bilskas pagasts,
izsole. Nekustamais īpašums sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 006 0092 1,3800
ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 3350,00 euro.
 pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Tran-

sit (2009. reģistrācijas gads) izsole.
Izsoles sākumcena (arī kustamās
mantas nosacītā cena) ir noteikta –
3600,00 euro.
Pieteikšanās šīm izsolēm līdz
21. janvārim.
23.01.2020. tiek rīkota nekustamā īpašuma – investīciju objekta
Smiltenē, Limbažu ielā 8, nomas
tiesību mutiska izsole. Pieteikšanās

līdz 17. janvārim.
Plašāka informācija, izsoles noteiktumi un pieteikumu veidlapas
pieejamas Smiltenes novada domē,
Dārza ielā 3, Smiltenē, Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un novada mājas
lapā www.smiltene.lv, sadaļā Pašvaldība – Izsoles.
Nekustamo īpašumu nodaļa

Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru
SIA „ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija 2019. gada 5. decembrī ir
apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Daibe”.
Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa
apmērs no 2020. gada 5. janvāra ir
66,79 EUR par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 1.2. daļā noteikto kārtību, SIA „ZAAO” dara zināmu,
ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2020. gada 5. janvāra
Smiltenes novada pašvaldībā būs 19,50
EUR (neieskaitot PVN), ko veido:
1) pašvaldības
apstiprinātā
maksa par sadzīves atkritumu savāk-

šanu, 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 10,82 EUR apmērā;

2) norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā
„Daibe” attiecināts uz 1 kubikmetru
sadzīves atkritumu, ievērojot masas
un tilpuma pārrēķina koeficientu,
8,68 EUR apmērā.
Vienlaikus darām zināmu, ka,
saistībā ar izmaiņām Dabas resursu
nodokļa likmes apmērā par atkritumu

apglabāšanu no 43,00 EUR uz 50,00
EUR par tonnu, kā arī izmaiņām atkritumu pieņemšanas maksas apmērā
poligonā „Daibe” no 2020. gada 1.
janvāra, maksa par jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs 37,89 EUR apmērā par
1 kubikmetru (neieskaitot PVN).
SIA „ZAAO”

7

Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 20. decembris

7

Grundzālē noslēgusies apmācību programma
„Bērnu emocionālā audzināšana”
Grundzālē novembra vidū
noslēdzās apmācību programma
„Bērnu emocionālā audzināšana”.
Tā tika uzsākta septembrī un ietvēra 10 nodarbību ciklu ar biežumu
vienu reizi nedēļā. Psiholoģes Vinetas Gončares vadībā, kurai ir zināšanas un pieredze šādu apmācību
vadīšanā, nodarbības apmeklēja un
zināšanas bērnu audzināšanā apguva 10 māmiņas.
Divu bērnu māmiņa Līga Ozoliņa: „Apmācības ietvaros guvu
daudz dažādu apliecinājumu tam,
ka virziens, kādā eju, darbojoties
ar saviem bērniem, ir pareizs, lai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

arī dažreiz liekas, ka netieku ar
tiem galā. Tāpat, ieklausoties gan
pasniedzējā, gan citās mammās,
ieguvu citu pieredzi, kā risināt
problēmas, par kuru nebiju iedomājusies vai neuzdrīkstējos pielietot bērna audzināšanā. Tie bija tādi
labi trešdienu vakari, kad nepiespiestā gaisotnē varēja aprunāties
ar līdzīgi domājošām mammām, un
speciālists ievirzīja mūsu domāša-

nu pareizajā virzienā un pārliecina,
ka esam labas mammas. Apmācība
deva iespēju uzlabot mūsu dzīves
kvalitāti emocionālajā virzienā, izprast sevi un savus bērnus.
Projekta mērķis – dot iespēju vecākiem paplašināt zināšanas
bērnu psiholoģijā, veicināt pozitīvu
bērnu emocionālo attīstību, uzlabot
vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk iz-

prast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzēt mazināt bērnu
uzvedības problēmas.
Projekta kopējās izmaksas ir
990,00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 891,00 EUR,
savukārt 99,00 EUR ir biedrības
„Grundzāle 2010” līdzfinansējums.
Projekta Nr. 19-09-AL12A019.2202-000009
„Apmācību
programma „Bērnu emocionālā
audzināšana"” realizācija kļuva
iespējama, piesaistot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākuma 19.2
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-

biedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" aktivitātē 19.2.2 „Saturīga brīvā laika pavadīšana" finanšu
līdzekļus.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Alda Zvejniece,
biedrības „Grundzāle 2010”
valdes locekle,
projekta vadītāja

Noslēdzies projekts „COOP Local”
Vairāk kā sešdesmit projekta
dalībnieki 18. oktobrī tikās noslēguma seminārā, lai atskatītos uz
projektā paveikto un pārrunātu tā
rezultātus. Dalībnieki uzsvēra, ka
viņi ir ieguvuši jaunus sadarbības
kontaktus gan Latvijā, gan Igaunijā.
Vairāki uzņēmēji jau uzsākuši sadarboties ar citiem uzņēmējiem gan
pērkot pakalpojumus, produktus un
stādus, gan izmantojot iegūtos kontaktus savu produktu realizācijai.
Kā vēl viens svarīgs ieguvums, ko
uzsver iesaistītie uzņēmēji, ir tas,
ka praktiskās apmācības un mācību
braucieni deva viņiem iespēju iegūt
jaunas zināšanas un ieraudzīt savu
uzņēmumu no jauna skatu punkta.
Daudzi uzņēmēji jaunās zināšanas
jau sākuši pielietot arī savos uzņēmumos un saimniecībās. Uzņēmēji
arī atklāja, ka dalība projektā vairoja viņu pašapziņu, pārliecību par
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saviem centieniem un deva spēku
meklēt un rast dažādus jaunus un
radošus risinājumus pašiem savu
uzņēmumu attīstībā, produkcijas un
pakalpojumu dažādošanā.
Projekta galvenais partneris un
Setomā apvienības valdes priekšsēdētājs Marguss Timmo uzskata,
ka: „Mazam uzņēmējam ir svarīgi
zināt, kas tiek darīts kaimiņvalstīs,
jo tas viņus padara konkurētspējīgus. Vienlīdz svarīga ir ticība sev
un uzņēmējdarbībai. Mazam uzņēmumam nepārtraukti jādomā par
produktu, ko tas piedāvā, kad nepieciešams, jāatrod jauni triki kā uzsākt
darīt jaunas lietas vai jādara vecas
lietas savādāk. Tieši to mums deva

Noslēgusies projekta
„Smiltenes pilsētas publiskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai II. kārta”
īstenošana

Pabeigti projekta Nr. 5.6.2.0/17/
I/023 „Smiltenes pilsētas publiskās
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.
kārta” ietvaros veiktie Kaikas ielas
pārbūves darbi. Būvdarba ietvaros
veikta Kaikas ielas brauktuves un
ietves pamata konstruktīvo kārtu
būve, brauktuvē ieklāts karstā asfalta segums, ietvē – bruģakmens
segums, izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves un lietus kanalizācijas tīkli,
izbūvēts apgaismojums un uzstādīts
satiksmes organizācijas aprīkojums.
Būvdarbus objektā veica SIA „8
CBR”, būvuzraudzību SIA „TRANZIT ASK” un autoruzraudzību SIA
„Ceļu komforts”.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes
novadā, veicot ieguldījumus ko-

mercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā. Veicot Kaikas ielas transporta infrastruktūras
uzlabošanu, radīt šai ielai piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem
pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot
sociālo un ekonomisko aktivitāšu
pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 042 266,51 EUR, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums ir 565 491,00
EUR, valsts budžeta dotācija 105
955,41 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 370 819,83 EUR.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

projekts.”
Projekta mērķis bija atdzīvināt
un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinātu sadarbības un
biznesa attiecību veidošanu starp
Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.
Divarpus gadu laikā tik organizēti
dažādi apmācību semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, pasākumi
un kopīga piedalīšanās gadatirgos
gan Latvijā, gan Igaunijā. Aktīvākie
projekta dalībnieki devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Krieviju,
Baltkrieviju un Somiju. Kopā projekta īstenošanas laikā notika 42
kopīgi pasākumi igauņiem un latviešiem četrās nozarēs – gaļas un

piena bizness, dārzeņu un stādu audzēšana, ogu un augļu audzēšana un
pārstrāde, kā arī amatniecība un rokdarbi. Kopumā projekta aktivitātēs
no Apes un Smiltenes novada piedalījās aptuveni 230 dažādu uzņēmēju.
No Smiltenes novada piedalījās 155
dalībnieki, no kuriem 135 bija tādi,
kas jau strādā kādā no lauksaimniecības vai amatniecības nozarēm,
ražo un pārdod savu produkciju.
Projekta aktivitātes palīdzēja labāk
iepazīt ne tikai mazā biznesa iespējas un pieredzi Igaunijā, bet arī uzzināt par mazajiem uzņēmējiem un
lauksaimniekiem Apes un Smiltenes
novadā. Smiltenes un Apes novada
uzņēmēji atzīst, ka piedalīšanās projekta aktivitātēs bija vērtīga pieredze
gan sava biznesa attīstīšanai, gan jau
kontaktu iegūšanai ne tikai Igaunijā,
bet arī savā novadā.
Pārrobežu projektu „COOP Lo-

cal” divarpus gadu garumā īstenoja
piecas pašvaldības – Setomā, Voru
pašvaldība un Repinas Inkubācijas
centrs, Apes novada un Smiltenes
novada pašvaldība. Projekts tika ieviests laika periodā no 2017. gada
marta līdz 2019. gada oktobrim Vairāk par projektu var uzzināt Smiltenes novada mājas lapā šeit: https://
smiltene.lv/attistiba/projekti-tiek-istenoti/citi-pasvaldibas-projekti/
Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma. Smiltenes
novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 61 104,00 EUR, t.sk.
programmas finansējums ir 85%
jeb 51 938,40 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums ir 15% jeb 9165,60
EUR.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Noslēdzies projekts „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Smiltenes novadā 2019. gadā”
Šā gada novembrī noslēdzās projekts par bezpilota lidaparāta jeb drona
iegādi Smiltenes novada
Pašvaldības policijas materiāltehniskajam nodrošinājumam. Projekta mērķis
ir zivju resursu aizsardzība
un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes un Apes novada
ūdenstilpēs, papildinot Pašvaldības
policijas materiāltehnisko nodrošinājumu.
Smiltenes novada teritorijā atrodas četras īpaši aizsargājamas
dabas teritorijas, kas iekļaujas arī
Eiropas aizsargājamo dabas terito-

riju tīklā Natura 2000 – dabas liegumi: Šepka, Rauza,
Launkalne, Mežole ar mērķi
aizsargāt ūdens kvalitāti un
tajās mītošās īpaši aizsargājamās gliemeņu un zivju sugas.
Novadā atrodas arī vairāki
nozīmīgi ezeri – Tepera ezers,
Niedrājs, Lizdoles, Spiciera
ezeri, u.c. No 2016. gada Smiltenes
novada Pašvaldības policija papildus Smiltenes novada ūdenstilpēm
veic arī Apes novada ūdenstilpju apsekošanu, lai aizsargātu tajās zivju
resursus. Smiltenes novada pašvaldība ir locekle „Gaujas ilgtspējīgas
attīstības biedrībā”, kuras viens no

galvenajiem uzdevumiem ir zivju
nārsta vietu un zivju resursu aizsardzība Gaujas baseina upēs un Gaujā
(Apes un Smiltenes novadā).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 4269,00 EUR EUR. Zivju
fonda finansējums ir 3799,41 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums ir
469,59 EUR.
Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā
www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Līdz vasarai tiks izveidota publiskā piekļuve
Lizdoles ezeram
Šā gada 10. decembrī Smiltenes novada dome noslēdza
līgumu ar SIA „Ceļinieks 2010” par Lizdoles ezera labiekārtošanas darbiem,
projekta Nr. 1-08/406/2018 „Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” ietvaros.
Līguma izpildes gaitā, vadoties
pēc SIA „Ceļu komforts” izstrādātā
būvprojekta, tiks labiekārtots laukums, lai izveidotu brīvu piekļuvi
ezeram, peldētavu, uzstādītu tajā
labiekārtojuma elementus un iz-

veidotu
šķembotu
laukumu pludmales
uzturēšanas
darbu
nodrošināšanai.
Projekta mērķis ir
veicināt publisko ūdeņu pieejamību,
pielāgošanos klimata pārmaiņām,
radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu
publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes
novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Projekts tiek realizēts pateicoties Latvijas vides aizsardzības
fonda atbalstam. Projekta kopējās

plānotās izmaksas ir 49867,10 EUR,
Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējums ir 41901,00 EUR un
Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 31. maijam.
Vairāk informācijas par Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.
lvafa.gov.lv/.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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2019. gada 20. decembris

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas informācija
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” informē par speciālistu
(kuri pieņem konkrētos datumos)
pieņemšanas laikiem 2020.gada
janvārī:
 Fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsts – dr.Inta Kezika
pieņems 9. no pulksten 9.30 līdz
16.00 (pēc pieraksta);

 Ārsts
–
kardiologs
dr.Vēsma Ārgale pieņems 7., 14.
un 28. janvārī no pulksten 10.00
līdz 14.00 (pēc pieraksta);
 Ārsts – neirologs dr. Aiga
Balode pieņems 15. janvārī no
pulksten 09.00 līdz 13.00 (pēc pieraksta);
 Dzirdes aparātu speciālis-

te, audiologs Zoja Naudžāne (tel.
26018483) 31. janvārī 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, onko-

logs – ķīmijterapeits, kardiologs, endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs,
bērnu alergologs, rehabilitācijas un
fizikālās medicīnas ārsts, NMS laboratorija un Līvena aptieka.
Pie speciālistiem ir iespēja
pieteikties zvanot uz reģistratūru –
64772534.

Lai svētku mirdzumā
dzimst ticība,
cerība un mīlestība
jauniem darbiem un
sapņiem!
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” administrācija

Īstenots projekts par tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta
deju kolektīvam „Mazais brālis”
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta kopējās izmaksas 3098,00
(trīsi tūkstoši deviņdesmit astoņi euro).
No tām 2788,20 (divi tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit astoņi euro un 20 centi) ELFLA finansējums , Smiltenes novada domes
līdzfinansējums 309,80 (trīsi simti deviņi
euro un 20 centi).
I. Pērkone,
Biedrības „Spēkavots”
valdes locekle

Biedrība „Spēkavots“ īstenoja projektu „Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam „Mazais brālis””. Projekta ietvaros tika
iegādāti tautas tērpi 10 komplekti zēniem un 10
komplekti meitenēm. Projekta mērķis ir vietējo
skolēnu iesaistīšana kultūras ilgtspējības izmantošanas, popularizēšanas aktivitātēs, piedalīties skolēnu dziesmu un deju svētkos 2020. gadā. Projektā
tērpus izgatavoja I/U Skroders.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta attīstības programmas
2014. – 2020. gadam Abulas lauku partnerības
apakš pasākuma 19.1. „Darbības īstenošana saska-

Izglītība
Variņu pamatskolā
Tradīcijas turpinās
Svinot valsts svētkus, skolā norisinājās konkurss par Lāčplēša titulu. 1. – 4. klašu skolēni cīnījās par
titula „Mazais Lāčplēsis” iegūšanu,
bet 5. – 9. klasei notika „Lāčplēša
kauss”. Meitenes un zēni sacentās
atsevišķi. Mazie spēkojās 8 dažādos
sporta uzdevumos, kuros ietilpa arī
cīņas uzdevums. Lielajiem bija 7
sporta uzdevumi ar vienu cīņas uzdevumu. Skolas Lāčplēša dienas līnijā sporta skolotāja pateicās visiem
jaunajiem „Lāčplēšiem”, kuri piedalījās stiprinieku sacensībās, un pasniedza uzvarētājiem izcīnītos kausus: „Mazai Lāčplēsis” meitenēm:
1. vieta Daniela Vītiņa, 2. vieta
Nellija Korule, 3. vieta Annija Hintija Mūrniece. „Mazai Lāčplēsis”
zēniem: 1. vieta Kristiāns Krastiņš,
2. vieta Kristers Ozols, 3. vieta Intars Koriņevs. „Lāčplēša kauss”
meitenēm: 1.vieta Justīne Everte, 2.
vieta Rūta Karlīna Bakaisa, 3. vieta
Sanija Kaņipova. „Lāčplēša kauss”
zēniem: 1. vieta Mareks Tupmacis,
2. vieta Mārcis Penezis, 3. vieta
Ralfs Blūmenfelds
11. novembrī Variņu pamatskolā tika aizvadīts ikgadējais Lāčplēša
dienai veltītais lāpu gājiens. Skolēni
ar saviem vecākiem, māsām, brāļiem un vecvecākiem pulcējās uz
svinīgo līniju skolas hallē. Skanēja
dzejoļi, dziesmas, skolotāja stāstīja par vēsturiskajiem notikumiem,
atbrīvojot Rīgu no Bermonta karaspēka. Variņu pagasta pārvaldnieks
Uldis Birkenšteins dalījās ar savu
svētku sajūtu, kas radusies pēc
septiņu Smiltenes novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atceres
brīža un piemiņas vietu iesvētīšanas Palsmanes kapos. Pēc svinīgās
līnijas pulcējāmies lāpu gājienam.
Ar iedegtām lāpām cauri centram
devāmies uz skolas tiltiņu, kur nolikām svecītes. Skanot dziesmām,
pieminējām bojā gājušos karavīrus.
11. novembris katrā no mums raisīja
svētku sajūtas, kopā būšanas prieks
iededza patriotismu katra sirdī.

Dalība projektos
Novembrī notika kopīgs brauciens uz kino, uz filmu „Dvēseļu
putenis”. Divas reizes mēnesī skolēni apmeklē Priekuļu peldbaseinu.
Izglītības valsts kvalitātes dienests
īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu PuMPuRS – „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu skolēnu un
jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Tāpat Variņu pamatskolas pedagogi iesaistās
projekta ietvaros organizētajos pasākumos. No septembra mēneša līdz
novembrim piedalījāmies lektores
I. Kušneres organizētajās pedagogu
darbnīcās, iepazīstot metodiskos atbalsta līdzekļus šim saistošajam projektam. Nodarbībās iemācījāmies
paskatīties uz problēmām skolā, izglītojamo ikdienu no dažādiem skatu punktiem. Sapratām, ka sociālā
vide, ekonomiskie riski, attiecības
ģimenē spēcīgi ietekmē izglītojamā
mācību darbu, kavējumus, attiecības
ar vienaudžiem, skolotājiem.
Sporta pasākums
26. novembra pēcpusdienā Variņu pamatskolā notika sporta pasākums, kuru organizēja Skolēnu pašpārvalde. Šī pasākuma mērķis bija
mazliet atpūsties no mācību darba,
saliedēt klašu un skolas kolektīvu.
Jaunāko klašu skolēni četru komandu sastāvā sacentās stafetēs, kuras
organizēja pašpārvaldes zēni. Rūta
Karlīna pastāstīja, ka tajās varēja
izbaudīt visu emociju gammu – gan
uzvaras prieku, gan zaudējuma rūgtumu. Savukārt vecāko klašu skolēni spēlēja florbolu. Justīne atceras:
„Piecas komandas sacentās par uzvaru. Par pirmo un otro vietu bija
ļoti sīva cīņa. Uzvarēja stiprākie!”.
Sporta pasākuma dalībnieki baudīja
ne tikai savējo, bet arī konkurentu
atbalstu un skolotāju gaviles. Tomēr lielākais ieguvums, mūsuprāt,
ir tas, ka ne vienmēr uzvar stiprākā
komanda, bet gan tā, kurai piemīt
komandas gars un griba uzvarēt.
Skolas līnijā pašpārvaldes meitenes

pasniedza visām komandām, kuras
piedalījās sacensībās, diplomus un
balviņas, ko bija sarūpējušas Justīnes mamma Anda Rozīte un Rūtas
mamma Vita Bakaisa. Paldies viņām! Esam pateicīgi visiem tiem,
kuri atbalstīja, uzmundrināja komandas!
Ekskursijas
8. novembrī Variņu pamatskolas pirmsskolas grupiņas „Saulīte”
audzēkņi kopā ar audzinātāju, auklīti un vairākām mammām devās
Mārtiņdienas ekskursijā uz mini
zoodārzu. Zoodārzā tika apskatīti
dažādi dzīvnieki: aitas, brieži, zirdziņi, truši, emu, strausi, dažādi putni un arī Mārtiņdienas gailis. Liela
interese bija par spalvaino lielo
cūku, kas mīcījās pa dubļiem un sekoja mums gar aploka malu. Vislielāko prieku bērniem izraisīja iespēja
pabarot dzīvniekus ar līdzi paņemtajiem āboliem un burkāniem.Paldies
vecākiem par atbalstu, lai audzēkņi
varētu doties šajā ekskursijā un paldies visām mammām, kas atrada
brīvu laiku, lai dotos līdzi saviem
bērniem!
30. novembrī skolēni devās
uz Arēnu Rīga, lai justu līdzi savai
hokeja komandai „Dinamo Rīga”.
Apmeklēt Rīgas „Dinamo” spēles
„Arēnā Rīga” Variņu pamatskolas
audzēkņiem ir tiešām jau sena tradīcija, jo katru sezonu ierodamies
atbalstīt Rīgas hokejistus. Apmeklējam spēli, kurā mūsu komandas
pretinieki bija leģendārā SKA komanda.
Prieks par mūsējiem!
Novembrī norisinājās Smiltenes novada skolu sacensības Tautas
bumbā un florbolā. Tautas bumbas
sacensībās piedalījās 7 komandas.
Variņu pamatskolas komanda izcīnīja 4. vietu. Komandā spēlēja Eimija Muižniece, Evelīna Ivenkova,
Maikls Petrovs, Aldis Ābeltiņš, Kristers Everts, Rihards Īvāns, Kristiāns
Krastiņš un Kristers Ozols. Savukārt
florbola sacensībās 4. – 6. klašu grupā piedalījās piecas, bet 7. – 9.klašu

grupā – septiņas komandas. Mazo
grupā Variņu pamatskolas komanda
ieguva 4. vietu. Komandā: Kristers
Ozols, Maikls Petrovs, Aldis Ābeltiņš, Evelīna Ivenkova, Sanija Kaņipova, Agnese Zelča, Endijs Zvirbulis un Rihards Īvāns. Lielo grupā
Variņu pamatskolas komanda izcīnīja 1.vietu. Komandā: Einārs Daniels
Blūmenfelds, Jurģis Penezis, Rūta
Karlīna Bakaisa, Aleks Ivenkovs,
Mārcis Penezis, Justīne Everte, Mareks Tupmacis un Rodrigo Ķikulis.
Viena no komandas spēlētājām Rūta
Karlīna pastāstīja, ka jau no rīta bija
satraukusies, „jo nezināju mūsu
pretiniekus, cik viņi būs spēcīgi,
cik daudzas komandas piedalīsies”.
Viņa atzina, ka visas spēles noritēja raiti, un Variņu skolas komandas
labā. Rūta uzteica savus komandas
biedrus. „Mums bija pats labākais
vārtusargs, kurš neielaida nevienus
vārtus, kā arī paši labākie uzbrucēji,
un lieliska meiteņu spēle aizsardzībā!” Paldies skolēniem par piedalīšanos un uzvaru!
Radošās darbnīcas „Ziemassvētku brīnums”
Ziemassvētku laikā gaiss ir
piepildīts ne vien ar piparkūku un
mandarīnu smaržu, bet arī ar gaišu
mīlestību, ticību un cerību. Variņu
pamatskolā 10. decembrī šo brīnumu sākām veidot paši, jo rosījās
skolēni, viņu vecāki, vecvecāki un
skolotāji, gatavojot rotājumus, cepot
piparkūkas, gatavojot kūkas, zefīrus,
konfektes Ziemassvētkiem.
Īsta radošā darbnīca ir tad, kad
visiem prieks! Un prieku radīt mēs
mākam! To pierādīja šis vakars!
Martas mamma Ilze un viņas māsa
Inta atklāja sev tīkamo aizraušanos
aveņu trifelīšu un zefīra pagatavošanas noslēpumos. Visiem bija iespēja
piedalīties zefīra putošanā un konfektīšu izveidošanā. To smarža joprojām pilda skolas halli. Skolotājs
Edgars savā darbnīcā soli pa solim
iepazīstināja skolēnus ar latvju zīmju veidošanas tehnoloģiju kokā.

Paldies Sanijas, Kristapa un
Mareka mammai Laimai, skolotājām Taigai, Mārai un Inetai par radošajām idejām Ziemassvētku rotājumu izgatavošanā. Šie rotājumi tiks
izmantoti skatuves noformēšanai
skolas Ziemassvētku eglītes vakara
uzvedumā „Sniegavīra Ziemassvētki”. Uzvedumā darbojas visi skolas
skolēni, katram ir sava loma, savs
pienākums, atbildība.
Ziemassvētki nav iedomājami
bez piparkūkām! Tie skolēni, kuri
piparkūkas cepa Maikla, Kristiāna,
Eimijas mammas un Alda vecāsmammas vadībā, palīdzēs Ziemassvētku smaržu ienest arī savās mājās. Paldies skolotājai Mārai par
padomu, kā pagatavot ļoti garšīgo
cepumu kūku! Patīkami bija sajust
bērnu atbildīgo attieksmi pret to, ko
viņi darīja. Bija redzams, ka skolēni centās, lai tieši viņu darinātās
rotas izdaiļotu Ziemassvētku eglītes
un piparkūkas garšotu vislabāk.
Radošās darbnīcas ir burvīgs
veids, kā bērniem mācīt par svētkiem, to sagaidīšanu. Kā jauks un
sirsnīgs svētku sveiciens atsevišķi
darinātie darbiņi tiks nogādāti tiem,
kuri visvairāk alkst uzmanības un
svētku sajūtas. Tie ir cilvēki, kuri
reizēm jūtas vientuļi. Viņi saņems
bērnu rokām darinātās dāvaniņas,
kurās ir mūsu mīlestība un īpašā
sajūta – dāvināt citiem! Radošajās
darbnīcās laiks pagāja nemanot! Ieguvēji bija visi – gan tie, kas mācīja,
gan tie, kas mācījās. Paldies visiem
radošo darbnīcu vadītājiem, viņu palīgiem un arī darbnīcu dalībniekiem
par svētku sajūtas radīšanu!
Uz pasākumiem atskatījās:
Māra Lāce, Zanda Beitika, Inga
Vesmane, Ilze Miķelsone, Ineta Mazjāne, skolnieces Rūta Karlīna Bakaisa, Justīne Everte.
Variņu pamatskolas kolektīvs
novēl ikvienam
gaišu, radošu un
ražīgu Jauno
2020. gadu!
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Smiltenes vidusskola – labākā pilsētu vidusskolu grupā
Smiltenes vidusskola par
neatlaidīgs darbs,” uzskata
sasniegumiem centralizētaIlze Vergina. „Smiltenes vijos eksāmenos dabaszinībās
dusskolā ir daudz atbalsta un
„Draudzīgā Aicinājuma fonda
izaugsmes iespēju ikvienam
Skolu reitingā 2019” ieguvusi
bērnam. Tiem, kuri to izmannomināciju „Labākā vidusskoto, ir arī redzams rezultāts.
la pilsētu vidusskolu grupā”.
Ir liels prieks par iegūSkolas kolektīvam ir liels ganto titulu. Taču esam liela,
darījums gan par augstajiem
salīdzinoši nesen reformēta
sasniegumiem dabaszinībās,
skola. Vēl ir arī ļoti daudz dagan labajiem centralizēto eksārāmā, lai atrastu individuālu
menu rezultātiem citos mācību
pieeju ikvienam skolēnam.
priekšmetos. Lai tos sasniegtu,
Lai mūsu kopīgās vērtības
būtu jūtamas gan svētkos,
ieguldīts liels skolēnu un arī
Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina un
gan ikdienā.”
skolotāju darbs.
dabaszinātņu skolotāji: Anna Lavrinoviča,
Ilzei Verginai ir sajūta,
„Būt starp labākajiem valSandra Pakule, Dace Ciekure, Andrejs Miķis
ka visas pārmaiņas, kas nostī – tas, protams, ir liels gods
un Jānis Celmiņš, kuriem daudzi skolēni saka
tiek skolā, ir uz labu. Viņa
un panākums,” atzīst skolas
lielu paldies par augstajiem sasniegumiem
direktore Ilze Vergina. „Sagano sirds priecājas par skolodabaszinātnēs.
tavot skolēnus, kuri pēc skolas
tājiem, kuri strādā ar patiesu
beigšanas var piepildīt savus turp- stājas pie mazumiņa un sadarbībā ar
profesionālo degsmi, domājot par
mākos sapņus – tas jau arī ir skolas skolotājiem gatavi strādāt vairāk.
katru bērnu.
galvenais uzdevums. Tāpat svarīgi,
„Draudzīgā Aicinājuma sko„Latvijā bija viens brīdis, kad
lai ikviens skolēns mācību darbā lielā sabiedrības daļā izveidojās mallu reitingā nav grūti iekļūt skolām,
sasniegtu savu augstāko iespējamo dīgs priekšstats par to, ka izglītību
kurās tiek uzņemti labākie no labārezultātu.”
kajiem. Smiltenes vidusskolā šādas
var iegūt viegli, t.sk. – arī par naudu.
Skolas direktorei īpašs gandarī- Taču labu panākumu pamatā vienatlases nav. Veidojot reitingu, vērtēti
jums par tiem skolēniem, kuri neap- mēr ir bijis un būs mērķtiecīgs un
tiek visu skolēnu centralizēto eksā-

menu rezultāti, tāpēc gandarījums
par augstajiem sasniegumiem ir divkāršs,” savas izjūtas pēc svinīgās ceremonijas pauž direktores vietniece
Valda Cirīte.
Šogad konkursam „Skolu reitings 2019”, izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos
latviešu valodā, matemātikā, angļu
valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē, tika nominētas
53 skolas četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku
vidusskolas un specializētās skolas,
tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Tāpat konkursā vērtēja arī skolu izaugsmi mācību
priekšmetos un kopvērtējumā.
Konkursa „Skolu reitings 2019”
balvu pasniegšana notika Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.
Gaismas pilī, kuras dārgumus nosargāt un papildināt jāuzņemas mūsu
jaunajai paaudzei.
Smiltenes simtgadē ieejot
„Smiltenes vidusskolai šis gads
bijis bagāts ar daudziem nozīmīgiem

notikumiem,” atzīst skolas direktore
Ilze Vergina. „Vislielākais gandarījums ir par to, ka kopīgā darbā izdevies sasniegt to, ka esam atzīta par
vienu no labākajām skolām valstīm.
Tikpat liels prieks arī par veiksmīgo būvdarbu norisi un to, ka Smiltenes vidusskolai jau pavisam drīz
būs jauna dienesta viesnīca. Tāpat
raiti norisinās skolas piebūves celtniecība. Visi ar lielu nepacietību un
prieku gaidām jaunos, mūsdienīgi
aprīkotos mācību kabinetus, kā arī
lielo un skaisto skolas aktu zāli. Tas
viss kopā rada svētku sajūtu un rosina tikpat nopietni strādāt arī turpmāk. Jā, ir bijuši arī grūtāki brīži,
bet skolas dzīve jau nekad nav bez
sarežģījumiem. Nākamgad Smiltene
svinēs savu simtgadi. Smiltenes vēsture un izaugsme vienmēr bijusi cieši
saistīta ar skolu, vietu, kur izaug cilvēks... Mūsu pilsētas īpašā vērtība ir
tās cilvēki – gudri, darbīgi un stipri.
Un svarīgs ir ikviena paveiktais. Lai
mums visiem kopā skaists un darbīgs
jaunais gads!”
Baiba Vahere

Ziemassvētku labdarības rūķu darbnīcas Palsmanes pamatskolā
Ar Jaunatnes iniciatīvu projekta
„Mācīties prieks” atbalstu skolas
5. – 9. klašu skolēni, viņu vecāki,
brāļi un māsas, kā arī jaunāko klašu
skolēni pulcējās skolā, lai kopīgi un
bez steigas sāktu gatavoties vieniem
no jaukākajiem gada svētkiem –
Ziemassvētkiem. Šajā vakarā skolā
visapkārt virmoja rosība, sarunas un
smiekli, smaržoja piparkūkas. Darbnīcās tika veidoti dažādi dekori, rotāta skola, ceptas piparkūkas, kā arī
veidotas dāvaniņas, kuras iepriecinās pagasta vientuļos seniorus.
Ziemassvētku labdarības rūķu
darbnīcas pulcēja kuplu skaitu apmeklētāju, kuri vēlējās darboties
aktīvi un piepildīti pavadīt laiku, gūt
jaunas zināšanas un prasmes.
Paldies visiem, kuri piedalījās.
Kopīgiem spēkiem mēs pārvērtām
skolu Ziemassvētku brīnumā, radot
šo brīnumu paši un neaizmirstot brīnumā dalīties arī ar citiem!
Lai arī Jaunajā gadā mums visiem izdodas piedzīvot Ziemassvētku brīnumu kopā ar saviem mīļajiem
un šo svētku gaišumu saglabāt sirdīs
un domās visa gada garumā!

Labdarības nedēļa Palsmanes
pamatskolā
Ziemassvētki un Jaunā gada tuvošanās ir laiks, kad vairāk atceramies tos, kuriem klājas grūtāk.
Šajā gadā skolas kolektīvs vēlējās sniegt atbalstu Smiltenes baptistu
draudzes zupas virtuvei, kura 2 reizes

nedēļā izsniedz bez maksas zupu cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams.
No 9. līdz 17. decembrim skolā tika
izsludināta labdarības akcija, kuras
ietvaros ikviens tika aicināts ziedot
gan nepieciešamos traukus, gan dažādus ziemai sagatavotus konservus.
Tika uzrunāti arī uzņēmēji un pagas-

tā dzīvojošie cilvēki.
Priecē, ka lūgumam atsaucās
Smiltenes uzņēmums SIA „Ozolu
maize”, kura saimniece Gaida Slucka ziedoja piparkūku mīklu. Savukārt z/s „Ķelmēni” ziedoja rudzu
maizi.
Labdarības akciju skolā organizēja 7. – 9. klašu skolēni, kuri izglītības programmas # Jaunais pilsonis
ietvaros bija apņēmušies veikt kādu
pilsonisko aktivitāti.

7. klases atbildībā bija akcijas popularizēšana, lai pēc iespējas
vairāk cilvēku atbalstītu šo akciju
– afišas veidošana, klašu kolektīvu, vecāku, skolotāju uzrunāšana,
iesaistīšana, kā arī savākto galda
piederumu un trauku saiņošana, apsveikumu veidošana.
8. klases uzdevums akcijas
laikā bija uz skolu atnestos ziemas
krājumus iesaiņot, skaisti noformēt,
kā arī padomāt, kā sarūpētais tiks
pasniegts.
9. klases kolektīvs izlēma zupas
virtuvei dāvināt pašu ceptu maizi,
kuru cepa kopā ar savu klases audzinātāju. Savukārt skolas labdarības
rūķu darbnīcās tika cepti cepumi un
piparkūkas, kuras arī bija paredzētas
labdarībai.
17. decembrī visas skolas un
pagasta iedzīvotāju kopīgi sarūpētais tika nogādāts zupas virtuvei.
Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam un piebiedrojās Palsmanes pamatskolas kolektīvam labo
darbu veikšanā!
Ilva Pētersone,
Palsmanes pamatskolas skolotāja

Grundzāles pamatskolas skolēni un skolotāji Erasmus+ projektu
vizītēs iepazīst Bulgāriju un Itāliju
No 2019. gada 19.
auklīte – uz visu dienu; ir
līdz 22. novembrim 3
savs psihologs, logopēds, 4
Grundzāles pamatskolas
atbalsta personāla skolotāskolotāji devās Erasmus+
ji, kas strādā ar bērniem ar
projekta „Ķēdes reakcija”
īpašām vajadzībām (katrā
īsa laika mācību vizītē uz
grupiņā ir 1 – 2 audzēkņi).
Sofijas pilsētu BulgāriIestādē ir savs baseins, kurā
jā, lai iepazītu partnerus
notiek nodarbības 2 reizes
no pirmsskolas izglītības
nedēļā, neliela datorklase,
iestādes „Saulīte” un dalīkurā bērni apgūst pamattos pieredzē par moderno
prasmes darbā ar datoru,
tehnoloģiju izmantošanu
angļu valodas kabinets (to
mācību procesā.
apgūst jau no 2 gadu vePirmsskolas izglītīcuma)
atsevišķs Montesori
Grundzāles pamatskolas skolnieces Itālijā ar
bas iestādē ir ap 300 aukabinets;
daudz un dažādas
izgatavotiem Ziemassvētku apsveikumiem.
dzēkņu, darba režīms ir
interešu izglītības nodarbīļoti līdzīgs Latvijā esošajam. Tā ir fele), arī pedagoģiskais personāls ir bas, sākot ar tautas dejām, vingrošaļoti labi materiāli nodrošināta (katrā augsti kvalificēts: katrā grupiņā ir 1 nu un futbolu un beidzot ar karatē un
grupā ir projektors un interaktīvā tā- skolotājs no rīta, pēcpusdienā – otrs, jogu. Šis bērnudārzs īpaši izceļas ar

to, ka ārā ir asfaltēts laukums, kurā
var apgūt ceļu satiksmes noteikumus, jo ir gan ceļa zīmju komplekts,
gan luksofori, gan 20 velosipēdi.
Pirmsskolas izglītības iestādē
mūs sagaidīja ar tradicionālo sāli,
medu un maizi, bērni sniedza koncertu, tikāmies ar izglītības pārvaldes vadītāju un rajona mēru.
Vizītes laikā vērojām arī mūzikas un vizuālās mākslas nodarbības – bērnudārzā strādā saskaņā
ar kompetencēm: bērni ir sadalīti
grupās atbilstoši tam, kas sanāk labāk, un, veidojot velosipēdu, bērns
izvēlas tādu tehniku, kura padodas,
piem., aplicēšana, zīmēšana vai
veidošana. Audzēkņi ir ļoti paklausīgi, radoši un atvērti komunikāci-

jai. Interesanti likās tas, ka motivēšanai dažkārt tiek uzaicināts kāds
ciemiņš, kas novērtē audzēkņu padarīto darbu, piem., lielākas grupas
bērns vai vecāks, vai darbinieks.
Prezentējot jaunākās tehnoloģijas mācību procesā, konstatējām
daudzas kopīgas mājas lapas un aplikācijas, kas tiek lietotas, lai padarītu mācību procesu daudzveidīgāku
skolēniem. Visi lieto kahoot.com
un quizlet.com valodu priekšmetos,
skatās dažādus video youtube.com,
fiziskās aktivitātes fiksē strava.com
vai endomondo.com aplikācijās, rēķina galvā miksike.eu, izmanto QR
kodus, vērtē nodarbības sli.do, ģeogrāfijā un bioloģijā filmē ar go pro
turpinājums 10. lpp.
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turpinājums no 9. lpp.
kameru, izmanto google.doc, lai
strādātu kopīgi pie viena dokumenta.
Vizītes laikā apmeklējām arī M.
Arnaudova vidusskolu, kur mācās
1600 skolēnu un strādā 120 pedagogu – pārsteidza tas, ka vienlaicīgi
skola īsteno 10 Erasmus+ projektus
un skolā ir elektroniska norēķināšanās par ēdināšanu. Kā lielu jaunumu
pasniedz arī elektronisko žurnālu,
kas mums jau ir ieviests gana sen.
Interesanti likās, ka uz trepju pakāpieniem ir uzrakstīti valsts vēstures
svarīgākie datumi. Kā lielākajā daļā
pilsētas skolu telpu vizuālais izskats
nav primārais.
Pēcpusdienā apmeklējām riteņbraukšanas klubu „Drag cycling
club” Božuriščes pilsētā, kurā uzzinājām, ka Bulgārijā šosejas un treka
riteņbraukšana nav populāra un netiek finansēta no valsts; braukt gribētājiem ir jāmeklē sponsori un jābūt
lielai gribai, lai nodarbotos ar šo sporta veidu. Bet par spīti visām grūtībām

šai komandai ir lieli sasniegumi.
Pēc vizītes skolotāji ir pilni iespaidu un bulgāru viesmīlības apburti, un gatavi tālāk īstenot projekta
aktivitātes, t.i., radīt mākslas darbus,
par vadmotīvu izvēloties velosipēdu.
Savukārt Erasmus+ projekta
„Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21. gs.?” ietvaros no 24. līdz 30.
novembrim 6 skolēni un 3 skolotāji
apmeklēja Itālijas pilsētu San Nicolo, kur viesojās trīs skolās, kur visās
sajutāmies gaidīti un tikām uzņemti
sirsnīgi. Katrā skolas ēkā bija izvietoti plakāti visu četru dalībvalstu valodās, kā arī valstu karogi. Skolēni
sasveicinoties dziedāja Itālijas valsts
himnu. Pārsvarā visas skolas ir sadalītas divās ēkās – sākumskola no 1.
līdz 5. klasei ( Primary school) un no
6. – 9. klasei (Secondary school).
Interesanta likās pirmajā dienā
organizētā aktivitāte – viktorīna par
Itāliju un tuvajām pilsētām. Viktorīnā
piedalījās skolēni, sadaloties komandās, lai katrā būtu katras valsts pārstāvis un atbildes uz jautājumiem varēja

meklēt piedāvātajos bukletos, vai jautāt itāļu skolēniem. Šī viktorīna saliedēja skolēnus un, meklējot un rakstot
atbildes, varēja jau iepazīties ar tām
pilsētām , kuras vēlāk iepazinām klātienē – ekskursijā – Pjačencu, Dženovu, Milānu, kā arī 2019. gadā atzīto
skaistāko ciemu Itālijā – Bobbio.
Tā kā projekta ietvaros šajā posmā tēma bija par ūdeņiem uz planētas, devāmies ekskursijā uz Dženovas akvāriju, kurā bija redzami
vai visi pasaules ūdeņu iemītnieki.
Pirmo reizi bija tāda iespēja redzēt
tuvumā pingvīnus, haizivis, delfīnus, jūras lauvas. Vienā īpašā baseinā bija iespēja pataustīt tur peldošās
zivis, kuras arī labprāt ļāvās to darīt.
Apmeklētājiem tiek piedāvāts arī
delfīnu šovs, ko ar interesi arī noskatījāmies.
Turpinot tēmu par ūdeņiem, Calendasco skolā klausījāmies 4. klases skolēnu projektu prezentācijas
par okeānu piesārņotību, vides izmaiņām un īpašo Zemes dienasgrāmatu. Vēlāk visi dalībvalstu skolēni
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jauktās komandās diskutēja par savu
pieredzi ūdens piesārņotības un lietošanas saudzēšanas jautājumos.
Mēs vēl apciemojām triju pilsētiņu mērus – Gragnano, Calendasco
un San Nicolo. Sarunās mēri īsi iepazīstināja ar savu pilsētiņu un labprāt parunājās ar skolēniem.
Iepazīstot šo Ziemeļitālijas reģionu, jāatzīst, ka varētu to nodēvēt
par kontrastu zemi: vispirms jau dabā
– cik dīvaini mums, ziemeļniekiem,
redzēt zaļu zāli, kuplas palmas, kopā
ar rudenīgi krāsainiem lapu kokiem
un izrotātas Ziemassvētku eglītes,
gan zaļas, gan metāla konstrukciju
veidā. Lielās pilsētās kā Dženova vai
Milāna blakus senām kultūrvēsturiskām ēkām paceļas jaunas stiklotas
un modernas celtnes.
Runājot par skolēniem, kā jau
dienvidnieki, viņi ir atvērti, ļoti
trokšņaini, bet skolotāja – Kuš!!! Ir
ļoti iedarbīgs līdzeklis!
Atšķirībā no mūsu valsts, Itālijā sastaptie cilvēki maz zina angļu
valodu, pat apkalpojošā sfērā strādā-

jošie. Kā atzina Calendasco pilsētas
mērs, jauniešu vidū ir grūtības ar
angļu valodas apguvi, tāpēc jebkurš
ir priecīgs par starptautiskajiem projektiem, ar kuru palīdzību skolēni
tiek motivēti apgūt svešvalodas.
Itāļi ir viesmīlīgi un savas valsts
patrioti, ko mēs sajutām katrā viesošanās dienā.
Skolēni, dzīvojot ģimenēs, izjuta itāļu draudzīgumu un viesmīlību.
Skolēni bija pārsteigti par to, ka itāļi
ļoti daudz un ilgi ēd, maizi plēš ar
rokām un ļoti vēlu iet gulēt. Skolēnus pārsteidza tas, ka skolās nelieto
mobilos telefonus un mācību stundās valda diezgan liels skaļums, ka
skolotāji necīnās ar disciplīnu, jo tas
ir paša bērna ziņā – mācīties un tikt
dzīvē uz augšu. Skolēniem patika
Dženovas akvārijs, daudzās mazās
bodītes un kafejnīciņas un, protams,
slavenie kultūrvēsturiskie objekti
Milānā un Dženovā.
Projektu koordinatore
Dace Kalniņa un skolotāja
Baiba Kovala

Sadarbība darba vidē balstītu mācību atbalstam
Latvijas darba tirgū, ņemot
vērā demogrāfisko situāciju valstī,
iedzīvotāju novecošanos un emigrantu skaita pieaugumu, aizvien
vairāk trūkst augstākās un vidējā
kvalifikācijas līmeņa speciālistu.
Līdz ar to jautājums par darba
vidē balstītām mācībām kļūst
aizvien aktuālāks ne vien, runājot par pamatskolas un vidusskolas absolventu apmācību, bet arī
mūžizglītības kontekstā.
28. novembrī Smiltenes tehnikumā notika ES „Erasmus +”
programmas projekta „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem
skolās un uzņēmumos darba vidē
balstītās mācībās” seminārs „Reģionālā sadarbība darba vidē balstītu
mācību atbalstam.”
Dienas pirmajā pusē, plenārsēdē „Profesionālās izglītības un
nodarbinātības tendences valstī un
reģionā” ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists Normunds Ozols
iepazīstināja ar prezentāciju „Profesionālās izglītības nozīme Latvijas darba tirgū: esošā situācija un
nākotnes izaicinājumi.” Nosaucot
nozares, kurās nepieciešami vidējā
līmeņa speciālisti, N. Ozols uzsvēra,
ka, ņemot vērā straujo tehnoloģiju
attīstību, skolu izglītības piedāvājumam jākļūst iespējami elastīgākam,
atvērtam mūžizglītībai un gatavam
pievērsties jomām, kas attiecīgajā

brīdī nepieciešamas darba tirgū.
Speciālisti prognozē, ka nākotnē varētu veidoties liels zemākās
kvalifikācijas darbaspēka pārpalikums. Darba vietas vienā brīdī var
pietrūkt cilvēkiem bez profesionālās
kvalifikācijas, kuri ieguvuši tikai
pamatizglītību. Līdz ar to vēl vairāk
pieaugs pieprasījums pēc mūžizglītības piedāvājumiem.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa informēja par
NVA atbalstu profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanā un pilnveidē, kā arī profesionālās kompetences novērtēšanā cilvēkiem, kuri
daudzus gadus nostrādājuši kādā
profesijā bez izglītību apstiprinoša
dokumenta.
Reformas, kuras pakāpeniski
jau īsteno dzīvē
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo
izglītības departamenta direktores
Rūtas Gintautes-Marihinas prezentācijas temats – „Profesionālās
izglītības reformas nodarbinātības
veicināšanai.” Daudzas no minētajām pārmaiņām jau pakāpeniski tiek
īstenotas dzīvē. Piemēram, pieaugušo izglītības programmu aktualizēšana, pāreja uz modulārajām mācību
programmām, darba vidē balstītām
mācībām un profesionālās kvalifikācijas praksi. Tāpat valstī tiek izstrā-

dāta vienota pieeja darba vidē balstītu mācību vadītāju sagatavošanai.
Skolu programmas „Dzīvei gatavs” vadītāja Lāsma Mencendorfa
pastāstīja, kā ar minētās programmas atbalstu valstī tiek rosināta labāka izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība. Skolas portālā dziveigatavs.lv var pieteikties dažādu
uzņēmēju pārstāvju vieslekcijām,
kas var būt labs papildinājums mācību vielas apguvei.
Labākais skolotājs – darbs
profesijā
„Smiltenes tehnikuma lozungs
– labākais skolotājs ir darbs profesijā. Tāpēc Smiltenes tehnikumam
ir savs mācību restorāns, viesnīca
un mazo dzīvnieku klīnika, kur jaunieši mācās darba vidē,” klātesošos
uzrunāja Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis. „Tiesa, ļoti
liela problēma ir tā, ka daudzi pamatskolu absolventi uz tehnikumu
atnāk ar sliktām pamatzināšanām
eksaktajos mācību priekšmetos,
kas būtiski traucē īstenot vidējā
posma profesionālo izglītību. Tas
ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc salīdzinoši daudziem
audzēkņiem mācības tehnikumā
jau pēc pirmajiem mēnešiem izrādās par grūtu. Viņiem vienlaikus ar profesionālajiem mācību
priekšmetiem jāapgūst vidusskolas
līmenī vispārizglītojošie mācību

priekšmeti, taču – kā to izdarīt, ja
pēc pirmā zināšanu pārbaudes testa konstatējam, ka viņu izglītības
līmenis vienā otrā mācību priekšmetā atbilst sestās, septītās klases
līmenim?”
Šis jautājums tika apspriests
arī darba grupās un paneļdiskusijā,
kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un
pieaugušo izglītības departamenta
direktore Rūta Gintaute – Marihina, Biznesa augstskolas „Turība”
rektors, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Profesionālās
izglītības komitejas priekšsēdētājs
Aldis Baumanis, SIA „WOLTEC”
padomes priekšsēdētājs Jānis Bikiņš, Ogres tehnikuma direktores
vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale un Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis.
Iespējamie risinājumi – profesionālajās izglītības iestādēs ieviest
nullto kursu, kurā jauniešiem dotu
iespēju apgūt nepieciešamās pamatzināšanas, lai viņi pēc tam var
pilnvērtīgi iegūt vidējā posma izglītību. Vairāki klātesošie par labu
atzina Igaunijas piemēru, kur profesionāli izglītojošo skolu audzēkņiem, kas neplāno turpināt mācības
augstskolā, nav jākārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos
mācību priekšmetos.
Otrs būtisks jautājums, kas arī

tika aktualizēts paneļdiskusijā, – kā
jauniešos attīstīt biznesa domāšanu,
prasmi sevi prezentēt darba tirgū
un vēlmi uzzināt par savu izvēlēto
profesiju iespējami vairāk? Tāpēc
jau šobrīd skolās, t.sk. Smiltenes
tehnikumā, liela vērība tiek pievērsta jauniešu karjeras izglītībai. Lai
audzēkņi apzinātos savas stiprās un
vājās puses, prastu izvirzīt mērķus
un spētu sevi motivēt darīt visu iespējamo, lai tos sasniegtu.
„Smiltenes tehnikumā ieguldām
daudz līdzekļus ne vien materiālās
bāzes pilnveidošanā, bet arī audzēkņu vispusīgas attīstības sekmēšanai
– skolā ir vairāk nekā desmit ārpusklases nodarbību – dažādu pulciņu,
kurās jaunieši var pilnveidot savus
talantus un attīstīt radošumu,” atzīst
tehnikuma direktors Andris Miezītis. „Lai jaunietis savā izvēlētajā
profesijā sasniegtu augstākās virsotnes: viņam jābūt zinošam, fiziski
attīstītam un dvēseliski bagātam.”
Par šā gada lielākajiem notikumiem skolas dzīvē tehnikuma direktors uzskata dienesta viesnīcas
renovāciju un jaunās manēžas būvniecību nākamo ceļu būvtehniķu un
hidrobūvtehniķu apmācībai.
Jaunajā gadā Andris Miezītis
novēl būt laimīgiem un novērtēt iespēju dzīvot, mācīties un strādāt tik
radošā un skaistā novadā!
Baiba Vahere

Novadā
Blomes pagasts – vieta, kur rosība nebeidzas ne mirkli
Fakti:
Blomes pagasta teritorija aizņem: 75,9 km2.
Iedzīvotāju skaits: 926 (PLMP
dati 01.01.2019.)
Reģistrētie uzņēmumi: 113
(Lursoft dati 01.01.2019.)
Blomes pagasts atrodas Smiltenes novada rietumu daļā un tā vārds
cēlies no kādreizējā Blomu muižas
īpašnieka, kas uzvārdā bijis Blomenhof. Šis noteikti ir ar ūdeņiem bagāts
pagasts, jo pagasta teritoriju šķērso
upes Abuls, Nigra, Mutulīte, Lisa,
bet lielākās ūdenstilpes – Blomes un

Blomes komanda „Sadod melnu!” novada sporta spēlēs Blomē, Jeberlejā,
2019. gadā.

Muiniešu dzirnavu ezeri.
Blomes pagastā ir daudzveidīga
dzīve, pulcējot dažādu paaudžu un
interešu mīlošus cilvēkus, ko veicinājis gan aktīvie iedzīvotāji, gan
varbūt arī tas, ka pagasts ir kļuvis kā
„starpnovadu tilts” , jo ir vienīgais
no Smiltenes novada pagastiem, kas
robežojas ar vēl 3 citiem novadiem –
Beverīnas, Raunas, Priekuļiem.
Blomes pagastā tiek ierībināti
dažādi deju soļi, izskan vīru un sievu
balsis, tiek sportots, izglītots un cītīgi strādāts, lai pagastā radītu iespējas
dažādām paaudzēm.
Blomes tautas namā kultūras

dzīvi veido jauniešu deju kolektīvs
„Atspēriens”, sieviešu vokālais ansamblis „Ieklausies”, un vienīgais
novada vīru ansamblis „Herakleum”, senioru deju kopa „Papardes”,
Blomes SIA/strādnieku un inteliģences apvienības/ amatierteātris, kā arī
šeit savu mēģinājumu vietu radusi
deju studija „Kristāls”. Tautas nams
ir īpaša vieta, kurā darbojas arī foto
klubs „Smiltene”, rokdarbnieču kopa
„Blumenhof”.
Runājot par sportu, Blome var
lepoties, jo katru gadu Smiltenes novada sporta spēlēs spēj sevi pierādīt
kā saliedētu un spēcīgu cilvēku pa-
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gastu –10 gadu laikā izcīnot sportiskākās komandas titulu četras reizes,
otro vietu – arī četras reizes. Pagastā
darbojas arī novusa pulciņš, kuram
pateicoties Blomē tiek rīkoti arī Vislatvijas novusa čempionāti. Blomes
pamatskolas zālē regulāri notiek treniņi un sacensības volejbolā, bet šaušanas iemaņas tiek praktizētas mednieku kluba „Blome” šautuvē. Tāpat,
Blomes pagastā izauguši sportisti,
kas spējuši sevi pierādīt starptautiskās sacensībās, kā piemēram, motosportā, regbijā.
Blome lepojas ar savu pamatskolu, kurā š.g.1.septembrī mācības
uzsāka 75 audzēkņi, pirmsskolā 43.
Skolēni aktīvi piedalās dažādos projektos, kā piemēram Karjeras projekts un nodrošina dažādas sabiedriskās aktivitātes. Skola realizē divas
mācību programmas – pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Pēcpusdienās skolēni var apmeklēt
dažādus ārpusstundu pulciņus, tāpat ir radīta vide skolēnu mācību un
sportisko sasniegumu attīstībai.
Atskatoties uz aizvadītajiem
10 gadiem, Blomes pagasts var būt
lepns, ka ir izdevies īstenot dažādus

projektus, lai sniegtu atbalstu gan
kultūras, sporta attīstībai, gan iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumam, ir izdevies
izveidot amatniecības un vēstures
telpu Blomes tautas namā, Sociālo
istabu Blomes feldšeru punktā, bērnu, hokeja laukumus un āra trenažierus pie Blomes pamatskolas, šautuvi
rekultivētās izgāztuves „Lapsiņas”
teritorijā, ir iegādāti tautas tērpi
kolektīvam „Atspēriens” un tērpi ansamblim „Ieklausies” un deju
kolektīvam „Papardes”, kā arī aušanas stelles Blomes tautas namā. Infrastruktūras attīstībā izdevies veikt
āra apgaismojuma rekonstrukciju
pie Blomes pamatskolas, daļēji atjaunot meliorācijas sistēmas pagastā
un pašvaldības autoceļu „Mežsargi
– Abula pļavas”.
Ar Smiltenes novada pašvaldības finansējumu ir veikti ieguldījumi Blomes tautas nama atjaunošanā (nomainīts jumts un logi, veikts
kosmētiskais remonts, pirmajā stāvā
izveidotas jaunas tualetes, izveidota
novusa istaba un fotostudija, pilnībā
nomainītas skaņas un apgaismojuma
iekārtas lielajā zālē un mazajā teātra zālē, uzbūvēta skatuve un solu

paaugstinājumi mazajā teātra zālē).
Vairāki nozīmīgi darbi veikti Blomes
pamatskolā, kā lielākos Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs min – uzstādīti jauni apkures
katli, kā arī veikti gan kosmētiskie
remontdarbi, gan rekonstruēta sporta
zāles ārējā siena un nomainīta grīda
sporta zāle. Tāpat pašvaldības finansējums izmantos, lai veicinātu teritoriju attīstību – rekonstruēta ūdens
un kanalizācijas sistēmas Blomes
ciemā, atjaunota brīvdabas estrādes
„Jeberleja” skatuve un skatītāju soli,
nomainīts jums lapenei pie estrādes,
pie Blomes tautas nama izveidots
bruģēts auto stāvlaukums, remontētas telpas administrācijas ēkā, nobruģēti celiņi pie administrācijas ēkas,
ar pagasta iedzīvotāju atbalstu izveidotas puķu dobes ap Blomes tautas
namu, izbūvēts ielu apgaismojums
Dzirnavu ielā, nojaukti grausti un
daļēji sakārtota teritorija aiz tautas
nama, uzstādīti zviļņi un uzbūvēta
ģērbtuve publiskajā peldētavā pie
Blomes Dzirnavu ezera, kā arī nozīmīgi, ka izdevies atjaunot ceļa virskārtu pašvaldības autoceļiem vairāk
kā septiņu kilometru garumā, kā arī
caurtekas.
Runājot par nākotnes iecerēm,

G. Bogdanovs akcentē projektus,
kuri jau ir apstiprināti un tiks uzsākti 2020. gadā. Eiropas Savienības
struktūrfondu piesaiste izdevusies,
lai iegādātos tērpus kolektīvam „Atspēriens”, tiks izveidota kāpšanas
siena Blomes pamatskolā, pilnveidotas iespējas jauniešiem, projekta
„PUMPURS” ietvaros, kā arī tiks
izbūvēts ielu apgaismojuma Blomes
ciemā. Par pašvaldības finansējumu
tiek plānots darbs pie Blomes tautas nama skatuves rekonstrukcijas,
uzsākta skolas apkures, ūdens, kanalizācijas un elektrības sistēmu rekonstrukcijas projektēšana, realizēt
ielu apgaismojuma projekta pirmo
kārtu, ieklāt bruģi pie tautas nama un
izveidot puķu dobes, turpināt teritorijas labiekārtošanu aiz tautas nama
un publiskajā pludmalē. 2020. gadā
daļēji plānots atjaunot ceļa virskārtu autoceļiem Viķeri – Mežrapas un
Steģi – Zarvāļi – Sātans.
Pagastā aktīvi darbojas trīs iedzīvotāju biedrības: „Kultūra, izglītība un sports”, „GaisMa tunelī” un
mednieku kolektīvs „Blome”, kuru
darbība un aktivitāte veicinājusi pagasta attīstību.
Blomes pagasta uzņēmēji ir nozīmīgi gan darba devēji, gan tūrisma

veicinātāji. Lielākie pagastā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma
2018. gadā – SIA „RONROOM”,
SIA „AC kompānija”, Z/S „Dimanti”. Tāpat jāizceļ arī SIA „Smiltenes
piens” Blomes siera cehs, kas ir viens
no nozīmīgākajiem darba devējiem
Blomes pagasta iedzīvotajiem.
Blomes pagasta dzīvi veido iedzīvotāji, kuri ir čakli, kuri ciena
savu zemi, kultūru, valsti un tradīcijas. Blomēnieši lepojas ar saviem iedzīvotajiem: Laimu Garklāvu, kura
šogad saņēma Valsts augstāko apbalvojumu – Atzinības krustu, Andri
Krūmiņu un viņa ģimeni, pateicoties
kuru lilliju selekcijām, Blomes un
Latvijas vārds izskanējis visā pasaulē. Lepojamies ar ikvienu iedzīvotāju
– gan vecu, gan jaunu, it visiem, kas
dara, grūtā brīdī palīdz viens otram,
iedrošina un rada Blomes pagastu
par vietu, kur būt!
Smiltenes novada 10. jubilejas
gada izskaņā Gaidis Bogdanovs visiem novēl: „Saglabāt entuziasmu
visā ko darām, turpināt augt, attīstīties un neapstāties pie padarītā. Mīlēt savu Dzimteni.”
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto autors S. Sinka

Bilskas pagasts – vieta, kur mīt aktīvi uzņēmēji
un atsaucīgi iedzīvotāji
Fakti:
Bilskas pagasta teritorija aizņem: 159,9 km2.
Iedzīvotāju skaits: 1177 (PLMP
dati 01.01.2019.)
Reģistrētie uzņēmumi: 140
(Lursoft dati 01.01.2019.)
Bilskas pagasts ir viens no lielākajiem Smiltenes novada pagastiem,
kā arī pagasts ar vislielāko iedzīvotāju skaitu. Kā reti kuram no pagastiem, varētu teikt, ka pagastā ir vairāki, nozīmīgi centri Bilska, Mēri,
Lobērģi, Zeltiņi. Bilskas pagasta,
iedzīvotāji, uzņēmēji aizvadītajos 10
gados ir bijuši spēcīgs atbalsts kopīgai novada izaugsmei, spējuši vienoties kopīgos darbos, lai sasniegtu
novadam un pagastam nozīmīgus
mērķus.
Bilskas pagasts ir bagāts ar
vairākiem arheoloģiskajiem un kultūrvēstures pieminekļiem. Kā kultūrvēsturiskā mantojuma centrs ir
Mēru muižas apbūve ar parku. Muižas parks ir ievērojams ar diviem
dižkokiem – lielāko ozolu Baltijā un
Eiropas lapegli. Parkā ir arī Latvijā
reti sastopami, aizsargājami un eksotiski augi – valrieksts, sarkanlapu
ozols, svešzemju skujkoki, bārbeles
krūms, parastā čuža u.c. Kā nozīmīgus Kultūrvēsturiskos pieminekļus
var minēt Kalnaegļu Upurozolu, Līdaciņu Jāņu kalnu ar akmeni, Līdaciņu senkapus, Panderu Upurkalnu
un Upurakmeni, Piltiņu, Dzirkaļu un
Vecruiku senkapus.
Pagasta kultūras un sabiedriskā
dzīve gan vēsturiski, gan arī šobrīd
veidojusies ap Bilskas un Mēru ciemu centriem. Pagastā aktīvi darbojas
jauktais vokālais ansamblis „Sabalsis”, Birzuļu tautas nama dramatiskā
kopa „Mēris”, bet pagasta lepnums ir
Smiltenes novada muzejs Mēru muižā, kurš 2018. gadā saņēma oficiālu
akreditāciju uz 5 gadiem. Muzejs lepojas ar medicīnas ekspozīciju, kas
radīta pateicoties dakteriem Krūma-

Smiltenes novada 10 gadu jubilejas noslēguma pasākums pie Mēru muižas.
liem, tāpat gan pie muzeja, gan muzejā notiek dažādi kultūra pasākumi
visām paaudzēm. Īpaši iecienītas ir
Mēru tautas nama balles, kurās bieži
vien pulcējas ballētāji no visa novada. Nozīmīgs ieguldījums iedzīvotāju sabiedriskās dzīves veidošanā un
izglītošanā ir arī pagasta bibliotēka
Bilskā, ar Ārējās apkalpošanas punktu Loberģos un Birzuļos.
Š.g.1. septembrī Bilskas pamatskolā mācības uzsāka 52 skolēni
un 33 bērni pirmsskolas izglītības
grupās. Skola aktīvi iesaistās dažādos projektos, pievērš uzmanību
karjeras izglītībai. Skola ir ceļā uz
ekoskolas statusa iegūšanu. Skola
ir iesaistījusies VPR organizētajā
projektā „Efektīvs enerģijas patēriņš
izglītības iestādēs”, ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”, kā
arī projektā „Skolas piens un augļi”.
Skolā darbojas dažādi interešu pulciņi – ansamblis, koris, radošo darbu
pulciņš, kokapstrādes pulciņš, dejošana pirmskolas vecākajai grupai
un sākumskolai, folklora, mazpulki.
Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja
izmantot sporta zāli un sporta laukumu. Ap skolu pagājušajā gadā sākām
veidot Skolas dārzu (sastādītas ābe-

les, bumbieres, dažādi ogulāji, izveidota siltumnīca un garšaugu dobe).
Bilskas pagastā lielāko daļu
no uzņēmējdarbības veido zemnieku saimniecības, bet ir arī vairāki
kokapstrādes uzņēmumi, kā arī šeit
veidojas jauni uzņēmumi – viens no
tiem SIA „ERBO” 2018. gadā saņēma Smiltenes novada balvu „Smiltenes novada jaunais uzņēmējs”. Pēc
apgrozījumā lielākais uzņēmums
pēc 2018. gada datiem pagastā ir Z/S
„Kalējiņi 1”, SIA „LV Timber”, SIA
„MC Lats”. Jāsaka, ka pateicoties
Z/S/ „Kalējiņi 1” novada un Bilskas
pagasta vārds ir izskanējis ne tikai
Latvijā, bet arī pasaulē. Putrāļu ģimene attīsta savu saimniecību, bet
nebaidās dalīties savā pieredzē ar
citiem. Pieminēt vēlamies arī Z/S
„Pakuļi”, kas ir strauji augoša saimniecība, kuras attīstībā iesaistās visa
ģimene, tā veicinot jauniešu atgriešanos laukos. SIA „Nemiers plus”,
kas gan ir reģistrēts Smiltenē, bet
ražošanas ēka ir Bilskas pagastā.
Īpašnieki ir atsaucīgi, ļoti kārtīgi,
viņu ražotā produkcija ir biškopju
iecienīta visā Latvijā. Bilska kļuvusi
par iecienītu vietu, kur pasūtīt svētku „kūku”, jo mūsu pagastu par savu
dzīves vietu ir izraudzījušās sešas

prasmīgas kulināres. Ne visi pagasti
var lepoties ar aptieku savā teritorijā.
Mēru ciema centrā savu vietu radusi
aptieka „Kaķis”. Katrā ziņā – Bilskas pagastā noteikti notiek rosība,
kas neapstājas.
Raugoties uz aizvadītajiem 10
gadiem Smiltenes novadā, Bilskas
pagasta pārvaldes vadītāja Linda
Karlsone ir lepna par paveikto, norādot, ka šis ir bijis dažādu emociju
un notikumiem bagāts laiks: „Smiltenes novads 10 gados ir strauji audzis un mainījies, realizētas iecere,
kas vēl nesen šķita tikai sapnis, un
to varam teikt arī par mūsu – Bilskas
pagastu. Man kā pārvaldes vadītājai
jāteic, ka šajā laikā bijis viss – gan
prieks, gan asaras, gan pārsteigumi,
gan vilšanās, gan svētki, gan smags
darbs, viss kopā – pamatīga dzīves
skola. Atskatoties uz paveikto, jāsaka PALDIES visai komandai, jo bez
viņu atbalsta, darba, iniciatīvas dzīve
mūsu pagastā nebūtu iedomājama!”
Kā nozīmīgākos paveiktos darbus, L. Karlsone min: mazās zāles
izbūve Bilskas pamatskolā, aktīvās
atpūtas laukuma izbūve Mēru ciemā,
ielu apgaismojuma izveides uzsākšana Mēru ciemā un atjaunošana Bilskas ciema Saules un Zvaigžņu ielās,
Birzuļu tautas nama mazās un lielās
zāles remonts, Bilskas pamatskolas
siltināšana, veikts vairāku lauku ceļu
(Otkari – Zariņi, Gaisma – Pīlādži,
Ziediņi – Ezermala, Dzeltusceplis
– Pakuļi) kapitālais remonts, izdevies veikt Mēru muižas ekspozīciju
un krājumu telpu remontu, izveidot
patstāvīgo ekspozīciju un uzlabot satiksmes drošību Mēru ciema centrā,
izvietojot ātruma slāpētājus (guļošos
policistus). Nozīmīgi gan iedzīvotājiem, gan tūristu piesaistei ir bijusi
Bilskas ezera apkārtnes sakārtošanaizdevies labiekārtot pludmali un uzsākt aktīvās atpūtas takas būvniecību
ap ezeru.
Sadarbībā ar vietējo biedrību
„Vilkmuiža 2011” izveidoti bērnu

rotaļu laukumi Bilskas un Mēru ciemā, āra trenažieru laukums Bilskas
ciemā. Tāpat, biedrība aktīvi iesaistās sabiedriskos pasākumos.
Jautāta par spilgtāko notikumu
aizvadītajos 10 gados, L. Karlsone
min 5. Smiltenes novada svētkus,
kurus aizvadījām Bilskas pagastā:
„Šie svētki saliedēja lielu daļu pagasta iedzīvotāju, katrs, kas bija iesaistīts svētku tapšanā, jutās novērtēts.”
Tāpat viņa akcentē arī Bilskas ezera
pludmales labiekārtošanu, jo darbu
veikšanā neizsakāms paldies ir bijis
ikviena brīvprātīgajam darbam un
tas veicinājis bilskēniešus mērķtiecīgi darboties, lai vidi ap sevi padarītu
sakoptāku. Bilskas ezera apkārtnes
sakārtošana vēl turpināsies arī turpmāk, jo Bilskas ezers pēdējos desmit
gados kļūst arvien iecienītāka atpūtas vieta pagasta iedzīvotājiem un arī
viesiem, kā arī šī ir kļuvusi par lielisku vietu, kur „noķert” vasaras saulgriežu sajūtu. Kāda tā ir? L. Karlsone, kopā ar pagasta ļaudīm, aicina to
sajust jau nākamajos saulgriežos.
Atskatoties uz izaicinājumiem
gan aizvadītajos 10 gados, gan nākamajos – pagasta pārvaldniece min
spēju savienot ieceres ar finansiālām
iespējām. Ne vienmēr visu ir iespējams izdarīt, bet noteikti tiek darīts
viss iespējamais, lai pagasta dzīvi un
vidi radītu pēc iespējas labāku ikvienam – gan vietējiem, gan tūristiem.
Pagastā dzīvo atsaucīgi brīnišķīgi cilvēki un aktīvi uzņēmēji – uzver
Linda Karlsone, līdz ar to, noteikti
redz arī pagasta attīstību turpmāk:
„Savu pagastu nākotnē ceru redzēt
kā vietu, kur cilvēkiem ir nodrošināta pēc iespējas labāka infrastruktūra
dzīvošanai, ir uzņēmīgi cilvēki, kas
šeit saskata sava uzņēmuma attīstīšanas iespējas.”
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto autors A. Melderis
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2019. gada 20. decembris

Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā
DECEMBRA nogalē
27. decembrī 14.00 Kultūras centra lielajā zālē Senioru Ziemassvētki – lustīgs
svētku koncerts ar senioru kora „Mežābele” un Smiltenes BJIIC „Dadzīši”
(vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka)
piedalīšanos, kā arī balle kopā ar Jāni
un Mārtiņu. Iepriekšēja pieteikšanās un
galdiņu rezervācija līdz 18. decembrim
(ieskaitot) Kultūras centra kasē vai pa
tālruni 28688101. Līdz jāņem pašu sarūpētas uzkodas un dzērieni. Ieeja bez
maksas. Mīļi gaidīsim seniorus no visa
Smiltenes novada!
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana
Smiltenē „Esi sveicināts 2020. gads –
ceļā uz Smiltenei 100!”
no 23.00 Baznīcas laukumā – lustīga sadziedāšanās kopā ar Jāni un Mārtiņu, laimes liešana, foto atskats uz 2019. gadu
Smiltenes novadā, astroloģiskā prognoze, karsta tēja;
00.00 - svētku salūts;
00.30 Kultūras Centrā – svētku balle
kopā ar Smiltenes grupu „Propelleris”.
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Ieeja –5,00 eiro.

JANVĀRĪ

4. janvārī 17.00 Kultūras centra lielajā
zālē Pūtēju orķestru muzikāls sveiciens, ieskandinot 2020. gadu, piedalās:
Pūtēju orķestris „Dikļi”, diriģents Pēteris Vilks;
Pūtēju orķestris „Lejasciems”, diriģenti
Juris Ivanovs un Normunds Dzelme;
Pūtēju orķestris „Cēsis”, diriģenti Jānis
Puriņš un Evija Dāve;
Valmieras pūtēju orķestris „Signāls”, diriģents Mārtiņš Birnis;
Pūtēju orķestris „Pociems”, diriģents
Viesturs Ozols;
Smiltenes Kultūras centra jauniešu
pūtēju orķestris, mākslinieciskais vadītājs un diriģents Pēteris Vilks, diriģents
Jānis Silakalns.
Ieeja bez maksas.
11. janvārī 18.00 Smiltenes ev. lut. baznīcā Smiltenei 100 – Jāņa Lūsēna autorkoncerts „Ir daudz pie debesīm zvaigžņu”, piedalās:
komponists Jānis Lūsēns;
Smiltenes Kultūras centra jauktais koris
„LidoJums”, vadītājas Valda Sedola un
Ilze Megne;
solisti – Kristīne Zadovska, Zigfrīds
Muktupāvels, Andris Ērglis;
pavadošā grupa – „Grey Velvet trio”
(Evija Mundeciema – flauta, Arta
Tarasova – čells, Māra Bula – ģitāra),
Jānis Lūsēns juniors – bass.
30. janvārī 19:00 Kultūras centra
mazajā zālē
Maksima Trivaškeviča stāvizrāde
„Latviešu komiķis”. M. Trivaškevičs ir
komiķis ar savdabīgu un oriģinālu humora izjūtu. Viņš nebaidās jokot par latviešu
un krievu attiecībām, dažādām norisēm
sabiedrībā un cilvēkiem raksturīgām vājībām. Viņa iepriekšējā stāvizrāde „Humors pa latviski” līdz asarām sasmīdināja
teju 10 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju.
Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes Kultūras centra kasē: 3,00 eiro.
Vairāk informācijas: www.smiltene.lv

Pasākumi pagastos decembra
un janvāra mēnešos
20. decembrī plkst. 19.00 Variņu tautas namā Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Būt kopā…”. Plkst. 22.00 balle kopā ar Gunti, Andri
un draugiem. Ieejas maksa uz balli 3,00 eiro.
22. decembrī plkst. 16.00 Grundzāles Kultūras namā dziesmu brīdis Ziemassvētku noskaņās „Brīnumi notiek!!!”. Muzicē Latvijas
Nacionālā teātra mākslinieks Juris Hiršs. Ieejas maksa 2,00 eiro.
28. decembrī plkst. 11.00 Launkalnes tautas namā Ziemassvētki
bērniem kopā ar Čučumuižu. Ziemassvētku paciņas tiks nodrošinātas Launkalnes pagasta bērniem, kuri neapmeklē PII iestādi.
28. decembrī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras namā Vecgada baltā
balle „Mūsu laiks”. Ieejas maksa 3,00 eiro.
18. janvārī plkst. 15.00 Grundzāles Kultūras namā Erudīcijas spēļu turnīrs „Prāto Grundzālē!” turpinās! Cīņa par konkursa „Prāto
Grundzālē!” kausu gada garumā ar 6 atlases kārtām, decembrī –
finālspēle.
1. februārī plkst. 19.00 Grundzāles Kultūras namā Tautisko deju
kolektīvu sadancošanās koncerts „Nāc sildīties putenī!”. Ieejas
maksa 2,00 eiro. Plkst. 22.00 balle ar grupu „Stradivari”. Ieejas
maksa 3,00 eiro.
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