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Rīkos pirmo nekustamā īpašuma – investīciju
objekta Smiltenē, Limbažu ielā 8,
nomas tiesību izsoli
Smiltenes novada dome 2019.
gada 24. septembrī plkst. 10:00
Dārza ielā 3, Smiltenē, domes sēžu
zālē rīko pirmo nekustamā īpašuma – investīciju objekta Smiltenē,
Limbažu ielā 8, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
1. Nomas objekts – investīciju
objekts (ražošanas ēka) Limbažu
ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 94150070706),
kas sastāv no:
1.1. labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94150070706 (platība 4 727,47 m2);
1.2. uz zemes vienības esošas
ražošanas ēkas jaunbūves (iekštelpu platība 793,3 m2/ārtelpu platība
218,71 m2);
1.3. uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un
stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem
(kopējā platība 2 545,96 m2).
2. Nomas objekts tiks iznomāts
Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles
noteikumos.
3. Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena
– 3643,75 euro (trīs tūkstoši seši
simti četrdesmit trīs euro 75 centi)
bez PVN mēnesī.
4. Iznomāšanas termiņš – 12
(gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
5. Citi iznomāšanas nosacījumi:
Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:
5.1. jāveic nefinanšu investīci-

Ražošanas ēka, Limbažu ielā 8.
jas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā
82 000,00 euro (astoņdesmit divi
tūkstoši eiro), un
5.2. jāizveido ne mazāk kā 2
(divas) jaunas darba vietas;
5.3. citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.
6. Nomas objekta apskates vieta
un laiks – Limbažu ielā 8, Smiltenē 2019. gada 17. septembrī plkst.
14:00 iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās
darbības nodaļas tehnisko projektu
vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.
nr. 28323729, e-pasts: andris.jaunpetrovics@smiltene.lv.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem pretendenti var Smiltenes novada domes mājas lapā www.smil-

tene.lv, sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”
un Smiltenes novada domē, Dārza
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek
veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās
no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.
gada 20. septembrim (ieskaitot).

Pirmo reizi notiks erudīcijas turnīrs
„Prāto Smiltenes novadā!”
Smiltenes novada dome projekta „Ģimenei labvēlīgas vides
veicināšana Smiltenes novadā”
ietvaros rudens sezonā pirmo
reizi organizēs erudīcijas turnīru
„Prāto Smiltenes novadā!”, kur
spēļu kārtas notiks Grundzāles,
Palsmanes, Launkalnes, Bilskas
un Blomes pagastos, bet fināla
spēle un noslēgums Smiltenē.
Erudīcijas turnīrā „Prāto Smiltenes novadā!” Smiltenes novada
komandas tiek aicinātas sacensties
izklaidējošās erudīcijas spēlēs, lai
noskaidrotu 2019. gada labāko komandu. Komandas sastāvā jābūt
4 – 6 cilvēkiem, ar nosacījumu, ka
vismaz viens no dalībniekiem spēļu
norises dienā vēl nav sasniedzis 18
gadu vecumu. Pieteikšanās turnīram

un nolikums www.smiltene.lv.
Spēļu kalendārs:
 1. spēle – 14.09. Grundzāle,
Grundzāles kultūras nams;
 2. spēle – 28.09. Palsmane,
Palsmanes kultūras nams;
 3. spēle – 05.10. Launkalne, Launkalnes tautas nams;
 4. spēle – 12.10. Bilskas pagasta,
Mēri, Birzuļu tautas nams;
 5. spēle – 09.11. Blome, Blomes
kultūras nams;
 Fināla spēle – 23.11. Smiltene, Smiltenes pilsētas Kultūras
centrs.
Spēļu sākums plkst. 16.00
Erudīcijas turnīra „Prāto Smiltenes novadā!” mērķis ir popularizēt
erudīcijas spēles kā labu brīvā laika
pavadīšanas veidu komandās kopā

ar ģimenes locekļiem un draugiem,
kā arī dot iespēju spēļu dalībniekiem
papildināt savas zināšanas dažādās
tēmās.
Pasākums tiek finansēts, pateicoties Valsts reģionālās attīstības
aģentūras un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas finansiālam atbalstam Latvijas valsts
budžeta finansētās mērķprogrammas
„Projektu konkurss par finansiālu
atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā”. Projekts Nr. 2/GIMEN/19/027
„Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā”.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada izglītības
iestādēs sācies jaunais
mācību gads
Ar svinīgiem svētku pasākumiem Smiltenes novada izglītības
iestādēs sācies jaunais mācību gads.
Šogad novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs kopumā mācības ir
uzsākuši vai turpina 1357 skolēni,
tai skaitā 144 pirmklasnieki, bet novada pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklē 705 bērni.
Novadā izglītības iestāžu skaits
palicis nemainīgs, taču, ņemot
vērā izmaiņas normatīvajos aktos,
Palsmanes internātpamatskolai ar
1. augustu mainīts nosaukums uz
Smiltenes novada speciālā pamatskola. Novada izglītības iestādēs
darbu uzsākušo arī trīs jauni pedagogi – pirmsskolas skolotāja Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē un
divi sporta treneri Smiltenes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Pirmsskolas izglītības iestādēs
ievieš pārmaiņas mācību saturā un
pieejā
Šis mācību gads jaunas pārmaiņas ieviesis pirmsskolā. Ar 2019.
gada 1. septembri stājas spēkā jaunās
pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kur
noteikts, ka izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caur-

viju prasmes un zināšanas, izpratnes
un pamatprasmes septiņās mācību
jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā
un kas tiek apgūtas integrētā mācību
procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra
bērna spējām. Jaunajās vadlīnijās
iestrādāti mācību satura un pieejas
principus, kas dod iespēju bērniem
pirmsskolā apgūt mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatus.
Lai Smiltenes novada pirmsskolas pedagogi un pedagogu palīgi būtu gatavi kompetenču pieejai
pirmskolā, Izglītības pārvalde 2019.
gada janvārī, februārī un aprīlī organizēja kursus pirmsskolas darbiniekiem, kur ar teorētiskām zināšanām
un praktiskām nodarbībām iedzīvināja jauno modeli ikdienas dzīvē.
Jaunā mācību satura ieviešana
vispārizglītojošās skolās sāksies no
2020. gada un 2021. gada
Jaunā mācību satura ieviešana vispārizglītojošās skolās sāksies
2020. gada 1. septembrī 1., 4. un
7. klasē, 2021. gada 1. septembrī –
turpinājums 7. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
Smiltenes novada domes kārtējā sēde notika 28. augustā. Sēdē
tika pieņemti 68 lēmumi:
1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nekustamā īpašuma Galdnieku iela 25, Smiltenē,
nomu.
2. Par nekustamā īpašuma
„Rūpnieki”-6, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma
„Palsas”, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma
„Lejas Liedulieši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma
Galdnieku iela 25, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma
„Saltupi 8B”, Saltupos, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu.
7. Piešķirt zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9415 004
0826 1231 m2 platībā adresi Jaunā
iela 20A, Smiltene, Smiltenes novads.
8. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Robežnieki”,
kadastra numurs 94800050425,
atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94800050087
0,7680 ha platībā mainīt nosaukumu no „Robežnieki”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, uz „Kalna
Robežnieki”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
9. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Robežnieki”,
kadastra numurs 94800050425, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94800050204 1,0
ha platībā mainīt nosaukumu no
„Robežnieki”, Smiltenes pagasts,
uz „Lejas Robežnieki”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
10. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Jaunruikas”,
kadastra numurs 94440020074,
atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440020077
2,1 ha platībā mainīt nosaukumu
no „Jaunruikas”, Bilskas pagasts,
uz „Meža Ruikas”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
11. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Braslas”,
kadastra numurs 94800040059, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94800040060 10,5
ha platībā mainīt nosaukumu no
„Lejas Braslas”, Smiltenes pagasts,
uz „Lejas Bērziņi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
12. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94800040060 un
uz tās esošajām ēkām ar kadastra
apzīmējumu
94800040059001,
9480004005900, 94800040059004,
94800040060001 mainīt adresi no
„Lejas Braslas”, Smiltenes pagasts,
uz „Lejas Bērziņi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
13. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkām ar kadastra apzīmējumu 9444
010 0172 001, 9444 010 0172 002,
9444 010 0172 003, 9444 010 0172
004, 9444 010 0172 005, 9444 010
0172 006, 9444 010 0172 007, 9444
010 0172 008 un atrodas uz zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu
9444 010 0172, piešķirt nosaukumu „Laukvijas”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
14. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 031 un kura atrodas uz zemes vienības Avotu iela
4A, kadastra apzīmējums 9415 003
0219, piešķirt nosaukumu Avotu
iela 4A k-37, Smiltene, Smiltenes
novads.
15. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkām ar kadastra apzīmējumu 9470
010 0202 001, 9470 010 0202 002,
un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0202,
piešķirt nosaukumu „Pļavmalas”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
16. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkām ar kadastra apzīmējumu 9444
004 0276 001, 9444 004 0276 002
un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0276,
piešķirt nosaukumu Saules iela 7,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
17. Iznomāt A.M. zemes vienību „Vidusvārniņas”, Launkalnes
pagastā, kadastra apzīmējums 9470
006 0015, 0,34 ha platībā teritorijas
sakopšanai.
18. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar M.S. par nekustamā īpašuma „Kaici”, Smiltenes pagastā zemi 1,1 ha platībā.
19. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar Z.T. par nekustamo īpašumu „Laukvijas”, Bilskas
pagastā, ar kadastra apzīmējumu
9444 010 0172 19,0287 ha un 9444
011 0066 35,7624 ha platībā.
20. Iznomāt I.P. zemes vienības Skolas iela 3, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 003
0212 daļu 0,0015 ha platībā līdz
2024. gada 31. decembrim teritorijas sakopšanai.
21. Iznomāt Z.K. zemes vienību „Avotiņi”, Bilskas pagastā,
kadastra apzīmējums 9444 008
0037 5,21 ha platībā līdz 2021.
gada 31. decembrim lauksaimnieciskai izmantošanai.
22. Iznomāt Z.K. zemes vienības Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0116 0,1 ha;
9444 010 0179 0,2 ha; 9444 010
0138 0,6 ha un 9444 010 0135 0.52
ha platībā līdz 2021. gada 31. decembrim lauksaimnieciskai izmantošanai.
23. Slēgt zemes nomas līgumu ar J.C. par nekustamā īpašuma
„Pļavmalas”, Launkalnes pagastā
zemi 0,3997 ha platībā.
24. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.V. par nekustamā īpašuma
Saules iela 7, Bilskā, Bilskas pagastā, zemi 0,2 ha platībā.
25. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Muižnieki 1”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9444 011 0074.
26. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Matīsi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9444
001 0113.
27. Apstiprināt zemes ierī-

cības projektu „Kauliņi”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienību kadastra apzīmējums 9446
006 0137 un 9446 003 0091.
28. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Pauzuļi”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienību kadastra apzīmējums 9480
003 0021.
29. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Lejas Roņi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9444
003 0003.
30. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Jaunzemi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9444
007 0076.
31. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Priednieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9458 005 0005.
32. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Kraukļi”, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9458
005 0008.
33. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Veccaunes 1”, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9458
009 0028.
34. Piešķirt V.M. nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
50% apmērā par zemes vienību
„Melderi”, Brantu pagastā, kadastra apzīmējums 94480030170, par
2019.gadu un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus 25% apmērā par ēkām „Saliņas”, Brantu
pagastā (adrese Rīgas iela 51, Vidzeme, Brantu pagasts), Smiltenes
novadā, par 2019. gadu.
35. Par debitoru parādu norakstīšanu.
36. Par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
37. Iznomāt A.D. pašvaldībai
piederošo mantu – nedzīvojamo
telpu ar kopējo platību 31,9 m2, kas
atrodas Kultūras nams, Palsmanes
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 004 0214, ar mērķi
to izmantot saimnieciskās darbības
veikšanai.
38. Iznomāt D.B. pašvaldībai
piederošo mantu – nedzīvojamo
telpu ar kopējo platību 22,2 m2, kas
atrodas Tilta ielā 5, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9458 008 0108, ar mērķi
to izmantot uzņēmējdarbības veikšanai.
39. Atļaut Smiltenes mūzikas skolas darbības nodrošināšanai
slēgt mācību telpas nomas līgumu
ar Smiltenes tehnikumu par telpu
Pils ielā 8, Smiltenē.
40. Piešķirt pašvaldības finansējumu Smiltenes pilsētas Kultūras
centra tautas lietišķās mākslas studijai „Smiltene” 800,00 euro apmērā Viļumsona steļļu iegādei no
fiziskas personas.
41. Apstiprināt maksu par
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Blomes pamatskolā skolēnu vasaras nometnēs 4,00 euro dienā (trīs
ēdienreizes) bez PVN vienam cilvēkam.
42. Nodot publiskajai ap-

spriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai lokālplānojuma zemes
vienībai „Šalkas” (kad. Nr. 9458
002 0011) 0,8 ha, daļai zemes vienības (Kkad. Nr. 9458 002 0091)
0,2 ha un daļai zemes vienības
(kad. Nr. 9458 002 0170) 0,33 ha,
Grundzāles pagasta Aumeisteros 2.
redakciju.
43. Sagatavot un iesniegt
Zemkopības ministrijas Lauku
atbalsta dienestam projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Smiltenes novadā” pasākumam
„Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē
ir zivju resursu aizsardzība” par
kopējo summu 4414,20 euro (četri tūkstoši četri simti četrpadsmit
euro, 20 centi).
44. Sagatavot un iesniegt Latvijas futbola federācijai projekta
pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai šādiem projektiem:
• „Smiltenes stadiona servisa ēkas
teritorijas labiekārtošanas un
sporta laukuma apgaismojuma
tīklu būvniecība”, par kopējo
summu 254000,00 euro (divi
simti piecdesmit četri tūkstoši
euro 00 centi);
• „Skolas sporta laukuma pārbūve” 2. kārta, par kopējo summu
558617,00 euro (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti
septiņpadsmit euro 00 centi);
• „Smiltenes stadiona sporta laukuma pārbūve”, par kopējo summu 196658,00 euro (viens simts
deviņdesmit seši tūkstoši seši
simti piecdesmit astoņi euro 00
centi).
45. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 2999,97
euro (divi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro 97 centi)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 3/1, Smiltenē, dzīvokļu
īpašnieku iesniegtā projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai.
46. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 2999,97
euro (divi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro 97 centi)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 3/2, Smiltenē, dzīvokļu
īpašnieku iesniegtā projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai.
47. Par grozījumiem 2019.
gada 29. aprīļa deleģēšanas līgumā
Nr. SND – S – DE/1-19.
48. Par aizņēmumu no Valsts
kases pašvaldības investīciju projekta „Daugavas ielas no Baznīcas
laukuma līdz Abulas ielai un Baznīcas laukuma posma līdz Marijas
ielai atjaunošana” īstenošanai.
49. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris”.
50. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Biedrības „Latvijas Vieglatlētikas savienība” sportistam.
51. Par izglītojamo fizisko
aktivitāšu veicināšanu izglītības
iestādēs.
52. Pagarināt ar R.K. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē „Smaidas” dz.15,

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, uz vienu gadu ar tiesībām īres
līguma termiņu pagarināt uz nākamo termiņu.
53. Pagarināt ar N.P. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē „Dūjiņas” dz. 10,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, uz vienu gadu ar tiesībām īres
līguma termiņu pagarināt uz nākamo termiņu.
54. Izīrēt R.M. dzīvojamās telpas Skolas iela 5 dz. 2, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, (kopējā
platība 42,1 m2, 1 istabu dzīvoklis
ar malkas apkuri) uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
55. Reģistrēt R.P., deklarētā
dzīvesvieta „Stirnas”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, speciālistu palīdzības reģistrā kā nozarē
nepieciešamu kvalificētu speciālistu palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanai.
56. Reģistrēt A.M., deklarētā
dzīvesvieta „Ezernieki”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā
vispārējā kārtībā kā personu, kurai
nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
57. Par saistošo noteikumu
Nr. 11/19 „Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā” precizēšanu.
58. Par izmaiņām Smiltenes
novada domes Administratīvās komisijas sastāvā.
59. Par izmaiņām Smiltenes
sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
60. Par izmaiņām Deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā.
61. Par pabalsta piešķiršanu
Z.V.
62. Par domes priekšsēdētāja
komandējumu uz Ukrainu.
63. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
G. Kukainim.
64. Par Andra Lapiņa iecelšanu Smiltenes novada domes izpilddirektora amatā.
65. Par Ilzes Sausās iecelšanu
Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieka amatā.
Š.g. 20. augustā notika Smiltenes novada domes ārkārtas
sēde. Sēdē tika pieņemti 2 lēmumi:
1. Par administratīvi teritoriālo
reformu.
2. Uzdot SIA „Triple Bounce”
turpināt darbu pie Smiltenes novada
zīmola radošā koncepta izstrādes,
balstoties uz izstrādāto stratēģiju
„Aktīva un enerģijas pilna vieta”:
• veikt Smiltenes novada saukļa
„Smiltenes novads – vieta, kur
augt!” analīzi.
• piedāvāt un izstrādāt jaunu
Smiltenes novada saukļa variantu respektējot novada teritorijas kopumu, pagastu mikroidentitāti.
• pilnveidot grafisko zīmi „Rudzupuķe” saskaņā ar izstrādāto
jauno novada saukļa variantu.
Informāciju sagatavoja
D. Kaupe,
Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Pašvaldībā
Jauni noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem
Smiltenes novada pašvaldībā
Stājušies spēkā Smiltenes novada domes 2019. gada 29. maija
saistošie noteikumi Nr. 11/19 „Par
sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā”, kuri nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo
pakalpojumu veidus, to saņemšanas
un samaksas kārtību.
Līdz šim Smiltenes novada
pašvaldībā bija spēkā 2010. gada
25. marta saistošie noteikumi Nr.
6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība”,
taču ņemot vērā, ka apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu, Smiltenes no-

vada dome, lai uzlabotu sabiedrībai
sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršojot un uzlabojot procedūras
privātpersonas labā, ir izstrādājusi
jaunus saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi tiek izdoti,
lai noteiktu valsts un pašvaldības
finansētos/līdzfinansētos sociālos
pakalpojumus – sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas un sociālā
darba pakalpojumu veidus, apjomu
un saņemšanas kārtību Smiltenes
novadā.
Saistošajos noteikumos definēti
sociālo pakalpojumu veidi, klientu
loks, kas var saņemt sociālos pakalpojumus, kā arī pakalpojumu
piešķiršanas kārtība. Paredzēts, ka

Apstiprināts projekts
„Ģimenei labvēlīgas vides
veicināšana Smiltenes
novadā”
Šā gada 22. augustā
ko līdzekļu iegādi erudīcijas
Valsts reģionālās attīstības
turnīra vajadzībām. Erudīciaģentūra apstiprināja Latvijas turnīrs „Prāto Smiltenes
jas valsts budžeta finansētās
novadā!” notiks 6 kārtās, laimērķprogrammas konkursā Valsts reģionālās ka periodā no 14. septembra
„Projektu konkurss par finan- attīstības aģentūra līdz 23. novembrim. Turnīra
siālu atbalstu pašvaldībām un
piecas kārtas norisināsies
nevalstiskajām organizācijām ģime- Smiltenes novada pagastos (Grunnei labvēlīgas vides veidošanai sa- dzāles, Palsmanes, Launkalnes,
biedrībā” Smiltenes novada domes Bilskas un Blomes pagastos), bet
iesniegto projektu „Ģimenei labvē- sestā – noslēdzošā kārta, Smiltenes
līgas vides veicināšana Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Erudīcijas
novadā”.
turnīrs tiek rīkots sadarbībā ar biedProjekta mērķis ir veidot pasā- rībām „Vilkmuiža 2011” un „Grunkumus, kas vērsti ģimenes vērtību dzāle 2010”.
popularizēšanai sabiedrībā un veiciProjekta kopējās izmaksas
nāt ģimeņu brīvā laika pavadīšanas 5993,80 EUR sedz no Latvijas
dažādošanu un kvalitātes uzlaboša- valsts budžeta līdzekļiem, pateinu ģimenēm.
coties Valsts reģionālās attīstības
Projekta aktivitātes ietver 2. aģentūras un Vides aizsardzības un
septembra Zinību dienas ballītes – reģionālās attīstības ministrijas fi„Pirmās skolas dienas ballīte Smil- nansiālam atbalstam.
Ira Punkstiņa,
tenē” un erudīcijas turnīra „Prāto
Attīstības un plānošanas nodaļas
Smiltenes novadā!” organizēšanu,
projektu vadītāja
kā arī inventāra un materiāltehnis-

Paziņojums par
lokālplānojuma Aumeisteros,
Grundzāles pag., Smiltenes
nov., nodošanu publiskai
apspriešanai
Saskaņā ar Smiltenes novada
domes 28.08.2019. lēmumu Nr.
580, protokols Nr. 10,7.§, publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Šalkas” zemes
vienība, nekustamā īpašuma „Gobas dārzs” zemes vienības daļa un
nekustamā īpašuma „Ceļš Rāmava
– Gobas” zemes vienības daļa.
Publiskās
apspriešanas
termiņš no 09.09.2019. līdz
30.09.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.09.2019. plkst.
17.30 adresē „Šalkas”, Aumeisteri, Grundzales pagastā, Smilte-

nes novadā.
Ar lokālplānojuma materiāliem
var iepazīties Smiltenes novada
pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, Ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī darba dienās no 8.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
Smiltenes novada domē, Attīstības
plānošanas nodaļā, Dārza iela 3,
Smiltene.
Rakstiskus priekšlikumus līdz
30.09.2019. var iesniegt vai nosūtīt
Smiltenes novada domei uz adresi
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes
nov., LV-4729, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pastu dome@smiltene.lv.

pašvaldības nodrošinātos sociālos
pakalpojumus saņems persona, kura
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā; citas normatīvajos aktos
noteiktas personas, ja tās nonākušas krīzes situācijā; persona, kurai
saskaņā ar sociālā darba speciālista
veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais
pakalpojums.
Smiltenes novada dome turpmāk nodrošinās šādus sociālos pakalpojumus:
• sociālā darba pakalpojums;
• psihologa pakalpojums;
• asistenta pakalpojums

• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām
personām;
• īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērniem;
• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
institūcijā pilngadīgām personām;
• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
• aprūpes mājās pakalpojums;
• izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpojums;
• uzvedības sociālās korekcijas
programma;
• ģimenes asistenta pakalpojums;

• sociālā rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām personām dzīvesvietā;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām;
• higiēnas pakalpojums;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kuras atkarīgas
no psihoaktīvām vielām.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada domes
Sociālais dienests. Ar pilnu saistošo
noteikumu tekstu aicinām iepazīties
www.smiltene.lv vai www.likumi.
lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiek realizēts projekts „Lizdoles ezera
apsaimniekošanas plāna izstrāde”
Aktīvi norisinās
darbs pie projekta
Nr. 1-08/390/2018
„Lizdoles
ezera
apsaimniekošanas
plāna izstrāde” īstenošanas, kura
ietvaros līdz 2020. gada 31. maijam
tiks izstrādāts ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns Lizdoles ezeram.
Vasaras mēnešos Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta darba
grupa ievāca Lizdoles ezera paraugus ķīmijas analīzēm, fitoplank-

tona analīzēm, tika
veikti
temperatūras,
pH, elektrovadītspējas
un izšķīdušā skābekļa
mērījumi. Papildus ievākti ūdens paraugi, lai laboratorijā
veiktu kopējā fosfora, ortofosfātu,
kopējā slāpekļa, nitrātu slāpekļa
un amonija slāpekļa analīzes. Tika
veikts apskats par pieejamo datu
analīzi par Lizdoles ezera kvalitāti raksturojošiem fizikāli ķīmiskajiem, bioloģiskajiem un hidromor-

foloģiskajiem parametriem.
Projekts tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Kopējās projekta izmaksas
ir 8507,51 EUR, ko sedz Latvijas
vides aizsardzības fonds.
Vairāk informācijas Latvijas
vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē https://www.
lvafa.gov.lv/.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Norisinās projekta Nr. 1-08/406/2018
„Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles
ezeram” īstenošana
Šā gada 2. augustā
Smiltenes
novada dome noslēdza līgumu ar SIA
„CEĻU KOMFORTS” par būvprojekta izstrādi projektam „Publiskās
piekļuves nodrošināšana Lizdoles
ezeram”. Līguma izpildes gaitā tiks
izstrādāts būvprojekts I grupas būvei – labiekārtotam laukumam, kas
paredzēts, lai izveidotu brīvu piekļuvi ezeram, peldētavu, uzstādītu
tajā labiekārtojuma elementus un
izveidotu šķembotu laukumu plud-

males 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

izmaksas ir 49867,10 EUR, Latvijas
vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums
7966,10 EUR.
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

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
informācija
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē, ka šobrīd
Poliklīnikas telpās notiek remontdarbi, kas būtiski ietekmē speciālistu un izmeklējumu pieņemšanas.
Aicinām, pirms došanās uz Poliklīniku, pārliecināties reģistratūrā par
speciālistu un izmeklējumu darba
laikiem, sekot līdzi norādēm un aktuālajai informācijai.
Speciālistu (kuri pieņem konkrētos datumos) pieņemšanas laiki
2019. gada septembrī:
 Ārsts – kardiologs Dr.
Vēsma Ārgale pieņems 17., 24.
septembrī no pulksten 10.00 līdz
14.00 (pēc pieraksta);
 Dzirdes aparātu speciāliste, audiologs Zoja Naudžāne (tel.
26018483) pieņems katra mēne-

ša pēdējā piektdienā no pulksten
10.30 līdz 13.00.
Sākot ar septembri mainīti Ginekologa, dzemdību speciālista –
Dr. Daces Jēkabsones pieņemšanu
laiki (pēc pieraksta):
Pirmdiena 9.00 – 15.00
Otrdiena 9.00 – 14.00
Trešdiena 9.00 – 15.00
Ceturtdiena 12.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 14.00
Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, radiologs – diagnosts, USG
ārsts, otolaringologs, internists, acu
ārsts, arodslimību ārsts, neirologs,
onkologs – ķīmijterapeits, zobu
tehniskā laboratorija, kardiologs,

endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, NMS laboratorija.
Pie speciālistiem ir iespēja
pieteikties zvanot uz reģistratūru
– 64772534 vai rakstot uz e-pastu – registratura@smiltenesslimnica.lv (obligāti norādāmā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs).
Smiltenes slimnīcas teritorijā
septembrī būs pieejams izbraukumu mamogrāfs:
 16. septembrī Veselības
centra 4 mobilais mamogrāfs pēc
iepriekšēja pieraksta, zvanot uz
tālr.+37127866655.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” administrācija
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Amatā tiek apstiprināts domes izpilddirektors un
izpilddirektora vietniece
Š.g. 28. augustā Smiltenes novada domes sēdē deputāti lēma par
izmaiņām pašvaldības vadībā, par
domes izpilddirektoru apstiprinot
Andri Lapiņu, viņa vietnieci – Ilzi
Sauso.
Kā informēts iepriekš, š.g. sākumā novada domē tika veiktas izmaiņas vadības sastāvā, kad Kārlis
Lapiņš, kurš kopš novada izveidošanas bija domes izpilddirektors,
pieņēma deputāta mandātu. Līdz
šim izpilddirektora pienākumu izpildītāja pienākumus veica izpilddirektora vietnieks Andris Lapiņš.
Andris Lapiņš kopš 2003. gada
pašvaldībā ieņēmis Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja amatu,
kas sniedzis plašu un starptautisku
pieredzi gan teritorijas, gan attīstības teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē un to vadībā, kā arī
projektu sagatavošanā, ieviešanā
un uzraudzībā, finanšu plānošanā
un piesaistē, personāla un darba

grupu vadībā. Kopš 2018. gada
janvāra, kad A. Lapiņš sāka pildīt
izpilddirektora vietnieka pienākumus, iesaistoties pašvaldības iestāžu un administrācijas pārraudzībā,
procesu analīzē, funkcija audita rezultātu izvērtējamā, kā uzsver domes priekšsēdētājs Gints Kukainis,
spējis sevi pierādīt: „Andra zināšanas un pieredze pašvaldību darbā ir
liela, īpaši plānošanas un Eiropas
Savienības struktūrfondu piesaistē.
Ar savu darbu daudzu gadu garumā
viņš ir sekmējis Smiltenes novada
izaugsmi. Kā izpilddirektora pienākumu izpildītājs Andris ir pierādījis, ka spēj būt labs administrācijas
vadītājs, kas nodrošina pārdomātu
un godprātīgu lēmumu pieņemšanu
pašvaldības attīstībai.”
Ņemot vērā, ka pašvaldībā šobrīd norit aktīvs darbs pie vairāk
kā 29 publiskās infrastruktūras
projektu īstenošanas ne tikai Smiltenes pilsētā, bet arī pagastos, kā

arī, domājot par novada attīstību
nākotnē, ko ietekmēs administratīvi teritoriālā reformā, 28. augusta
domes sēdē tika lemts no š.g. 2.
septembra vakantajā izpilddirektora vietnieka amatā apstiprināt līdzšinējo Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļas
vadītāju Ilzi Sauso.
Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļa
2009.gadā tika izveidota ar mērķi
pārraudzīt saimnieciskās darbības
procesus Smiltenes pilsētā. Pieaugot investīciju un projektu apjomam, tās kompetencē ir nonākusi
visa novada būvniecības un tehnisko projektu īstenošanas pārraudzība. Lai veiksmīgi nodrošinātu arī
turpmāk visu projektu īstenošanu
gan pilsētā, gan novadā, uzsāktu
nākamo plānošanas periodu, kura
ietvaros plānots īstenot vairākus
uz attīstību un infrastruktūras sakārtošanu vērstus projektus, tika

lemts stiprināt domes vadību tieši
saimnieciskajā jomā, novada domes vadībai izpilddirektora vietnieka amatam izvirzot Ilzi Sauso.
Domes sēdē klātesošajiem 12 deputātiem balsojot PAR, viņa šajā
amatā tika apstiprināta.
Pieņemtie lēmumi, attiecībā
uz abiem amatiem, stiprinās novada domes vadību, kas ir un būs
nozīmīgi novada attīstībai turpmāk, uzsver domes priekšsēdētājs
G. Kukainis: „Ar šiem lēmumiem
esam pabeiguši darbu pie Smiltenes novada administrācijas vadības
pārmaiņām un tās nostiprināšanas,
gan ar Andra Lapiņa apstiprināšanu izpilddirektora amatā, gan Ilzes
Sausās apstiprināšanu izpilddirektora vietnieces amatā. Esam ņēmuši
vērā gan funkciju auditā secināto,
gan labāk sagatavojušies gaidāmajai administratīvi teritoriālajai
reformām. Ilzes kompetences būvniecības projektu vadībā ir augstas,

mēs esam apmierināti ar paveikto,
līdz ar to ir jāiet tālāk, turpmāk
Ilzes pārraudzībā būs visi saimnieciskie jautājumi novadā. Pieņemtie
lēmumi ir iekšēja pārstrukturēšanās
pašvaldības iekšienē, līdz ar to arī
nebija vajadzīgs organizēt ārēju
konkursu. “
No 2. septembra Smiltenes
novada domes vadību veidos domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš, izpilddirektors Andris
Lapiņš, izpilddirektora vietniece
Ilze Sausā.
Lai nodrošinātu veiksmīgu iesākto projektu īstenošanu, vakantajā Saimnieciskās darbības nodaļas
vadītāja amatā sākotnēji tiks meklēts piemērots speciālists pašvaldības iestāžu vidū.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jāveic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija
Atgādinām, ka šā gada 2. jūlijā spēkā stājās Smiltenes novada
domes saistošie noteikumi Nr. 5/19
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Smiltenes novadā”, līdz ar
to iedzīvotājiem, kas dzīvo Smiltenē vai Smiltenes novada ciemos:
Bilska, Blome, Brutuļi, Grundzāle, Kalnamuiža, Launkalne, Mēri,
Palsmane, Saltupi, Silva, Variņi un
Vidzemīte (informācija par sistēmu
reģistram pakļauto īpašumu robežām pieejama www.smiltenesnkup.
lv, vai pagastu pārvaldēs) un kuru
īpašums nav pieslēgts centralizētajai

kanalizācijas sistēmai vai netiks pieslēgts līdz 2020. gada 1. janvārim, ir
pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot
pirmreizēju decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu līdz 2020. gada 1. janvārim.
Decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas apliecinājuma
veidlapu ir iespējams saņemt Smiltenes novada domē, pagastu pārvaldēs,
SIA „Smiltenes NKUP” birojā, kā
arī elektroniski www.smiltenesnkup.
lv un to var iesniegt trijos veidos:
- aizpildīt un nosūtīt vietnē

www.smiltenesnkup.lv elektroniski;
- izdrukāt veidlapu un pašrocīgi
to aizpildīt, pēc tam nogādāt to SIA
„Smiltenes NKUP” birojā, Pils ielā
3a, Smiltenē;
- saņemt veidlapu un to aizpildītu iesniegt Smiltenes novada Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Dārza ielā 3,
Smiltenē, vai Smiltenes novada pagastu pārvaldēs.
Īpašniekiem svarīgi zināt, ka,
ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo
aktu prasībām, par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī, decentralizētās

kanalizācijas sistēmas īpašniekam,
ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas
pārbūve vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūve vai
uzstādīšana. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība MK noteikumu prasībām īpašniekam būs
jānodrošina Smiltenes pilsētā līdz
2021. gada 31. decembrim, ciemos
līdz 2022. gada 31. decembrim.
Pašvaldības saistošo noteikumu
mērķis ir nodrošināt kanalizācijas
pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs; noteikt
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aiz-

sargātu cilvēku dzīvību un veselību,
nodrošinātu vides aizsardzību un
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; nodrošināt Smiltenes novada
pašvaldības aglomerācijai noteikto
komunālo notekūdeņu attīrīšanas un
emisijas prasību ievērošanu.
Saistošie noteikumi izstrādāti
ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
noteiktās prasības pašvaldībām.
Ar saistošiem noteikumiem aicinām iepazīties www.smiltene.lv
vai www.likumi.lv.

Apstiprināts projekts „Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un
orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”
Biedrība Orientēšanās sporta
klubs „Azimuts” īstenos projektu
Nr. 19-09-AL12-A019.2202-000005
„Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar
slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”.
Projekta mērķis ir veicināt sportisko aktivitāšu dažādošanu, ģimeņu
kopā būšanu, sportojot svaigā gaisā,
un nodrošināt daudzveidīga sporta
inventāra pieejamību vienlaicīgi dažāda auguma un fiziskās sagatavotības sportot gribētājiem.
Slēpošanas aktivitātēm ir paredzēts iegādāties: slēpošanas trenažie-

rus roku un kāju muskuļu trenēšanai,
slēpošanas tehnikas pilnveidošanai;
rollerslēpes – treniņiem bezsniega
apstākļos; slēpes, nūjas, zābakus,
slēpju apstrādes statīvu un birsti, kā
arī slēpju transportēšanas somas un
slēpju turētājus (klipšus).
Orientēšanās aktivitātēm bezkontakta atzīmēšanās ierīces – rezultātu fiksēšanai sacensībās un treniņos, skolu orientēšanās komplektu, starta – finiša pulksteni, ziemas

stratēģiju" līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 17558,33 EUR, no
kurām Lauku atbalsta dienests finansē 15802,49 EUR, savukārt 1000,00
EUR ir Smiltenes novada domes un
755,84 EUR ir biedrības Orientēšanās sporta klubs „Azimuts” līdzfinansējums. Projektu plānots pabeigt
līdz 2020. gada 1. jūnijam.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē www.
ec.europa.eu.
Māris Stabiņš,
projekta vadītājs

orientēšanās planšetes, kompasus,
kontrolpunktu prizmas un mietus.
Līdzsvara, koordinācijas treniņam un fizisko īpašību attīstīšanai
paredzēti dažādu veidu paklāji.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma
19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības

Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”
Projekta ietvaros aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām – psihologa lekcijām,
kas ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par
pusaudžu vecuma bērnu attīstību un
audzināšanu. Šīs lekcijas ir paredzētas vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem.
Nodarbību mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību,
uzlabot vecāku un bērnu savstar-

pējās attiecības, palīdzēt vecākiem
labāk izprast savus bērnus un viņu
vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu
uzvedības problēmas. Grupas dalībnieki tiksies 6 nodarbībās, kas notiks
reizi nedēļā, ceturtdienās, nodarbību ilgums 2,5 stundas. Nodarbības
notiks: Bērnu un ģimenes atbalsta

centrā, Galdnieku ielā 10b,
Smiltenē.
Pirmā
tikšanās
un
nodarbība
17.10. 2019.
plkst.17.00
Lekcijas notiks par šādām tēmām:
• Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība;
• Vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attiecības un komunikācija;
• Veselīgs dzīvesveids;

•
•
•
•
•
•

Pusaudžu seksualitāte;
Pusaudžu sociālā kompetence;
Emociju pašregulācija;
Rūpes par sevi;
Disciplinēšana;
Dzīves prasmes.
Lekcijas vadīs psiholoģe Dace
Gailīte. Lekcijās vecākiem tiek
sniegta informācija par bērnu spēju
attīstību, audzināšanas principiem
un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki

saņems arī konkrētus ieteikumus
audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.
Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies
savā pieredzē!
Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanas grupu nodarbībām,
zvanot pa tālruni 28680831 (A.
Šteinberga).
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 13. septembris

Aicinām pieteikt kandidātus Smiltenes novada
apbalvojumiem
Aicinām Smiltenes novada
iedzīvotājus, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus
un nevalstiskās organizācijas līdz
18. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu
cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Valsts svētki Smiltenes novadā
tradicionāli ir laiks, kad suminām
un sakām paldies cilvēkiem, kuri
ar savu darba sparu, entuziasmu un
pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, attīstību un atpazīstamību.
Aicinām novada iedzīvotājus un
organizācijas izvirzīt pretendentus
nominācijām „Smiltenes novada
Goda cilvēks” un „Gada balva”,
lai teiktu paldies par viņu nesavtīgo darbu, augstiem sasniegumiem
un ieguldījumu Smiltenes novada
attīstībā un popularizēšanā Latvijā
un pasaulē. Apbalvojumu pasniegšana notiks novembrī Latvijas
valsts svētku pasākuma ietvaros.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt
līdz šā gada 18.oktobrim Smiltenes
novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, LV-4729, vai
nosūtot pa pastu vai elektroniski
uz e-pastu dome@smiltene.lv.
Informācija par nominācijām

Augstākais
apbalvojums
„Smiltenes novada Goda cilvēks”
tiek pasniegts fiziskām personām
par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes vai
saimnieciskajā un citā darbā. Par
nopelniem uzskatāms gan izcils
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga
un panākumiem bagāta darbība.
Apbalvojumi „Gada balva”
tiek pasniegtas sekojošās nominācijas:
 Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par
novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
 Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu
novada popularizēšanā valstī un
pasaulē;
 Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
 Tautsaimniecībā – par
ieguldījumu novada iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras
attīstībā;
 Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē – par ieguldīto
darbu novada iedzīvotāju sociālās
labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;
 Sabiedriskajā darbībā –
par aktīvu sabiedrisko darbību un

ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
 Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu
novada popularizēšanā valstī un
pasaulē.
Ierosinājumus par personas
apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā
formā, pieteikumā norādot:
 Nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu (piem. Smiltenes novada Goda
cilvēks, Gada balva Izglītībā);
 Apbalvojamās personas
vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
 Iesniedzēja – juridiskās
personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai
fiziskās personas vārdu, uzvārdu,
ieņemamo amatu un dzīvesvietu
(ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi
un kontakttālruni.);
 Klāt jāpievieno kandidāta
dzīves apraksts vai rekomendācijas
raksts, kurā jāsniedz pamatojums
un izvirzītās personas sasniegumu
un nopelnu apraksts;
 Lēmums par apbalvojumu
piešķiršanu tiks pieņemts oktobra
Smiltenes novada domes sēdē.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenē notiks apmācības
„No idejas līdz savam biznesam”
Sākot ar 18. septembri Smiltenes un Smiltenes novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties
apmācībās „No idejas līdz savam
biznesam”, kuras vadīs LIAA Valmieras Biznesa Inkubatora vadītājs
Jurģis Priedītis. Apmācības būs 3
moduļos un norisināsies trešdienu
vakaros no plkst. 18.00 līdz 20.00
Smiltenes novada domes telpās,
Dārza ielā 3 vai Pils ielā 2 (vieta
tiks precizēta pēc pieteikšanās).

Apmācību datumi: 18., 25. septembris un 2. oktobris.
Apmācības notiks bez maksas,
tajās var piedalīties ikviens, kurš
vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, bet kaut kāda iemesla pēc līdz
savam uzņēmumam vēl nav ticis.
Apmācību laikā tiks aplūkotas dažādas tēmas, sākot ar motivāciju,
produkta radīšanu līdz cenu veidošanai, efektīvai ražošanai, pārdošanai un finansējuma piesaistes

veidiem.
Pieteikties apmācībām var līdz
13. septembrim, rakstot uz e-pastu: jurgis.prieditis@liaa.gov.lv.
Apmācības organizē Smiltenes
novada dome sadarbībā ar LIAA
Valmieras Biznesa Inkubatoru.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA „Smiltenes NKUP” autoparka atjaunošana
SIA „Smiltenes NKUP” turpina
attīstīties un šogad esam atjaunojuši
savu auto parku. Veicot 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), auto-

parku papildinot ar jaunu 2018. gada
izlaiduma traktoru „ZETOR”.
Savukārt Traktortehnikas papildaprīkojumā ar piedāvāto zemāko cenu 33 856,49 euro ar PVN tika
atzīts pretendents SIA „POLTEH”
(reģistrācijas Nr. 40003801363).,
autoparku atjaunojot 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 TEHNALOĢIJAS”, kas palīdzēja mums pie
traktora un asenizācijas mucas vizuālā veidola.

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2019. gada augusta mēnesī
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 16
jaundzimušie, noslēgtas 7 laulības,
viens reģistrs sastādīts, pamatojoties
uz Smiltenes Romas katoļu draudzes
mācītāja paziņojuma un sastādīti 8
miršanas reģistri.

Augusta mēnesī dzimšanas
apliecības saņēma 7 meitenes un 9
zēni.
Nodaļā sastādīti 8 miršanas
reģistri. Miruši 2 vīrieši (vecumā
no 68 līdz 78 gadiem) un mirušas
6 sievietes (vecumā no 72 līdz 85

gadiem). Reģistrēti miruši pa 2 iedzīvotājiem no Smiltenes pilsētas
un Launkalnes pagasta un pa 1 no
Blomes, Grundzāles, Smiltenes un
Iecavas pagastiem.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Aizrit pēdējie aktīvie
būvdarbu mēneši

Augstā iela, Smiltene.

Raiņa iela, Smiltene.

Aizrit pēdējie aktīvie darba mēneši, lai realizētu ūdenssaimniecības
projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē
3. kārtu”. Nodrošinot arvien vairāk
mājokļiem augstāku dzīves komforta līmeni, pateicoties iespējai ikdienā saņemt kvalitatīvu dzeramo
ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus, tādejādi samazinot vides
piesārņojumu – kas bija arī šī projekta mērķis!
Projekta ietvaros bija paredzēti būvniecības darbi 17 Smiltenes
ielās, no kurām 11 ielās (Līgo iela/
Kalnamuiža, Priežu iela, Zaķu iela,
Valmieras iela, Kalēju iela, Lazdu
iela, Ābeļu iela, Līvu iela, Ceriņu
iela, Cērtenes iela un Krasta iela,)
būvniecības darbi jau ir pabeigti, kas
saistīti ar maģistrālās ūdensapgādes
un kanalizācijas trases, māju pievadu izbūvēm līdz īpašumu robežai,
kā arī ceļu virskārtas un labiekārtošanas darbiem.
Kopsummā
šobrīd
SIA
„Woltec” ir izbūvējuši 4 478,81

metrus pašteces kanalizācijas tīklus
un 894,55 metrus kanalizācijas spiedvadu, kā arī 6 kanalizācijas sūkņu
stacijas un 2 739,00 metrus ūdens
tīklus.
Pateicoties šiem būvdarbiem,
šobrīdi ir izveidotas 132 pieslēgšanās vietas ar iespēju nekustamajiem
īpašumiem pievienoties pie maģistrālajiem tīkliem. Šo iespēju jau ir izmantojuši daļa nekustamo īpašumu
īpašnieki, kurus skar šis projekts,
kas ļauj iedzīvotājiem turpmāk centralizēti saņemt dzeramo ūdeni un
novadīt notekūdeņus centralizēti, atsakoties no asenizācijas bedrēm.
Minētā projekta ietvaros darbi
turpinās un turpināsies vēl pie atlikušajām ielām – Raiņa iela, Augstā
iela, Drandu iela, Līkā iela, Cēsu iela
un Mazā Jaunā iela.
Darbi norit atbilstoši noteiktajiem termiņiem un saskaņā ar darbu
izpildes kalendāro grafiku. Plānots,
ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019.
gada 30. novembrim.
Smiltenes NKUP

Smiltenes novada dome rīko
nekustamo īpašumu izsoles
Smiltenes novada dome 2019.
gada 9. un 18. oktobrī rīko pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
 Dakteru iela 37-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9415 900 1120. Īpašums
sastāv no dzīvokļa 36,1 m2 platībā,
361/1551 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas,
361/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un
361/1551 kopīpašuma domājamās
daļas no mājai piesaistītā zemes
gabala.Izsoles objekta sākumcena
noteikta 6800,00 euro.
 Dakteru iela 37-4, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9415 900 1119. Īpašums
sastāv no dzīvokļa 20,3 m2 platībā,
203/1551 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas,
203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no saimniecības ēkas un
203/1551 kopīpašuma domājamās
daļas no mājai piesaistītā zemes
gabala. Izsoles objekta sākumcena
noteikta 4300,00 euro (četri tūkstoši trīsi simti euro).
 „Raibaci” – 6, Grundzāle, Grundzāles pagastā, Smiltenes

novadā, kadastra numurs 9458
900 0084. Īpašums sastāv no dzīvokļa 24,7 m2 platībā un 273/3384
kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas, 273/3384
kopīpašuma domājamās daļas
no sešām saimniecības ēkām un
273/3384 kopīpašuma domājamās
daļas no mājai piesaistītā zemes
gabala. Izsoles objekta sākumcena
noteikta 1160,00 euro.
 „Tīles” – 3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 900 0046. Īpašums sastāv no „Tīles”- 3, Blomes
pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9446 900 0046), kas
sastāv no dzīvokļa 46,1 m2 platībā
un 461/1852 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,
divām palīgēkām un zemes ar kadastra apzīmējumu 94460030180.
Izsoles objekta sākumcena noteikta
3600,00 euro.
 „Silva 1A” – 5, Silva,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs
9470 900 0317. Īpašums sastāv
no dzīvokļa 28,1 m2 platībā un
turpinājums 6. lpp.
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turpinājums no 5. lpp.
281/8028 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0294 001 un
281/8028 kopīpašuma domājamās
daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0294. Izsoles objekta
sākumcena noteikta 5500,00 euro.
 „Siļķītes”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9446 006 0270. Īpašums
sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 9446 006
0270 3.83 ha un 9446 006 0269
0.94 ha platībā un četrām ēkām.
Izsoles objekta sākumcena noteikta
26240,00 euro.

 Valmieras iela 31, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9415 008 1409).
Īpašums sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 008 1409 0,1267 ha platībā.
Izsoles objekta sākumcena noteikta
5000,00 euro.
 Veldes iela 8, Smiltenē,
Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9415 005 0926). Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0926
0,1662 ha platībā. Izsoles objekta
sākumcena noteikta 6900,00 euro.
 Veldes iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kadastra

numurs 9415 005 0925). Īpašums
sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9415 005
0925 0,1651 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 6300,00.
 „Mežciems” – 9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900
0334. Īpašums sastāv no dzīvokļa
54,3 m2 platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470
014 0143 001, 9470 014 0143 002,
9470 014 0143 003 un 543/5132
kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470
014 0143. Izsoles objekta sākum-
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cena noteikta 2980 euro.
 „Mežciems” – 8, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9470 900 0341.
Īpašums sastāv no dzīvokļa 32,9
m2 platībā un 329/5132 kopīpašuma
domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143
001, 9470 014 0143 002, 9470 014
0143 003 un 329/5132 kopīpašuma
domājamās daļas zemes ar kadastra
apzīmējumu 9470 014.
 „Mežciems” – 5, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9470 900 0337.
Īpašums sastāv no dzīvokļa 45,1
m2 platībā un 451/5132 kopīpašuma

domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143
001, 9470 014 0143 002, 9470 014
0143 003 un 451/5132 kopīpašuma
domājamās daļas zemes ar kadastra
apzīmējumu 9470 014 0143. Izsoles objekta sākumcena noteikta
2680 euro.
Plašāku informāciju par izsoļu
norises laikiem, vietu un noteikumiem skatīt www.smiltene.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”, vai griezties Smiltenes novada domes Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3,
Smiltenē.

Par Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieci tiek
apstiprināta Egija Cekula
Smiltenes novada domē šonedēļ tika saņemts Iekšlietu ministrijas saskaņojums par Egijas Cekulas
apstiprināšanu Pašvaldības policijas
priekšnieces amatā, kuram viņu izvirzīja amata konkursa komisija.
Kā informēts iepriekš, 2019. gada
jūnijā tika izsludināts konkurss uz vakanto Smiltenes novada Pašvaldības
policijas priekšnieka amata vietu uz
kuru kopumā saņemti 9 pieteikumi.
Amata konkurss tika organizēts
trīs kārtās. Pirmajā kārtā komisija
izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstību izvirzītajām prasībām, otrajā kārtā – darba intervijās
klātienē – komisija vērtēja kandidātu

Egija Cekula
zināšanu un kompetenču atbilstību
amata prasībām: izpratni par poli-

Smiltenes novada
Pašvaldības policijas atskaite
par 2019. gada augustu
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019. gada augusta
mēnesī sastādījusi 42 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem
21 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 21 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turp21
māk tekstā – LAPK) noteikumu pārkāpumiem:
10
LAPK 149. p. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu
1
LAPK 149.23p. 2. d. Par gājēju un pasažieru izdarītajiem
pārkāpumiem
1
LAPK 171. p. 1. d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko
18
dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās
vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu
LAPK 171.1 p. 1. d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 1
vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais
No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:
„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
21
SN 20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas,
zaļajā zonā, dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos
2
bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli 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 vietās, kurās alkoholiskie
9
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
2
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas
SN 25.1. Par ielu un citu publisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku
koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (iz- 2
smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.)
SN 27.1. Par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu
nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un
5
tirgotavu galdiem vai stāvēšanu, vai gulēšanu uz tiem publiskās vietās
SN 27.2. Par 27.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas
1
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs
variet ziņot, zvanot pa tālruni:
28 65 99 33 vai 110. Mums IR svarīga Jūsu drošība!

cijas ikdienas darba organizēšanu,
sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu organizēšanu, pašvaldības
policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšanu, pieredzi
policijā vai citās tiesībaizsardzības
iestādēs. Trešajai kārtai tika izvirzīti 2 pretendenti. Klātienes sarunā
komisija vērtēja pretendentu spēju
sniegt priekšlikumus policijas darba
pilnveidei, argumentēti, analītiski
paust savu viedokli un izpratni par
attīstības virzieniem pašvaldības policijas darba uzlabošanā.
Izvērtējot visās trīs kārtās iegūto informāciju, konkursa komisija
pieņēma lēmumu Pašvaldības poli-

cijas priekšnieka amatam virzīt Egiju Cekulu.
Egija Cekula ir ieguvusi bakalaura grādu tiesībzinātnē un juriskonsulta kvalifikāciju, kā arī jaunākā policijas kārtībnieka kvalifikāciju. Savā
mācību un darba pieredzē iesaistījusies dažādos procesos, lai veicinātu
normatīvo aktu prasību ievērošanu,
kontroli. Kopš 2018. gada augusta
E. Cekula ir strādājusi par vecāko
inspektori Smiltenes novada Pašvaldības policijā. Kā svarīgākos darbus, stājoties amatā, E. Cekula, min
komunikācijas un sabiedrības informētības uzlabošanu: „Tiks turpināts
darbs, lai realizētu izstrādāto Smilte-

nes novada sabiedriskās kārtības un
drošības attīstības plānu. Tāpat plānoju veicināt Pašvaldības policijas
komunikāciju ar sabiedrību, tostarp
izpratni par policijas darbu, rīkojot
informatīvās un izglītojošās tikšanās
mācību iestādēs ar skolēniem”.
E. Cekula Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieces amatā
stājās no 2019. gada 28. augusta, kad
tika saņemta rakstiska piekrišana par
viņas apstiprināšanu amatam no Latvijas Republika Iekšlietu ministrijas,
kas tika pieprasīta atbilstoši likuma
„Par policiju” 21. pantam.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rūpējies par savu un citu drošību!
Ir sācies jaunais mācību gads,
satiksme ielās un uz ceļiem ir intensīva. Tāpēc autovadītājiem,
velosipēdistiem, gājējiem, it īpaši
bērniem un bērnu vecākiem, jābūt uzmanīgiem un modriem, lai
pasargātu sevi un apkārtējos no
nelaimes gadījumiem.
Smiltenes novada Pašvaldības
policija atgādina, ka bērnu vecākiem ir jāpārliecinās, ka bērns izprot drošību uz ceļa, kopā ar bērnu
pārrunājot, skaidrojot noteikumus,
izstaigājot maršrutu līdz skolai, kā
arī vietām, kur bērns varētu doties
ārpus skolas, piemēram, apmeklēt
interešu izglītības iestādes. Norādot, kurās vietās ir drošāk šķērsot
ielu (atļautās un labi pārredzamās)
un kur to darīt noteikti nevajadzētu.
Svarīgākie noteikumi, kurus
jāievēro gājējam:
 Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, bet ja to nav – pa nomali.
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem,
kuri iet pa brauktuves malu, vai
nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam.
 Tumšajā diennakts laikā,
kur ceļš nav apgaismots vai pietiekami un vienmērīgi apgaismots,
gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismu atstarojoša veste vai gaismu atstarojošs materiāls, kas iestrādāts apģērbā vai jātur rokā iedegts lukturītis.
Būtu vēlams tumšajā diennakts laikā vilkt mugurā gaišas drēbes, kas
ļauj daudz laicīgāk pamanīt gājēju.
 Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet ja to
nav, – krustojumos pa ietvju vai
nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja
redzamības zonā gājēju pārejas vai

krustojuma nav, brauktuvi atļauts
šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret
brauktuves malu vietās, kur ceļš
labi pārredzams abos virzienos.
 Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pārēju, kur satiksme
netiek regulēta, gājējiem ir jāpārliecinās vai auto vadītājs viņu redz un
apstāsies. Jāatceras, ka automobiļa
apstāšanās ceļš, braucot pilsētās ar
atļauto kustības ātrumu 50 km/h,
sastāda aptuveni 30 metrus. Gājēji
uz brauktuves nedrīkst kavēties vai
bez vajadzības apstāties.
Nedrīkst iziet uz brauktuves
aiz stāvoša transportlīdzekļa vai
cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību!
Svarīgākie noteikumi, kuri
jāievēro velosipēdistiem:
 Braukt ar velosipēdu pa
brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem, jaunākiem ir jāizmanto ietve,
gājēju vai velosipēda ceļš, netraucējot gājējiem un izvēloties drošu,
gājējiem atbilstošu braukšanas ātrumu.
 Bērni, kas nav jaunāki par
7 gadiem, drīkst braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali tikai
pilngadīgās personas pavadībā.
 Velosipēdam tumšā diennakts laikā vai nepietiekamības redzamības apstākļos abos sānos jābūt diviem oranžiem gaismas atstarotājiem, kā arī priekšā jādeg baltās
gaismas lukturim, bet aizmugurē
– sarkanas krāsas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam
ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē
ar sarkanu atstarotāju.
 Ar velosipēdu pa ceļu atļauts braukt vienā rindā un iespēja-

mi tuvāk brauktuves labajai malai.
Ja ir ierīkots velosipēdu ceļš, tad
velosipēdam pa ceļu braukt aizliegts.
 Šķērsot brauktuvi pa neregulējamām gājēju pārejām velosipēdu vadītāji drīkst, tikai nokāpjot
no velosipēda, un ejot pāri gājēju
pārejai, stumjot velosipēdu.
Velosipēdam jābūt vienmēr
tehniskā kārtībā!
Velosipēdistiem jābrauc ar
ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību!
Autovadītājiem un pasažieriem:
 Jāievēro drošs braukšanas
ātrums.
 Jāsamazina braukšanas ātrums mācību iestāžu tuvumā. Svarīgi būt uzmanīgiem pie gājēju pārejām, kā arī vietās, kur redzamību
apgrūtina novietoti transportlīdzekļi vai citi šķēršļi (paredzot, ka bērni
var būt neuzmanīgi vai aizmirst par
pareizu ielas šķērsošanu, piemēram, izejot aiz mašīnas vai autobusa, trolejbusa, vai negaidīti skriet
pāri ielai, ieraugot skolasbiedru);
 Ievērot drošu distanci un
intervālu.
 Vadot automašīnu, nedrīkst lietot tālruni.
 Obligāti piesprādzēties.
 Bērniem (kas mazāki par
150 cm) jālieto bērnu sēdeklīši vai
paliktņi.
Pārlieku skaļas mūzikas klausīšanās var novērst uzmanību no
situācijas uz ielas vai ceļa!
Egija Cekula,
Smiltenes novada Pašvaldības
policijas priekšniece
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Izglītība
turpinājums no 1. lpp.
2., 5. un 8. klasē, bet 2022. gada 1.
septembrī – 3., 6. un 9. klasē. Pilnveidotais mācību saturs un mācīšanās pieeja ļaus samazināt mācību
satura sadrumstalotību, galveno uzmanību veltot dziļas izpratnes veidošanai un prasmju attīstībai. Tāpat
jaunā mācību satura pieeja lielāku
lomu piešķirs bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu,
attieksmju un vērtību veidošanai.
Lai aprobētu projekta ietvaros
topošo mācību saturu un pieeju,
Smiltenes vidusskola un Grundzāles
pamatskola ir izvēlētas kā pilotskolas. Skolotāju komandas piedalījās
mācībās un regulāri tikās, lai kopīgi
plānotu mācību darbu un sniegumu
vērtēšanu un palīdzētu skolēniem
attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā
nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi
mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas. Pilotskolas ar savu
pieredzi dalās ar novada izglītības
iestādēm. Pārējo novada izglītības
iestāžu pedagogi regulāri apmeklē
kursus un seminārus par jauno mācību saturu, idejas tiek izmantotas
mācību darbā.
Notiks gatavošanās skolēnu
dziesmu un deju svētkiem
No 2020. gada 6. līdz 12. jūlijam Rīgā norisināsies XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki. Jau no pagājušā mācību
gada tiek rīkotas deju kolektīvu un
koru atlases skates, skolotāji apmeklē repertuāra apguves seminārus un
svētku modelēšanas koncertus, iepazīst metodisko materiālu. Arī šajā
mācību gadā ar kolektīviem strādās
un tiks piesaistīti Svētku repertuāra
horeogrāfi, virsvadītāji un diriģenti.
Dziesmu un deju svētku Smiltenes
novada koordinatore ir BJIIC di-

rektore Inga Sīmane, kas nodrošina
VISC noteikto skašu grafiku koordinēšanu, metodiskā materiāla pieejamību, transporta koordinēšanu
un nepieciešamā budžeta veidošanu
svētku norises gadā.
Turpināsies aktīva izglītības
projektu īstenošana
Arī šajā mācību gadā tiks turpināts darbs pie dažādu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanas
izglītības jomā. Smiltenes novada
Izglītības pārvalde šobrīd īsteno un
administrē šādus projektus:
ESF
projektu
„Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)”,
kura mērķis ir mazināt to bērnu un
jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts
veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību,
skolu, pedagogiem un vecākiem,
lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un
sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja
profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem.
Visi projekta pasākumi ir vērsti uz
agrīnu problēmas diagnostiku un
risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu
daudz vairāk resursu un varētu būt
mazāk efektīva. Tāpat šī projekta
ietvaros, organizējot konkursu, ir
atbalstīti vairāki jauniešu iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska grupas izglītojamo motivācijas
palielināšanu turpināt izglītību un
viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu
ikdienas dzīvē. Smiltenes novada
projektus uzsāks īstenot piecas biedrības – „GaisMa tunelī”, „Māsas Veronikas”, „Grundzāle 2010”, „Vilk-

muiža 2011” un „Smiltenes jauniešu
dome”.
Jaunatnes politikas valsts
programmas ietvaros tiek īstenots
projekts „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes
novadā”, kura mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas līdzdalības
attīstībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos, veicināt jauniešu
līdzdalību Smiltenes novada aktivitātēs, attīstot jauniešu brīvprātīgā
darba sistēmu un veidojot starpinstitucionālu sadarbību. Brīvprātīgā
darba sistēmas izveide un starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana būs
pamats plānveida darbam ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī.
ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs’’ ievaros, kura
mērķis ir uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs,
tiek īstenotas dažādi karjeras atbalsta pasākumi.
ESF projekta „Kompetenču
pieeja mācību saturā” ietvaros,
kura mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši
vispārējās izglītības obligātā satura
aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē,
notiek mācību satura izstrāde un tā
ieviešanai nepieciešamo mācību un
metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija.
ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” ietvaros tiek īstenotas
šādas darbības: Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai; Ilgtspējīgu individuālās pieejas
attīstības pasākumu nodrošināšana

mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Programmas „Latvijas Skolas soma” ietvaros tiek dota iespēja
pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī
izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas
saturiskajām jomām: Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas
liecības; Latvijas kultūras vērtības
un kultūras laikmetīgās izpausmes;
zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.
Norisēs piedalās visi skolēni, jo tās
nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc
izvēles vai atlases.
Atbalsts skolēniem
Informējam, ka arī šajā gadā
valsts un pašvaldības atbalsts saglabājas skolēnu ēdināšanai, kas
nozīmē, ka pamatskolas vecuma audzēkņiem novadā ir pilnībā nodrošinātas brīvpusdienas. 1. – 4. klašu audzēkņiem to nodrošina valsts, bet 5.
– 9. klašu audzēkņu ēdināšanu sedz
pašvaldība. Tāpat pašvaldība turpina
nodrošināt skolēnu pārvadājumus,
ko nodrošina gan pašvaldības autobusi, gan sabiedriskais transports,
uzrādot skolēnu braukšanas kartes.
Audzēkņiem, kuru dzīvesvieta ir attālāk, ir iespēja dzīvot skolu internātos – to piedāvā Smiltenes vidusskola, Palsmanes pamatskola. Par labiem, teicamiem un izciliem mācību
rezultātiem novada vidusskolēniem
ir iespēja pretendēt uz Smiltenes novada domes stipendijām līdz pat 40
eiro apmērā, savukārt 7. – 12. klašu
skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs, brīvprātīgajā
darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs ir iespēja pretendēt uz AS
„Smiltenes Piens” naudas balvām.
2019./2020. mācību gada un
mācību semestru sākuma un beigu

Zinību diena Smiltenes tehnikumā
2019./2020. mācību gads ir sācies!
Smiltenes tehnikumā
savu nākotnes profesiju šobrīd apgūst
860 audzēkņi. 150 no
viņiem mācās skolas struktūrvienībā
Alsviķos. 260 skolēniem šis būs pirmais
mācību gads Smiltenes tehnikumā. Zinību dienas pasākumā skolas kolektīvu
sveica arī Smiltenes
novada domes Kultūras, izglītības un
sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja Aija Cunska. „Varam būt laimīgi, ka mums ir tik
brašs novads,” uzskata tehnikuma
direktors Andris Miezītis un savam
kolektīvam jaunajā mācību gadā vēl
izturību un gandarījumu par darbu,
kas ir liels ieguldījums gan jauniešu,
gan visas Latvijas nākotnē.
„Skolas kolektīvā jaunajā mācību gadā īpašu izmaiņu nav. Tas tikai
norāda, ka paliekam aizvien stabilāki,” savu viedokli pauž Andris Miezītis. „Esam atspērušies, viena no
lielākajām profesionālās izglītības
iestādēm Vidzemē.
Skolotāja darbs mūsdienās pra-

Zinību diena Smiltenes tehnikumā.
sa lielu izturību, bet no sirds priecājos, ka mūsu pedagogi ir zinoši,
pieredzes bagāti, atraktīvi un gatavi
iet līdzi laikam. Esmu pārliecināts,
ka mums visiem talkā nāk arī senču
atstātais mantojums, jo zinību kalns
Kalnamuižā ir jau turpat 100 gadus.
Lēnām gatavojamies skolas simtgadei, ko svinēsim pēc diviem gadiem.
Vasara pagāja diezgan spraigi.
Taču prieks, ka izdevies daudz paveikt gan Smiltenē, gan Alsviķos.
Novembrī pabeigsim manēžu ceļu
būvtehniķu un hidrobūvju būvtehniķu apmācībai. Nākamā gada pavasarī plānots pabeigt dienesta viesnīcas
renovāciju.

Smiltenē beidzot
esam sakārtojuši skolas ēdnīcas virtuvi!
Vecās, ar malku kurināmās plīts vietā tagad ir jaunas iekārtas.
Alsviķu dienesta
viesnīcā savesta kārtībā iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma. Izremontētas
vairākas
istabiņas.
Ir ierīkots pacēlājs
no mācību korpusa
uz dienesta viesnīcu.
Līdz gada beigām būs
arī abi pārējie plānotie
pacēlāji, kas ievērojami atvieglos
dzīvi audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. Par skolas līdzekļiem uzlikts jumts ēkai, kurā mācās apavu
labotāji un dārzkopji. Ir ierīkots granulu katls karstā ūdens nodrošināšanai. Pakāpeniski plānots izremontēt
arī abu minēto specialitāšu klases.
Profesionālās izglītības iestādēm ar Eiropas Savienības projektu
atbalstu nodrošinātas ļoti labas materiālās bāzes. Tās tik labi var izmantot
arī pieaugušo apmācībai! Taču Igaunijā šo iespēju izmanto vairāk, nekā
pagaidām Latvijā. Uzskatu, ka skola
profesionālās kvalifikācijas celšanā
var sniegt daudz vairāk, nekā viena

otra privātā iestāde, kurai šobrīd ar
valsts atbalstu uzticēts šis monopols.
Taču ceru, ka šis jautājums tiks risināts, jo pieaugušo izglītība kļūst aizvien aktuālāka visā pasaulē.
Ļoti augstu novērtēju visu mūsu
skolotāju darbu, bet Alsviķos strādājošajiem ir īpaši svēta misija – viņi
daudziem palīdz ne vien iegūt profesiju, bet arī pārvarēt grūtības, kas
tiešām nav mazas… Man šie audzēkņi ir ļoti mīļi, jo viņi ir patiesi.
No viņiem daudz varētu pamācīties
tie, kuri atļaujas acīs skatoties melot,
izturēties pret skolu, skolotājiem un
skolasbiedriem ar necieņu.
Taču jaunais mācību gads jāsāk
ar labām domām! Mūsdienu jaunieši šo pasauli uztver citādāk. Viņi ir
ļoti atraktīvi un atvērti visam jaunajam… Lai Smiltenes tehnikuma
audzēkņiem izdodas izmantot tās
daudzās iespējas, kādu nebija manas
paaudzes jauniešiem!”
Tehnikuma direktoram vasaras
noslēgums neizraisa skumjas. „Mēs,
latvieši, varam būt laimīgi – mums
ir četri gadalaiki! Pēc vasaras nāk
rudens, tad ziema un pavasaris…
Lai visiem skaists un radošs jaunais
mācību gads!”
Teksts: Baiba Vahere
Foto: G. Viļums

laiki
Jaunais mācību gads ilgs līdz
2020. gada 29. maijam (1. – 8. klasei
un 10. – 11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet
mācību gads – 12. jūnijā. 12. klašu
skolēniem mācības beigsies 2020.
gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.
Mācību gada laikā noteiktās
brīvdienas:
 Rudens brīvdienas – no
2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;
 Ziemas brīvdienas – no
2019. gada 23. decembra līdz 2020.
gada 3. janvārim;
 Pavasara brīvdienas 1. –
11. klases skolēniem – no 2020.
gada 16. marta līdz 20. martam; 12.
klases skolēniem – no 2020. gada
23. līdz 27. martam.
 Vasaras brīvdienas 1. – 8.
klašu un 10. – 11. klašu skolēniem
– no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt
lēmumu par vienu nedēļu ilgām
papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.
Ja mācību gada laikā iestājas
ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš
nevar paredzēt, un kuru dēļ ilgstoši
(vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācības, izglītības
iestādes dibinātājs ir tiesīgs pieņemt
lēmumu par mācību gada pagarināšanu 1. – 8. un 10. – 11. klašu skolēniem. Piemēram, šāda situācija var
veidoties ziemā, kad sakarā ar zemo
gaisa temperatūru bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste sadarbībā ar Izglītības
pārvaldi

Audzināšana ir
labu ieradumu
apgūšana
16. augustā notika profesionālās
kompetences pilnveidošanas seminārs Smiltenes novada pedagogiem
„Audzināšana – personas pamatvērtību izkopšanas process’’, kura mērķis bija iepazīt un praktiski izmēģināt metodes un paņēmienus, kas ir
pielietojamas, lai virzītu audzināšanas procesu, t.i. sociālās pieredzes
ieguvi, izglītojamo emocionālā intelekta attīstību un pašregulāciju, vērtību sistēmas veidošanos, attiecību
veidošanu sadarbību, atbildīgai un
veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.
Seminārā piedalījās 185 Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu, profesionālās izglītības ievirzes
un Smiltenes tehnikuma pedagogi.
Lekciju vadīja Inese Zlaugotne, Siguldas valsts ģimnāzijas direktora
vietniece un biedrības „Radošuma
pils’’ valdes priekšsēdētāja.
Semināra noslēgumā izskanēja
muzikāls sveiciens, ko sniedza Kristīne Šomase, lai pozitīvi uzlādētu pedagogus pirms jaunā darba cēliena.
Evija Kindzule,
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece
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2019. gada 13. septembris

Skan skolas zvani, Smiltene skani!
Turpat 100 Smiltenes vidusskolas skolēniem 2. septembris bija pirmā skolas diena. Taču tikpat saviļņojošs un mazliet satraucošs tas bija arī
desmito klašu skolēniem, kuri šogad
sāka mācības Smiltenes vidusskolā. Laimīgi par atkalredzēšanos pēc
vasaras brīvlaika, skolas gaiteņos un
Smiltenes ielās čaloja jaunieši. Ar
labsirdīgu smaidu savējos uzlūkoja
skolotāji, ikvienam jaunajā mācību
gadā vēlot veiksmi, izturību, labus
panākumus, daudz, daudz prieka un
mīlestības.
Pirmais skolas rīts iesākās ar
sirsnīgu pasākumu pirmo un divpadsmito klašu skolēniem, kuriem
šis mācību gads ir īpaši īpašs. Vieniem tāpēc, ka pirmais, otriem tādēļ,
ka pēdējais Smiltenes vidusskolā.
Saņēmusi direktores dāvināto veiksmes podziņu, maza pirmklasnieka
rociņa iezvanīja pirmo skolas zvanu un tad, cieši jo cieši piekļāvusies
lielākā skolasbiedra plaukstai, ienira
skolasbiedru lielajā, priecīgi čalojošajā saimē, lai dotos Zinību dienas
gājienā uz savu pirmo skolu. Cauri
mūsu visu mīļajai Smiltenei, pavadot smilteniešu mīlestības pilnajiem
skatieniem, ceļā, kurā savus nospiedumus un atmiņas atstājuši daudzu
skolēnu vecmāmiņu, vectētiņu, tētu,
mammu un citu mīļo cilvēku soļi.
Divpadsmito klašu skolēni un
pirmo klašu audzinātājas dalījās
savās pirmās skolas dienas atmiņās
un fotogrāfijās. Kā lielā un kuplā
ģimenē, kuras spēks slēpjas patiesā vienotībā, mīlestībā un gādīgās
rūpēs vienam par otru. Draisku
priekšnesumu pirmo klašu skolēniem bija sagatavojuši arī ceturto
klašu skolēni. Kaut arī Pepijai Garzeķei neizdevās iekļauties skolas
dzīvē un apgūt labas manieres, viņa
bija ieradusies apsveikt tos laimī-

Smiltenes vidusskolas Zinību dienas gājiens.
gos, kuriem priekšā būs gan rudens,
gan Ziemassvētku, gan Lieldienu
un vasaras brīvlaiks…
Smiltenes vidusskolā ir vairākas
sportiskas klases un par to, ka kopā
sportot ir skaisti un jautri, pēc 4.b
klases priekšnesuma tagad nešaubās
arī pirmklasnieki. Uzklausot skolas
jaunā prezidenta Kārļa Rozīša stāstu, viņi tagad zina: ja nepadosies un
neatlaidīgi ies pretī savam mērķim,
tad piepildīsies arī vislielākie sapņi.
Kārlim tāds bija – kļūt par Smiltenes
vidusskolas prezidentu. Šīs vasaras
sākumā viņu par to ievēlēja!
Skolēnu un novada labākai
nākotnei…
Smiltenes novada lielākā bagātība vienmēr bijuši tā cilvēki. Pateicoties viņiem, tas kļuvis par vienu
no augošākajiem novadiem Latvijā.
„Labrīt, mīļie pirmīši, divpadsmitie, vecāki un skolas darbinieki,” klātesošos uzrunāja Smiltenes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš. „Manā mūžā ir

bijuši daudzi pirmie septembri, un
tie vienmēr atnākuši ar patīkamu
satraukumu sirdī. Šī diena allaž bijusi un būs īpaša visiem, kuri saistīti ar skolu. Arī es esmu Smiltenes
vidusskolas absolvents. Šo skolu
beidzis mans tēvs, to absolvējuši
arī mani bērni un tagad šeit mācās
mazbērni. Smiltenes vidusskolai ir
nākotne! Tas, ko izdarījām pirms
dažiem gadiem, izveidojot Smiltenē vienu lielu skolu, ir atmaksājies.
Šobrīd skolai ir ļoti labi panākumi
mācību darbā, tā pilda visus tehniskos un Eiropas projektu nosacījumus. Tiek būvēta dienesta viesnīca,
sākts darbs pie skolas jaunās ēkas
būvniecības…. Tas viss ir tikai un
vienīgi jums, jūsu labākai nākotnei! Līdz ar to arī novada nākotnei,
mūsu valsts nākotnei! Un ir jāsaprot šā mirkļa grūtības… Kad mācījos astotajā klasē, sāka būvēt skolas
trīs stāvu korpusu Dakteru ielā. Kad
beidzu 11. klasi, tas joprojām vēl
nebija pabeigts... Šobrīd līdz jau-

najām un skaistajām pārmaiņām tik
ilgi nebūs jāgaida.
Skolēniem, skolotājiem un vecākiem jaunajā mācību gadā novēlu
sadarboties. Bērnu labā. Jā, viņi šodien ir savādāki, nekā tie jaunieši,
kuri mācījās skolā pirms divdesmit,
trīsdesmit gadiem un agrāk. Bet ar
to ir jārēķinās, jo bērni ir mūsu nākotne.
Veiksmīgu visiem jauno mācību gadu!”
Liels enerģijas lādiņš Smiltenei
„Mēs esam liela saime, liels
enerģijas lādiņš Smiltenei,” skolēnus, viņu vecākus un skolas darbiniekus uzrunāja direktore Ilze Vergina. „Lai mazie solīši, kas šodien
atnāca uz lielo skolu, un arī lielie,
daudz noteiktākie soļi, veido lielos
ceļus, kas tālāk vīsies visā Latvijā!
Lai mēs katru gadu aizvien pārliecinošāk varam teikt: „Latvija ir vieta,
kur var dzīvot un kur viss izdodas!
Lai Smiltenei izdodas skaisti sa-

gaidīt savu simtgadi, lai ikvienam
šajā mācību gadā veselība, izturība,
mīlestība un prieks par nākšanu uz
skolu! Paldies ikvienam, kas sagatavoja skolu jaunajam darba cēlienam! Lai jums visiem ir tik daudz
prieka un skaistuma kā šajos ziedos! Lai mums visiem kopā izdodas
sasniegt to, ko mēs varam!”
„Pirms 26 gadiem, ar ziediem
rokās un ar drošo tēta un mammas
atbalstu uzsāku pirmās skolas gaitas
Smiltenes vidusskolā. Dzīvē tā sanācis, ka šī skola kļuvusi par manu
mīļāko darba vietu,” atzina 1.a klases audzinātāja Sintija Grišjāne.
Pats skaistākais, ka līdzīgu stāstu
šajā skolā ir daudz. Un tos noteikti
vēl stāstīsim, jo tie iedvesmo, rosina kļūt atvērtiem jaunai pieredzei,
mīlošiem, mērķtiecīgiem un darbīgiem. Būt sava novada, skolas un
dzimtās pilsētas patriotiem.
Vērojot priecīgās bērnu, jauniešu un skolotāju sejas, nav šaubu – vasaras saulītes sasildīti, viņi
visi ir gatavi doties jaunu zināšanu
krāšanas piedzīvojumā, ko sauc par
skolu! Bet, ja kādā brīdī kaut kas
ne tā, 1.c klases audzinātāja Regīna
Zariņa iesaka atcerēties viedā Karlsona vārdus: „Mieru, tikai mieru!”
Lai justos pavisam droši, katram skolēnam bija sarūpēts īpašs
sveiciens – noderīgs satiksmes drošības elements. Kā teica mazā Pepija: „Lai mēs visi būtu labi redzami
un nepalaistu garām to, cik ātri izaugam!”
Lai mūsu skolēniem vēl daudzus
gadus blakus ir draugi, kas iepazīti
Smiltenes vidusskolā, pirmajā skolas
dienā! Dzirdot kādu mīļu balsi sakot
– nepadodies, prieks vienmēr – agri
vai vēlu atgriežas!
Teksts: Baiba Vahere,
Foto: Elīna Kubuliņa-Vilne

Septembris Palsmanes pamatskolā
Saposta jaunajam darba cēlienam, skola sagaidīja savus 143 skolēnus, tai skaitā 13 pirmklasniekus.
Svinīgajā Zinību dienas pasākumā
skolas direktore D. Pērle sveica skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā
mācību gadā ar vēlējumu, lai jaunais mācību gads ir radošu ideju un
darbošanās pilns. Apsveikumus un
laba vēlējumus skolas saimei vēlēja
arī novada domes priekšsēdētājs G.
Kukainis. Uz Zinību dienas pasākumu bija ieradušies arī ļoti nedzirdētas skolas, Dārzeņu skolas, pārstāvji, kuru tēlos bija iejutušās mūzikas
skolotāja D. Purvlīce ar kolēģi B.
Kovalu. Tā sagādājot īpašu pārsteigumu, jautrību un uzmundrinājumu
klātesošajiem.
Prieks, ka skolas pedagogu ko-

Zinību diena Palsmanes pamatskolā.
lektīvam pievienojušies jauni skolotāji, skolas absolvente – sociālais
pedagogs Ilze Mize un latviešu valodas skolotāja Vija Marija Būda.
Tie, kas atnāk strādāt uz
Palsmanes pamatskolu, tie paliek
un iesakņojas. Šogad sveicām savus

skolotājus, kuru darba mūžs sniedzas jau gadu desmitos. 45 darba
gadus skolotājas darbam atdevusi
skolotāja Aida Vilka, 40 – Ilze Pikse,
20 – Daiga Meinerte.
Jau pirmajās septembra dienās

Skola uzsāk sadarbību ar biedrību „Māsas Veronikas” projekta
„Mācīties prieks” īstenošanā. Projekta īstenošanas laiks 18 mēneši,
kuru laikā skolā notiks dažādas aktivitātes 5. – 9. klašu skolēniem.
Projekta ietvaros jau skolā aizvadīta

pirmā aktivitāte „Saliedēšanās spēles” kopā ar Jauniešu Iniciatīvu centru „Bums”.
Sākumskolas skolēni dodas
pirmajā kopīgajā izzinošajā pārgājienā
Pārgājiena laikā, pildot dažādus uzdevumus, bija gan jāatrod kāda noteikta vieta pagastā,
jānoskaidro konkrēta informācija.
Komandas darbs, praktiska darbošanās, jautrība pozitīvi ietekmē
jebkuru klases kolektīvu. Īpaši svarīgi tas ir pirmklasniekiem un viņu
audzinātājai D. Muižniecei, jo tas
bija viņu pirmais kopīgais pārgājiens jaunajā mācību gadā.
I. Pētersone,
skolotāja

Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Rīgas Jūgendstila muzejā
Smiltenes Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi 5. septembrī
devās uz Rīgu, kur muzejā „Rīgas
Jūgendstila centrs” tika atklāta
Smiltenes novadniekam un keramiķim Jēkabam Drandam veltīta
izstāde – „Jēkabs Dranda. Keramika.”
Izsmalcināti, krāšņiem augu
motīviem rotāti keramikas šķīvji un
vāzes raksturo jūgendstila perioda
keramiķa J. Drandas meistarību.
Arī Smiltenes mākslas skolas
audzēkņu viens no uzdevumiem

Smiltenes mākslas skolas audzēkņu dalība izstādes atklāšanā Rīgā.

keramikas stundās ir iepazīst un
pētīt mākslinieka daiļradi un viņa
atstāto radošo mantojumu. Skolotājas Džinitas Jurkovskas vadībā
tiek apgūtas šķīvju darināšanas un
apgleznošanas prasmes. Pēc iepriekšējiem pētījumiem un skicēm,
iespaidojoties no J. Drandas trauku
krāsainības un rakstiem, audzēkņi
veido mākslas darbus pēc savas
kompozīcijas un redzējuma.
Jēkabam Drandam veltīto
izstādi papildina 23 Smiltenes
mākslas skolas audzēkņu veidotie

šķīvji, kuru krāsu tonalitāte un ornamentālais rotājums radniecīgs J.
Drandas darbiem. Izstāde kopumā
iepazīstina skatītājus ar jūgendstila
laika lietišķās mākslas tradīcijām
un to pārmantojamību mūsdienās.
Par brīnišķīgo iespēju piedalīties šinī izstāde mēs esam pateicīgi
Smiltenes pilsētas bibliotēkai un
tās sadarbībai ar Rīgas Jūgendstila
muzeju. Izstādi var doties aplūkot
vēl līdz 2019. gada 6. oktobrim.
Astrīda Ķemere,
Smiltenes mākslas skola
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Kultūra
Palsmanes pagasts – vienkārši soļi, līdz lieliskai vietai...
Fakti:
Palsmanes pagasta teritorija
aizņem: 99,3 m2
Iedzīvotāju skaits: 878 (PLMP
dati 01.07.2019.)
Reģistrētie uzņēmumi: 80
(Lursoft dati 01.01.2019.)
Šāds virsraksts lasāms Palsmanes mājas lapā, kuru izveidojuši pagasta ļaudis, apliecinot iedzīvotāju
aktivitāti, kas noteikti ir Palsmanes
pagasta vērtība. Caur dažādiem, gan
pašsaprotamiem, gan izaicinošiem,
darbiem Palsmanes pagasts ir izveidojies par vietu, kuru par savām
mājām un zinību vietu izvēlas aizvien vairāk jauno ģimeņu. Palsmanes pagasts vēsturiski bijis dažādu
muižnieku, ģimeņu īpašumā, kas
atdalījies no Smiltenes pils apgabala. Pateicoties pagasta attīstības
virzienam un iedzīvotāju aktivitātei,
vēsturiskās liecības, kas īpaši redzamas arhitektūras objektos, izdevies
saglabāt, veidojot izaicinājumiem
atvērtu vidi, kurā augt un attīstīties.
Palsmanes pagasts ir upēm un
mežiem bagāts. Šeit caurvijās Palsa, Rauza, Vidaga, Vizla, kā arī gandrīz pusi pagasta teritorijas aizņem
meži. Seit vienmēr dzīvojuši aktīvi
un darboties griboši cilvēki, ko parāda arī sakoptā pagasta ainava, kas
nevar palikt vienaldzīga nevienam
caurbraucējam. Pagasta ļaudis rūpīgi kopj savus dārzus, sētas, piedomājot arī pie to odziņām, kuras
īpaši manāmas dažādu gadskārtu
svētku laikā. Tajā pat laikā, iedzīvo-

tāji izveidojuši arī dažādas biedrības, kuru darbības rezultātā pēdējos
10 gados izdevies īstenot vairākus
pasākumus, labiekārtot pagasta vietas, akcentē pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece, norādot, ka
iedzīvotāju ieinteresētība pagasta
attīstībā ir bijis viens no nozīmīgākajiem faktoriem pagasta attīstības
veicināšanā.
Pagastā aktīvi darbojas 3 biedrības – „Spēkavots”, „Māsas Veronikas”, „Palsmanes mednieki,” kā
arī luterāņu baznīcas draudze. Pateicoties biedrību iesaistei, pagastā ar
Mīlestības skvēriņa izveidi izdevās
atdzīvināt sen aizsāktu, bet piemirstu tradīciju, kur pulcēties un satikties
mīlestības svētkos – kāzās un ikdienā. Aktīvākajiem pagasta un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem no
2018. gada iespēja iemēģināt roku
izveidotajā diska golfa parkā „Palsa”, kur šajā sezonā jau tiek rīkoti arī
spēļu turnīri. Izdevies izveidot dabas
taku gar Palsas upes krastu, labiekārtot mācītāja D.F. Vāra atdusas vietu.
Gan ar biedrību, gan novada domes
līdzfinansējumu izdevies veikt pagasta lepnuma – Palsmanes ev. lut.
baznīcas sakristejas remontu un torņa
daļas nostiprināšanu. Tāpat atbalstīta
tērpu iegāde pagasta kolektīviem –
vokālajam ansamblim „Palsiņas”,
deju kolektīviem „Cīrulis” un „Mazajam brālim”, š.g. pavasarī iestādīs
rododendru parks.
Lai sakoptā pagastā vēlētos dzīvot un līdzdarboties, novads un pagasta pārvalde ir aktīvi strādājusi pie
investīcijas objektu sakārtošanas. Pē-

dējos 10 gados, kopš novada izveidošanas, ir veikti lielāki un mazāki infrastruktūras sakārtošanas darbi. Kā
nozīmīgākos var minēt- Palsmanes
pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanu, centra siltumtrašu rekonstrukcija, Palsmanes pagasta Kultūras nama rekonstrukcija, lauku ceļu
Mētras – Jauncepļi, Rūpnieki – Palejas un Rūpnieku iela un Lejaspļavu
meliorācijas sakārtošana. Nozīmīgs
darbs arī tika ieguldīts, lai īstenotu
Palsmanes kapsētas digitalizācijas
projektu. Pie infrastruktūras tiek trupināts strādāt. Šobrīd norit darbs pie
siltumtrašu apvienošanas projekta,
lai abās upes pusēs būtu viena apkures sistēma, ar mērķi pievienot centra
katlu mājai Smiltenes novada speciālās pamatskolas internātu un daudzdzīvokļu māju „Dūjiņas”.
Šobrīd uzsākts darbs Palsmanes
pamatskolas sporta halles projektēšanas, kas būs nozīmīgs atbalsts pamatskolas attīstībā turpmāk, kur ik
gadu skolēnu skaits tikai aug. Septembrī mācības pamatskolā uzsāka
143 skolēni, kuriem tiek nodrošināta
kvalitatīva izglītība, sniedzot atbalstu
un iespējas ikviena talanta attīstībā.
Skolā darbojas deju pulciņi, iespēja līdzdarboties vokālajā ansamblī
un teātra pulciņā. Šogad būs iespēja sporta pulciņā apgūt diska golfa
pamatprasmes. Skolēniem ir iespēja
iesaistīties mājturības, kokapstrādes,
matemātikas, rokdarbu, angļu valodas pulciņos. Jau divus gadus skolēniem ir iespēja papildus attīstīt angļu
valodu, ceļojot uz Lielbritāniju.
Palsmanes pagasts noteikti var

lepoties ar visām 3 izglītības iestādēm. Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē mācās 80 bērni. Kā
galvenā pirmsskolas darbības atslēga
noteikti ir sadarbība, kuru pedagogi
veiksmīgi, caur dažādiem pasākumiem un iniciatīvām, īsteno kopā
ar vecākiem un bērniem. Smiltenes
novada speciālā pamatskolā, kura
līdz š.g. augustam bija Palsmanes
internātpamatskola, mācās 92 skolēni. Skola atrodas vienā no Palsmanes pagasta vēsturiskākajām ēkāmPalsmanes muižā, kurā bērni un pedagogi gan Muzeju naktīs, gan novada svētkos ar īpašu sirsnību uzņēma
viesus un tos gaida arī ikdienā.
Jau pieminētā muiža un ev.lut.
baznīca ir vieni no kultūrvēsturiskiem objektiem, kurus izdevies saglabāt un kurus noteikti Palsmanē
ir vērts apmeklēt. Tāpat šeit atrodas
viena no retajām pareizticīgo koka
baznīcām Latvijā.
Paralēli aktīvajai sabiedriskajai
dzīvei, Palsmanē attīstītās uzņēmējdarbība. Viens no lielākiem pagasta
uzņēmumiem 2017. gadā pēc apgrozījuma ir SIA „Palsmane”, tas ir
viens no lielākajiem darba devējiem
ne tikai Palsmanes, bet arī kaimiņu
pagasta iedzīvotājiem. Veiksmīgi
kokapstrādes jomā darbojas SIA
„Ziķeri”. Paralēli lielākajiem uzņēmumiem, pagastā attīstās arī mājražošana, kā piemēram, Z/S „Veccepļi” un Z/S „Kalnagrīvas”. Pateicoties
viņu ražojumiem, novada un pagasta
vārds izskan plašāk, kā arī tiek popularizēti veselīgi kārumi.
Palsmanes pagastā vienmēr pul-

cējas ļaudis, kas mīl deju. Jau vairāk kā 25 gadus deju soli vienojas
VPVDK „Cīrulis”, jaunākie dejotāji
jau vairākus gadus satiekas „Mazajā
brālī”. Aktīvi darbojas arī līnijdeju
grupa „Let’s dance”, kā arī Palsmanes teātris.
Aizvadītajos 10 gados, īpaši pēdējos piecos gados, Palsmanē pieaug
ne tikai skolēnu, bet arī iedzīvotāju
skaits, ko veicinājusi ne tikai sakoptā un pievilcīgā dzīves vide, bet
arī pakalpojumu pieejamība, kuru
saglabāšanu pagasta pārvaldes vadītāja noteikti uzver kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem: „Šo desmit
gadu laikā vislielākie izaicinājumi
man ir bijuši saistīti ar pagasta iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu
saglabāšanu. Ir izdevies saglabāt ģimenes ārsta privātpraksi, aptieku un
pasta nodaļu. Kopīgi ar izglītības
iestāžu vadītājiem esam daudz domājuši un realizējuši idejas, kuras
palīdzējušas saglabāt skolēnu un audzēkņu skaitu”.
Jautāta par pagasta nākotni, T.
Podniece saka: „Pagasta nākotne
domāju, ka būs vērsta uz attīstību,
jo šeit dzīvo darbīgi ļaudis. Ceru, ka
izveidosies jauni uzņēmumi un tūrisma vietas, ka mēs visi kopā spēsim
Palsmanes pagastu padarīt par pievilcīgu vietu dzīvošanai un atpūtai.” Ko
arī novēlam pagastam nākamajos 10
gados un sagaidot pagasta 405. gadadienu, ko atzīmēs 2020. gadā.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kāds „Cīrulim” nemiers ir spārnos, kas vasaras pilnbriedā zilajā tālē sauc?!
Ar šādiem vārdiem deju kolektīvu tālajā ceļā pavadīja tie, kas
šoreiz palika mājās. Palsmanes kultūras nama VPDK „Cīrulis” no 2.
jūlija līdz 13. jūlijam savu Smiltenes
novadu pārstāvēja tālajā Toronto pilsētā, kur satikās latvieši no daudzām
pasaules valstīm. Šim neierasti tālajam ceļam, uz XV Latviešu dziesmu
un deju svētkiem Kanādā, gatavojāmies divus gadus.
Svētki ar saukli „Viena dziesma,
viena deja, viena tauta!” norisinājās
no 4. līdz 7. jūlijam Toronto pilsētā.
Neskaitot mēģinājumus un dalībnieku iepazīšanās pasākumus, dejojām
koncertos viesnīcas Hilton vasaras
dārzā, kas bija visu dalībnieku informācijas centrs. Bijām lepni dejot

VPDK „Cīrulis” Toronto pilsētā Kanādā.

Tautas deju lieluzvedumā Mattamy
Athletic Centre, kopā ar tautiešiem
no visas pasaules. Šajā sporta centrā
ir uzstājušies Elviss Preslijs (1957),
Bītli, Madonna un citi leģendāri
mākslinieki. Protams, arī hokejs!
Šī centra vēsturei ir atvēlēts vesels
stāvs.
Brīvajā laikā centāmies pēc iespējas vairāk iepazīties ar pilsētu un
apkārtni. Pabijām Hokeja slavas zālē,
tas bija vareni un saviļņojoši izlasīt
latviešu sportistu vārdus! Izmantojām
vairāku ekskursiju piedāvājumus. Bijām Niagāras ūdenskritumā, to dabas
varenību nevar parādīt fotogrāfijās un
kādam atstāstīt. Tur vienkārši ir jābūt!
Visi kopā pabijām Tobermory pilsētā
un ar kuģi devāmies uz Flower salu,

kas ietilpst Fathom Five nacionālajā
parkā. Septiņi drosmīgākie no kolektīva izmēģināja īstos „Amerikāņu
kalniņus”!
Tas bija neaizmirstams piedzīvojums! Mūsu iespaidi un sajūtas ir
mūsu bagātība! Mēs esam lepni par
savu tautu, novadu un pagastu! Paldies visiem dejotājiem, draugiem un
atbalstītājiem! Paldies Kultūras pārvaldei un Smiltenes novada domei.!
Lai visiem Smiltenes novada
kolektīviem skaista un darbīga jaunā sezona! Deju kolektīvs „Cīrulis”
jauno sezonu uzsāk 22. septembrī
plkst.11.00.
Nelielās atmiņās pakavējās
deju kolektīva „Cīrulis” vadītāja
Aija Zeibote

Apkopoti Palsmanes baznīcā veikto projektu rezultāti
Rudens ir ražas laiks un arī
Palsmanes baznīcā ir noslēgušies
visi 2018. gadā iesāktie projekti. Kopā mēs to paveicām – tā ar
lepnumu var teikt ikviens, kuram
Palsmanes baznīca un ar to notiekošais nebija vienaldzīgs.
Vislielāko paldies vēlamies
teikt tiem cilvēkiem un organizācijām, kuras atsaucās aicinājumam
ziedot un to arī izdarīja. Bez Jūsu
atbalsta šie darbi netiktu ne iesākti, ne pabeigti. Ziedotāju saraksts
ir publicēts un ar to var iepazīties
ikviens interesents baznīcā un tās
mājaslapā.

Paldies
Abulas lauku
partnerībai, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, Rietumu bankas Labdarības fondam, Valsts kultūrkapitāla fondam, Smiltenes novada domei,
Palsmanes pagasta pārvaldei
par atbalstu Valsts nozīmes
kultūras pieminekļa glābšanā.
Paldies arhitektam L. Šmitam, Rīgas Doma atjaunošanas
vadītājam R. Lūsim par padomiem un ieteikumiem.
Paldies Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaļas restauratoriem, Latvijas Nacionālā vēstures

muzeja speciālistiem, Restaurācijas
firmai SIA „SCC LOGI” par veikta-

jiem restaurācijas darbiem
baznīcā.
Paldies būvfirmai „Evento” par veiktajiem būvdarbiem.
Paldies grupai „Apvedceļš” par labdarības koncertu.
Paldies Palsmanes pamatskolas kolektīvam, Smiltenes novada speciālajai pamatskolai, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādei par
palīdzību baznīcas un tās
apkārtnes sakopšanā.
Paldies visiem, kuri palīdzēja
ar padomu, kuri izdarīja neskaitā-

mus darbiņus un ziedoja dārgāko –
savu laiku.
Lai ikviens varētu uzzināt par
piesaistītajiem finanšu līdzekļu
avotiem, to izlietojumu, paveiktajiem darbiem, ir izveidota prezentācija, kura atspoguļo paveikto. Prezentācija drukātā formā ir pieejama
Palsmanes baznīcā. Elektroniskā
veidā prezentācija ir apskatāma
baznīcas mājaslapā www.palsmanesbaznica.lv, kā arī baznīcas „facebook” kontā. Visi interesenti laipni
aicināti to apskatīt!
Informāciju apkopoja
I. Pētersone
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Biedrība „Sabiedrība un attīstība” sadarbībā ar TLMS „Smiltene”
īstenos 3 projektus
Biedrība „Sabiedrība un attīstība” sadarbībā ar TLMS „Smiltene”
regulāri organizē dažādas apmācības, un ar projektu atbalstu veicina
studijas dalībnieku darbu kvalitātes
augšanu. Šoreiz biedrība „Sabiedrība un attīstība”, īstenojot izvirzītos
mērķus, un attīstot un popularizējot
tautas mākslu Smiltenē, iesniedza
biedrībā „Abulas lauku partnerība”
atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vairākus projektu pieteikumus.
Biedrība „Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests
izvērtēja un apstiprināja šādus projektus:
 Projekta pieteikums Nr.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

19-09-AL10-A019.2205-000003
„Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”.
Ādas apstrādes kursos dalībnieki mācīsies apstrādāt ādu un no tās
izgatavot trīs dažādus priekšmetus –
pases vāciņu, kastīti, lādīti. Projekta
kopējās izmaksas ir 850 EUR, no
kurām Lauku atbalsta dienests finansē 765 EUR, savukārt līdzfinansējumu 85 EUR apmērā ir plānots iegūt,
startējot Smiltenes novada domes
projektu līdzfinansēšanas konkursā
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. Nodarbības vadīs
Džeima Kriķe, kurai ir pieredze un
zināšanas šādu apmācību vadīšanā.
Apmācību grupa paredzēta 8 – 10

dalībniekiem. Apmācību programma
tiks uzsākta septembrī un tā ietvers
4 nodarbību ciklu ar biežumu vienu reizi mēnesī (septembrī, oktobrī,
novembrī, janvārī). Sīkāk par nodarbībām un pieteikšanos apmācībām
variet uzzināt pa tālruni 25455507.
 Projekta pieteikums Nr.
19-09-AL10-A019.2202-000003
„18. gs. Vidzemes tērpu komplekts
kultūras izpratnei”.
Projekta ietvaros, balstoties
uz pētījumiem, tiks izgatavoti divi
vīru un divi sievu tērpi, kas raksturo ģērbšanās manieri Smiltenē un
tās apkārtnē 18. gs. Tērpi paredzēti
sabiedrības izglītošanai par pareizu
tērpu komplektēšanu. Tērpus būs

Iespēja pieteikties ādas apstrādes kursiem
Smiltenē
Lai saglabātu un popularizētu
tradīcijas lietišķajā mākslā, biedrība
„Sabiedrība un attīstība” sadarbībā
ar TMLS „Smiltene” organizēs ādas
apstrādes kursus. Kursus vadīs tautas
lietišķās mākslas meistare Džeima
Kriķe, kas amatu mantojusi paaudzēm. Džeima vada studiju „Plastika” – vienu no trim lietišķās mākslas
studijām Rīgā, kas nodarbojas ar ādas
apstrādi. Kursi ietvers 4 nodarbību
ciklu (viena nodarbība mēnesī). Nodarbību apmeklējuma rezultātā dalībnieki iegūs informāciju par ādas
apstrādes iespējām un katrs izgatavos
3 ādas izstrādājumus – pases vāciņu,
kastīti un lādīti.
Nodarbību grafiks:
1. nodarbība (29. 09.2019):
Nodarbības notiks Kultūras un tautas
mākslas centrā „Ritums”, Jauniela
29a, Rīga (Vecrīga). Nodarbību laikā tiek iepazīstināts ar priekšmetiem,
kas nepieciešami ādas apstrādei, tiek
parādīti gala produkti un stāstīts par
ādas pirmapstrādi, pēcapstrādi, kvalitātēm un izstrādājumu pielietojumu
ikdienā. Uz darbnīcu ierašanās patstāvīga.
2. nodarbība (13.10.2019):
Nodarbības laikā katrs dalībnieks
tiks apmācīts izgatavot pases vāciņu,
kas izrotāts ar trīs dažādām tehnikām
– ažūrs, aukliņa, pacēlums. Cenā
iekļauti arī materiāli 10 cilvēkiem.
Nodarbība notiks Smiltenē, Atmodas
ielā 2.
3. nodarbība (10.11.2019):

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Nodarbības laikā katrs dalībnieks tiks
apmācīts izgatavot kastīti pacēluma,
pinuma, salaiduma, šuvuma tehnikā.
Cenā iekļauti arī materiāli 10 cilvēkiem. Nodarbība notiks Smiltenē,
Atmodas ielā 2.
4. nodarbība (12.01.2020):
Nodarbības laikā katrs dalībnieks
tiks apmācīts izgatavot lādīti ar kādu
no iepriekš apgūtām tehnikām. Cenā
iekļauti arī materiāli 10 cilvēkiem.
Nodarbība notiks Smiltenē, Atmodas
ielā 2.
Nodarbību vietu skaits ierobežots (10 cilvēki). Pieteikties kursiem
iespējams, rakstot uz e-pastu: tlms.
smiltene@gmail.com vai zvanot pa
tālr. 25455507.
Ādas apstrādes kursi tiek rīko-

ti „Abulas lauku partnerība” atklāta
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma
19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta pieteikums Nr. 1909-AL10-A019.2205-000003 „Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”.
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.
Foto – Ģirts Ozoliņš

iespējams aplūkot TLMS „Smiltene” un izstādīt arī citos pagastos, kā
arī tos varēs vilkt tie, kas prezentē
Smiltenes novadu. Mērķauditorija
ir tūristi, studijas dalībnieki, amatiermākslas kolektīvi un Smiltenes
novada iedzīvotāji. Projekta kopējās
izmaksas ir 3966,44 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē
3569,80 EUR, savukārt līdzfinansējumu 396,64 EUR apmērā ir plānots
iegūt, startējot Smiltenes novada domes līdzfinansēšanas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām
Smiltenes novadā.
 Projekta pieteikums Nr.
19-09-AL10-A019.2203-000004
„Telpu iekārtojums ērtākam darbam TLMS „Smiltene”.
Projekta ietvaros tiks iegādātas mēbeles (galds un divas plauktu
sistēmas ar atvilktnēm un kastēm),
kuras tiks novietotas TLMS „Smilte-

ne” telpās. Galds paredzēts apmācībām un to kvalitātes celšanai, stāvēs
izstāžu zāles centrā, un tiks veidots
ievērojot Vidzemes tradīciju. Tas ne
tikai kalpos praktiskai strādāšanai,
bet arī prezentēs Vidzemes galdu
izgatavošanas tradīciju ar mērķi
popularizēt un izcelt mūsu kultūru.
Savukārt plauktu sistēmas paredzētas smagu materiālu uzglabāšanai,
veicinot ērtāku pārskatāmību un kārtību telpā. Projekta kopējās izmaksas
ir 1996,50 EUR, no kurām Lauku
atbalsta dienests finansē 1796,85
EUR, savukārt līdzfinansējumu
199,65 EUR apmērā ir plānots iegūt,
startējot Smiltenes novada domes
projektu līdzfinansēšanas konkursā
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.
Liene Strazdiņa,
Biedrības „Sabiedrība un attīstība”
valdes priekšsēdētāja

TLMS „Smiltene” aušanas
pulciņam jauna vadītāja
Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene” dalībnieces studijā
apgūst aušanas tehnikas, iepazīstas
ar senču bagāto mantojumu, apgūst
kompozīcijas un krāsu mācības
pamatus, bet galvenais ir aušanas
iemaņu praktizēšana. Sākot no oktobra studijā turpināsies arī aušanas
pulciņa norise, jo ir izraudzīta jauna
pulciņa vadītāja.
Nodarbības notiks divas dienas
nedēļā un tās vadīs Daiga Melnace
no Jēkabpils, kura ar lielu prieku
dalīsies savās zināšanās aušanā ar
aušanas pulciņa dalībniekiem. Daigas aizraušanās ar aušanu aizsākās
pirms 9 gadiem, kad uzauda savus
pirmos brunčus. Aušanas prasmes
apguvusi darbojoties pie Janīnas
Grāveres Valmieras Valsts ģimnāzijas Tautas lietišķās mākslas studijā
„RIEKUMS” un pie Gaļinas Birkavas, kad viņa vēl vadīja studiju
„Valmiera”, bet pašlaik viņa ar aušanu nodarbojas pašas mājās, kurās
ir uzstādītas 4 stelles. Daiga pieņem
pasūtījumus tautiskajiem brunčiem,
lakatiem un citiem audumiem,
daudz sadarbojas arī ar Rasas Ozoliņas Aušanas darbnīcu RŪJA, šujot
vainagus tērpiem.
Aušanas pulciņš ir paredzēts
gan iesācējiem, gan jau pieredzējušiem audējiem. Dalībniekiem ar
pieredzi tiek dota iespēja piedalīties
dažāda mēroga izstādēs, projektos,
izglītojošos pasākumos, ņemt dalību pieredzes apmaiņā, kā arī aust

dažādu veidu audumus. Savukārt
dalībniekiem bez vai ar minimālām
priekšzināšanām aušanā piedāvājam iepazīties ar stellēm, audumu
veidiem, tehnikām un to atrisinājumiem, aužamiem materiāliem, auduma aprēķināšanu, steļļu iekārtošanu, kompozīciju lietišķajā mākslā.
Studijas darbība balstīta uz aušanas iemaņu apgūšanu, attīstīšanu
un dalībnieku radošu pilnveidošanu, mūsu tautas kultūras mantojuma
un aušanas prasmes saglabāšanu.
Studijā paralēli var apgūt dažādus
rokdarbus. Papildus informācija pa
e-pastu tlms.smiltene@gmail.com
vai zvanot uz 25455507.
Liene Strazdiņa,
TLMS „Smiltene” vadītāja

Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātrī
15.–19.09. Palaidnis. 15.09 –
16:00; 16.09 – 17:00; 17.09 – 17:00;
18.09 – 17:00; 19.09 – 17:00. Animācija bērniem latviski.
16.–19.09. 47 metri dzelmē:
Haizivju pilsēta. Sākums 19.00.
Šausmu trilleris.
20. – 22.09. Pēc kāzām. 20.09
– 17:00 un 19:00; 22.09. – 18:00.
Izabella nodarbojas ar labdarību.
Pēkšņi kāda bagāta kundze viņai piedāvā palīdzēt ar milzīgu summu. Pēc
satikšanās viss šķiet sakarīgi, bet tad
Izabella nejauši sastop kundzes vīru.

Viņa vēl nezina, ka ir sākta spēle ar
cilvēku likteņiem, kur patiesība izrādīsies briesmīgāka par meliem.
22. – 26.09. Jelgava 94. 22.09.
– 16:00; 23.09. – 17:00 un 19:00;
24.09. – 17:00; 25.09. – 19:00; 26.IX
– 17.00. Četrpadsmitgadīgais Jānis
ir Jelgavas puika ar „zubra” līmeņa
mācību sasniegumiem. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē un
nejauši iegūtie draugi Nāve un Zombis neatgriežami aizsāk jaunu lappusi
pusaudža dzīvē.
24. – 26.09. Rembo. Pēdē-

jās asinis. 24.09. – 19:00; 25.09 –
17:00; 26.09. – 19:00. Rembo (Silvestrs Stallone) gadiem glabāja kādu
noslēpumu un nevēlējās ieskatīties
pagātnei acīs. Bet reiz pienāk brīdis,
kad nervi neiztur un jāuzsāk pēdējā
atriebes kauja…
27. – 30.09. Auniņš Šons.
27.09 – 17:00; 29.09 – 16:00; 30.09
– 17:00. Animācijas komēdija bērniem latviski.
27.09. – 5.10. Afēristes 27.09. –
19:00; 29.09. – 18:00; 30.09. – 19:00.
Dženifera Lopeza pikantā komēdijā

par naudas izlutinātām striptīzkluba
meitenēm, kuru klienti ir bagāti finanšu bosi. Bet pienāk banku krīze
un meiteņu peļņa izkūp vējā.
1., 2., 3., 4.11. – Melnajam pūķim pa pēdām Angļu ceļotājs Džonatans Grins no paša Pētera Pirmā
saņem uzdevumu izpētīt Tālos Austrumus un izgatavot to karti.
1., 2., 3.11. – Afēristes (turp.
no IX)
4.11. pirmizrāde, 6., 7., 8.,
9.,10.11. – Oļegs Jura Kursīša filma
par jaunu puisi no Latvijas – Oļegu,

kurš mēģina sakārtot savu dzīvi, dodoties peļņā uz Briseli, bet pēc darba
vietas pazaudēšanas un sasaistīšanās
ar poļu mafiju, attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī.
6. – 10.11. – Dauntonas Abatija
11.11. pirmizrāde,13., 14., 15.,
16., 17.11. – Nekas mūs neapturēs
Jauna latviešu filma – kaisles drāma.
Tuvāk par filmām – www.kinosmiltene.lv.
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Sports
Smiltenes novada sporta svētkos pirmo vietu izcīna
Grundzāles komanda
Š.g. 31. augustā
Blomes pagasta brīvdabas estrādes „Jeberleja” teritorijā jau desmito
reizi notika ikgadējie
Smiltenes novada sporta svētki, kur
par uzvarētājiem kļuva Grundzāles komanda, otrajā vietā atstājot
komandu „Sadod melnu” no Blomes pagasta, trešajā vietā komanda
„Aumeisteri”.
Sporta svētki tiek rīkoti ar
mērķi aicināt Smiltenes novada
iedzīvotājus iesaistīties sportiskās aktivitātēs, kā arī popularizēt
sportu kā fiziskās un garīgās veselības veicinošu aktivitāti. Šogad
sporta svētkus Smiltenes novada
dome rīkoja projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr.
9.2.4.2/16/1/052 ietvaros. Sacensībās piedalījās desmit komandas,
pirmo reizi tajās startēja arī divas
apvienotās pašvaldību komandas – „Pašvaldības tīklojums” un
„Pašvaldību spēks”, kur komandu
sastāvos bija dalībnieki no Priekules, Auces, Beverīnas, Pāvilostas,

Skrundas un Apes novada pašvaldībām.
Sacensību programmā komandām bija iekļauti desmit sporta veidi – volejbols ar nestandarta bumbu,
tautas bumba, „Caurā truba”, kur
komandām bija pēc iespējas īsākā
laikā ar krūzīti jāpiepilda caurule ar
ūdeni, „Purvs”, kurā galvenais bija
ievērot apļa robežu, „Lielgabals”,
kur, atvelkot un palaižot gumijas,
bija jāveic lodes šāviens, disciplīnā „Aklā medicīnas brigāde” bija
iespēja pārbaudīt komandas saliedētību, jo dalībniekiem, kuri bija ar
aizsietām acīm, nestuvēs noteiktā
maršrutā bija jāpārvieto komandas
biedrs, kurš ar balsi nesējiem norādīja pārvietošanās maršrutu, tāpat
bija iekļauts skriešanas pārbaudījums „Kross”, mešanas un ķeršanas
pārbaudījums „Teniss”, militarizētā
šķēršļu josla „10 minūtes armijā”
un stendu šaušana.

Sacensību uzvarētāji – Grundzāles komanda.
Sporta svētku dalībnieki par
sacensību visaizraujošāko disciplīnu novērtēja „10 minūtes armijā”,
kur bija iespējams iepazīt zemessargu un karavīru ekipējumu, kā
arī pārvarēt dažādas šķēršļa joslas.
Kā jaunums sporta svētkos bija arī
stenda šaušana un piepūšamās atrakcijas bērniem, kur norisinājās
individuālās sacensības. Šaušanas
disciplīnā uzvarēja Kaspars Savie-

lis, 2. vietu izcīnīja Indars Ziemiņš,
bet 3. vietu – Gatis Vējiņš. Jāpiebilst, ka Blomes pagastā, pateicoties
vietējā mednieku kluba „Blome”
īstenotajam projektam „Sportings
– aktīvai atpūtai dabā”, šaušana pa
lidojošiem mērķiem ir kļuvusi kā
jauna aktīvās atpūtas izklaide. Kopumā sacensību programmā iekļautie sporta veidi no komandu dalībniekiem prasīja ciešu sadarbību, sa-

Ikviens iedzīvotājs aicināts piedalīties
riteņbraukšanas sacensībās „Smiltenes kauss”
Š.g. 15. septembrī notiks leģendārās šosejas riteņbraukšanas sacensības „Smiltenes kauss”, kas piedzīvos savu atdzimšanu. Vērienīgajās
sacensībās, kas notiks Smiltenes
bruģa kalnā, bez maksas laipni lūgti
piedalīties visa vecuma un meistarības aktīva dzīves veida cienītāji.
„Smiltenes kauss” riteņbraukšanā vairāk nekā 50 gadu garumā
bija vienas no slavenākajām un smagākajām šosejas riteņbraukšanas
sacensībām ne tikai Latvijā, bet arī
apkārtējās valstīs. Tajās startējuši
dažādu paaudžu Latvijas izcilākie
riteņbraucēji, tostarp pasaules čempioni – Emīlija Sonka un Romāns
Vainšteins, Barselonas Olimpisko
spēļu medaļnieks Dainis Ozols,
Arvis Piziks, Kaspars Ozers, Gatis
Smukulis, Dainis Grantiņš un daudzi citi.
Pēc vairāk nekā 15 gadu pauzes,
„Smiltenes kauss” šogad 15. septembrī piedzīvos savu atdzimšanu.

Kā sacensību starta un finiša vieta
izvēlēts leģendārais Smiltenes bruģa
kalns, kas arī būs viena no sacensību
„odziņām”. Rīkotāji dalībniekiem
piedāvās 3,2 kilometru garu apli,
kas vedīs pa Smiltenes pilsētas ielām, 500 metru garo bruģa sektoru,
koka tiltiņu un teju kilometru garo
nobraucienu. Trase būs ļoti dinamiska un reizē sarežģīta.
Iespēja izvēlēties sev piemērotāko distanci būs pilnībā visiem
aktīvu dzīves veidu mīlošiem cilvēkiem. Pie tam, pateicoties Smiltenes
novada pašvaldības un atbalstītāju
atbalstam, visos braucienos netiks
piemērota dalības maksa.
Diena pulksten 10:00 sāksies
ar Latvijas lielākā jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāla – „Cerību kauss” finālposmu. Šajās sacensībās septiņās vecuma grupās startēs
licencētie sportisti no Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas. Pirmo reizi „Cerību kausā” tiks ieviestas arī

naudas balvas. Pulksten 13:00 tiks
dots starta šāviens „Elkor – Giant”
Latvijas kausa finālposmam. Šeit sešās vecuma grupās startēs licencētie
junioru, elites, amatieru un sieviešu
grupu sportisti.
Plašas iespējas arī pārējiem. No
pulksten 11:00 pie Smiltenes muižas
tiks dots starts pirmajiem „Velolifestyle” bērnu braucieniem. Gaidāmas interesantas un aizraujošas
trases, kurās būs jāparāda ne tikai
ātrums, bet arī veiklība.
Lielā svētku diena noslēgsies
pulksten 14:30, kad uz bruģa kalna
četru apļu, jeb 13 kilometru garajā
distancē, dosies „AL Mežs” Tautas
un leģendu brauciena dalībnieki.
Šeit piedalīties bez ierobežojumiem
var ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs un viesis. Brauciens pulcēs
arī Smiltenes un visas Latvijas riteņbraukšanas leģendas, tostarp Daini
Ozolu, Arvi Piziku, Gati Smukuli,
Daini Grantiņu, Gaidi Lapiņu un

citas. Šajā braucienā uzvarētāji būs
un balvas saņems visi startējošie dalībnieki.
Organizatori „AL Mežs” Tautas
un leģendu braucienā izsludinājuši
arī nomināciju – kuplākajiem kolektīviem. Aicināti kopīgi piedalīties
gan darba kolektīvi, skolu klases,
sporta komandas, draugu kopas un
citas apvienības. Kuplākie kolektīvi
saņems „Smiltenes kausu”, bet tuvākie sekotāji tiks pie veicināšanas
balvām.
Pieteikšanās „Smiltenes kausam” visās distancēs pieejama
mājaslapā lrf.lv. Tur arī atrodama
detalizēta programma un cita informācija.
Sacensību laikā Smiltenes pilsētā noteiki ievērojami satiksmes
ierobežojumi, informācijai lūdzam
sekot līdzi www.smiltene.lv.
Toms Markss,
Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas preses sekretārs

Kultūra
Smiltenes novada bibliotēkās
Smiltenes novada bibliotēkā
Pasākumi:
23.09. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst.
13:00 tikšanās ar bērnu dzejoļu autori Ivetu Skapsti pasākumā „Kā atnāk
dzejolis?”.
19.09., 26.09. Smiltenes novada
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst. 10:15 „Skanīgais bērnu rīts”.
26.09., 27.09., 28.09. Smiltenes
novada bibliotēkā jauno grāmatu dienas. Izsniegšana no 01.10.
Izstādes:
Līdz 20.09. Smiltenes novada

bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā izstāde „Sēņu mātes sveicieni”.
Līdz 30.09. Smiltenes novada
bibliotēkā literatūras izstāde „Miķeļdiena – rudens saulgriežu svētki”.
Līdz 19.10. Smiltenes novada bibliotēkā izstāde „Mednieku un
makšķernieku stāsti fotogrāfijās“.
Bibliotēkās novadā
Pasākumi:
17.09. Launkalnes bibliotēkā
muzikāls Dzejas dienu pasākums bērniem kopā ar dzejnieku Uldi Punkstiņu.

21.09. Bilskas bibliotēkā plkst.
11:00 lasītveicināšanas programma
„Grāmatu starts” – nodarbība pagasta
3 un 4 gadus veciem bērniem „Pūčulēnu skoliņa”.
23.09. Bilskas bibliotēkā plkst.
11:00 Dzejas dienu pasākums bērniem „Kā atnāk dzejolis” kopā ar
dzejnieci Ivetu Skapsti.
26.09. Blomes bibliotēkā visas
dienas garumā radošā darbnīca „Rudentiņš bagāts vīrs”.
Līdz 01.10. Blomes bibliotēkā
zīmējumu konkurss bērniem „Manu
labo blēņu vasara”.

Izstādes:
Līdz 30.09. Blomes bibliotēkā izstāde „Blome – laikmeta griežos!”.
Līdz 30.09. Variņu bibliotēkā
Daces Grāves gleznu izstāde „Kad
atnāk iedvesma”.
Līdz 30.09. Variņu bibliotēkā Lauras Strazdiņas gleznu izstāde
„Kristālu pasaule”.
Līdz 30.09. Palsmanes bibliotēkā
izstāde „Palsmane Smiltenes novadā”.
17.09. – 15.11. Bilskas bibliotēkā
Izstāde „Nodarbes garajiem ziemas
vakariem” (Puzles).

liedētību, saprašanos no pusvārda,
spēku un izturību. Paldies visiem
sporta svētku dalībniekiem un atbalstītājiem par dalību un izturību!
Kopvērtējuma rezultāti:
1. vieta – GRUNDZĀLE
2. vieta – SADOD MELNU
3. vieta – AUMEISTERI
4. vieta – PAŠVALDĪBU
SPĒKS
5. vieta – VIENS, DIVI, TRĪS
6. vieta – SMILTENES NOVADA DOME
7. vieta – PAŠVALDĪBU TĪKLOJUMS
8. vieta – GRAANUL INVEST
9. vieta – KĻŪDĪTIES IR CILVĒCĪGI
10. vieta – ČILLĪ PIPARI
Ar sacensību kopvērtējuma rezultātiem var iepazīties www.smiltene.lv.
Sporta svētkus organizēja SIA
„evid” sadarbībā ar Smiltenes novada domi un Smiltenes novada
Sporta pārvaldi.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sporta
pasākumi
Smiltenes
novadā
15. septembrī no plkst. 12:00
līdz 16:00 Launkalnes pagastā
„Avoti” „8 CBR” kauss orientēšanās sportā. Organizē biedrība „OK
Azimuts”.
21. septembrī Smiltenē notiks
Latvijas valsts mežu Kalnu Divriteņu maratons 2019, 7. posms.
Baznīcas laukumā. Sacensībās var
piedalīties gan pieredzējuši sportisti,
gan iesācēji. Dalībniekiem tiek piedāvātas 4 dažādas distances šķēršļotā apvidū: Sporta distance (50 – 55
km); Tautas distance (35 – 40 km);
Veselības distance (15 – 20 km);
Bērnu distances (250 m – 3000 m).
Sacensības organizē Latvijas Kalnu
divriteņu federācija.
28. septembrī Grundzāles pagastā notiks ikgadējais velobrauciens „Ieriteņo rudenī”. Sākums
un noslēgums pie Grundzāles estrādes. Reģistrācija no plkst. 10:00.
Organizē Smiltenes novada Tūrisma centrs.
29. septembrī notiks no plkst.
11:00 līdz 16:00 Launkalnes pagasta Silvā, BMX trasē, Miķeļdienas
23 KB sacensības orientēšanās
sportā. Organizē biedrība „OK Azimuts”.
6. oktobrī Smiltenē notiks ikgadējais tautas skrējiens „Smiltenes
apļi 2019”. Aicināti piedalīties visdažādākā vecuma skrējēji un aktīvās
atpūtas cienītāji. Organizē Smiltenes
novada Sporta pārvalde.
19. oktobrī no plkst. 12:00 līdz
16:00 Launkalnes pagastā „Avoti”
Azimuta rudens maratons orientēšanās sportā. Organizē biedrība
„OK Azimuts”.
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Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā
SEPTEMBRĪ

14. septembrī plkst. 18:00 Kultūras centra mazajā zālē
Elita un Viktors Tilčiki Dzejas dienām veltītā noskaņu
koncertā „Ar kastani kabatā”.
Ieeja – bez maksas, organizē – Smiltenes novada bibliotēka
un Smiltenes pilsētas KC.
28. septembrī plkst. 18:00 Kultūras centra lielajā zālē
deju pedagoģes Daigas Gulbes 25 darba gadu jubilejas
koncerts „25 gadi dejā”. Piedalās visi, kas deju iemīlējuši
tikpat ļoti kā Daiga. Ieeja – bez maksas.
29. septembrī plkst. 14:00 Kultūras centra lielajā zālē
latviešu kinomūzikas koncerts „Tu saki?”, piedalās – Dita
Krenberga (flauta), Inga Ozola (čells) un Juris Žvikovs
(klavieres). Koncertā būs dzirdamas iemīļotas melodijas
no filmām „Tās dullās Paulīnes dēļ”, „Vella” kalpi”,
„Ezera sonāte”, „Ilgais ceļš kāpās” un citām. Ieeja – bez
maksas. Īpaši gaidīsim Smiltenes novada seniorus, lai
sveiktu viņus starptautiskajā senioru dienā!

OKTOBRĪ

4. oktobrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē
Rikardions, Anna Dribas un Ainars Bumbieris koncertā
„Starp ziemu un vasaru”. Koncertā dzirdēsit – populāras
un iemīļotas mākslinieku radītās dziesmas, pašas jaunākās
oriģinālkompozīcijas, kā arī rudenīgas melodijas. Par
instrumentālo noformēju rūpēsies grupa Anatolija Livčas
vadībā. Biļetes „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv: 6,00, 8,00, 10,00 un 12,00 eiro.
12. oktobrī Kultūras centra lielajā zālē
plkst. 18:00 Smiltenes pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīva „Sanācēji” iedejošana 10 gados. Piedalās:
„Sanācēji”, Virešu Saieta nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Virši” un Apes tautas nama kapela. Programmā
dziesmas un dejas no 2019. gada Eiropiādes. Ieeja – bez
maksas.
plkst. 22:00 Rudens balle kopā ar grupu „Roja”.
Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz
9. oktobrim (ieskaitot) Kultūras centra kasē vai pa tālruni
28688101. Rezervētās vietas pie galdiņiem jāizpērk līdz
10. oktobrim (ieskaitot), pretējā gadījumā rezervācija tiek
anulēta. Ieeja pasākumā – 7,00 eiro.
Līdzi jāņem pašu sarūpētas uzkodas un atspirdzinājumi.
15. oktobrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē
radošās apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem
„Noslēpumu sala”. Izrāde vēstī par vistiņu, kura atradusi
apslēptu dārgumu karti un dodas uz noslēpumainu salu,
lai tos atrastu. Bet – ak vai! – dārgumus apsargā kapteiņa
palīgs papagailis... Biļetes „Biļešu Paradīze” kasēs: 4,00
eiro, izrādes dienā 5,00 eiro.
26. oktobrī plkst. 18:00 Kultūras centra lielajā zālē
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kolektīvu jaunās sezonas
ieskaņas koncerts – atskatīsimies uz aizvadītās sezonas
spilgtākajiem notikumiem un dosim starta signālu jauniem
sasniegumiem, piedzīvojumiem un prieka brīžiem!
30. oktobrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē
leģendārās latviešu grupas „Credo” 45 gadu jubilejas
koncerts. Šajā vakarā uz skatuves kāps grupas zelta
sastāvs, lai visi kopā izpildītu „Credo” radīto mūziku,
kas caurvijusi vairākus gadu desmitus. Skanēs visu laiku
labākās „Credo” dziesmas: „Ziņģe par bailēm”, „Smaidas”,
„Disnejlenda”, „Meitene ar kallu ziediem” un citas.
Biļetes „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv: 12,00 un 15,00 eiro. Vairāk
informācijas: www.smiltene.lv.

NOVEMBRĪ

21. novembrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē
gaidāms īpašs svētku koncerts „Manai tautai” ar leģendāro
mūziķu – Armanda Birkena, Lorijas Vudas un Ievas
Akurateres piedalīšanos. Armands Birkens: „Es zināju, ka
mēs vēlreiz satiksimies, un tagad zinu, kad tas būs un kur!
Man ir patiess prieks, ka varēšu atkal koncertēt kopā ar
burvīgajām dziedonēm Ievu un Loriju! Koncertos skanēs
dziesmas, kuras mums pašiem ir mīļas un īpašas.”
Biļetes var iegādāties „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības
vietās un www.bilesuparadize.lv: 12,00 un 15,00 eiro.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Pasākumi septembrī,
oktobrī Smiltenes
novada pagastos
14. septembrī plkst. 16:00 Grundzāles kultūras namā erudīcijas spēle „Prāto Smiltenes novadā”. Pasākumu ar muzikālu sveicienu papildinās Auces novada Īles tautas nama
jauktais vokālais ansamblis „Spārni”.
22. septembrī plkst. 20:00 Smiltenes pagasta Līgo kalnā
Baltu vienības diena. Kopā ar folkloras kopu „Rudzupuķe”
degsim Baltijas tautu vienības uguni. Katrs ņem līdzi vienu
malkas šķilu kopējam ugunskuram.
27. septembrī plkst. 12:30 Blomes tautas namā „Mošķu diena”, Leļļu teātra „Tims” izrāde, autors, režisors Juris Babris.
28. septembrī plkst. 16:00 Palsmanes kultūras namā erudīcijas turnīrs „Prāto Smiltenes novadā” plkst. 22:00 Rudens
balle, muzicēs grupa „Vidroks”, kurā apvienojušies mūziķi
no Vidzemes – Cēsīm, Gulbenes, Madonas. Ieejas maksa
3,00 eiro.
29. septembrī plkst. 15:00 SIA „Vidzemīte” kluba zālē,
Brantu pagastā, Bērzaines pagasta amatierteātra izrāde „Mūža
maize”, režisors Andris Liepiņš. Ieejas maksa: 2,00 eiro.
5. oktobrī plkst. 14:00 Blomes tautas namā „Kāpostu skābēšanas balle”. Skabēsim, ēdīsim un meklēsim bērnus kāpostos! Piedalās lauku kapela „Ieviņa”.
5. oktobrī plkst. 22:00 Grundzāles kultūras namā groziņballe ar grupu „Bruģis”. Galdiņi rezervējami līdz 2. oktobrim pa tālruni: 29128298. Ieejas maksa 3,00 eiro.
12. oktobrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā,
Smiltenes pagasta VPDK „Sanācēji” un draugu koncerts ar
2019. gada 56. Eiropiādes programmu. Ieejas bez maksas.
12. oktobrī plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā Kinopunkta piedāvājums – spēlfilma „Jelgava 94”, veidota Jura
Podnieka studijā pēc Jāņa Joņeva tāda paša nosaukuma
kulta romāna motīviem. Filmas stāsts risinās uz 1994. gada
notikumu fona, stāstot par tā laika izaicinājumiem jauniešu
dzīvē. Ieejas maksa tiks precizēta.

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

