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Apstiprināts Smiltenes novada domes pašvaldības
2019. gada budžets
Gints Kukainis: „2019. gada
pašvaldības budžets Smiltenes novadam bija lielākais izaicinājums
pēdējo desmit gadu laikā, vienlaicīgi par šo budžetu ir vislielākais
gandarījums, jo vairāk kā 50% no
visiem budžeta izdevumiem tiek plānoti infrastruktūrai.”
27. martā Smiltenes novada
domes sēdē ar vienbalsīgu domes
deputātu balsojumu tika pieņemts
2019. gada budžets. Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam,
kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie
mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par
pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību
un novada vidi.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi
2019. gadam tiek plānoti 18,6 miljoni EUR apmērā. Kopējie izdevumi plānoti 30,4 miljoni EUR apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots
naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,4 miljoni EUR un
aizņēmumi projektu īstenošanai 9,4
miljoni EUR. Budžeta izdevumu
pieaugums saistīts ar pašvaldības
apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, kur kopējie izdevumi sastāda
15,3 miljoni (15 358 927) EUR.
Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot
gan par pašvaldības budžeta, gan
ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies
īstenot pasākumus, lai nodrošinātu
arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada
iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot
ģimenes kā vērtības stiprināšanai,
iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai
drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat
uzmanība tiks veltīta dabas vērtību
saglabāšanai un videi draudzīgai
saimnieciskajai darbībai.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (Nacionālā
apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK): „2019.
gada pašvaldības budžets Smiltenes
novadam bija lielākais izaicinājums
pēdējo desmit gadu laikā, vienlaicīgi
par šo budžetu ir vislielākais gandarījums, jo vairāk kā 50% no visiem
budžeta izdevumiem tiek plānoti
infrastruktūrai – ceļiem, ielām, ūdenim, kanalizācijai, meliorācijai, tiltiem, ražošanas ēkām, mācību vides
uzlabošanai Smiltenes vidusskolā,
Vecā parka rekonstrukcijas pabeigšanai, slēpošanas trases izbūvei un
daudzām citām novadam svarīgām
lietām. Tās ir investīcijas ilgtermi-

EUR apmērā. Samazinājums pret 2018.gada sākotnējo
plānu ir par 189 103 EUR jeb 2,57%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltenē deklarēto
tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī
ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) 2019.gadā plānots iekasēt 820 276 EUR
apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 83 980 EUR
apmērā.
Otru būtiskāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
daļu veido Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem), tie
2019.gadā kopumā plānoti 9 868 412 EUR apmērā. 3 279
291 EUR jeb 33,23% no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu
instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu
īstenošanai, 2 490 456 EUR – Valsts budžeta mērķdotācijas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
2 078 437 EUR plānots saņemt dotāciju no Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda.
ņā Smiltenes novada izaugsmei un
stabilitātei nākotnē. Paldies visiem,
kuri ieguldīja savu darbu budžeta
sagatavošanā. Paldies deputātiem
par sapratni un sasniedzamo mērķu
redzējumu. Mums priekšā ir liels
darbs, lai paveiktu visu iecerēto
2019. gadā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un attīstītu konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi esošiem un potenciāliem
uzņēmējiem.”
Deputāts Kaspars Markss (Zaļo
un Zemnieku savienība) pieņemto
pašvaldības budžetu kopumā vērtē
kā labu, bet varētu būt vēl labāk:
„Varbūt gribētos, lai budžets būtu
lielāks, mēs varētu vēl vairāk atļauties, jo redzu gan pilsētā, gan visā
novadā vietas, kur gribētos ieguldīt
vairāk, lai labāk izskatītos, būtu interesenti citiem, būtu labāk un ērtāk
mūsu pašu cilvēkiem. Viena sāpe ir
par mūsu Pašvaldības policiju, bet
ceru, ka mums izdosies atrast līdzekļus dažām investīcijām.”
Savukārt deputāts Edgars Avotiņš (Latvijas Reģionu Apvienība –
Vidzemes partija) 2019. gada gada
budžetu vērtē kā kompromisa budžetu, lai varētu virzīties uz priekšu
ar visu projektu īstenošanu: „Kā jau
priekšsēdētājs teica, šis ir attīstības
budžets, ir ļoti daudz projektu līdzekļi un investīcijas. Ceru, ka mēs
virzīsimies uz priekšu ar visiem
projektiem, bet nākotnē mans viedoklis ir, ka jāizvērtē, piemēram, sociālā aizsardzība, kur nepieciešams
vairāk piešķirt finansējumu.”
IEŅĒMUMI
Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti
18 603 193 EUR apmērā, kas ir par
0,78 procentiem jeb 146 430 EUR

mazāk kā 2018.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un
nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas
pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļi, kā arī transferti no valsts un

citu pašvaldību budžetiem.
Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots.
2019. gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 073 132 EUR apmērā, tai
skaitā lielāko daļu sastāda Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 7 179 843

IZDEVUMI
Smiltenes novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta kopējie
izdevumi plānoti 30 413 328 EUR
apmērā. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās
funkcionālajās kategorijās.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 42,1% jeb
12 817 601 EUR, kas ir par 2 710
597 EUR vairāk nekā iepriekšējā
gada sākotnējā plānā. Šo izdevumu
daļu veido pirmsskolas, vispārējās
un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības
papildu pakalpojumi par skolēnu
pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem,
budžetā plānoti izdevumi 5 – 9 klašu
izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 15 izglītības projektu realizēšanai 4 677 732 EUR apmērā, kur
lielākās izmaksas sastāda projekts
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes
vidusskolā” – 4 365 996 EUR, tajā
skaitā Valsts kases aizdevums 2 967
349 EUR apmērā. Smiltenes novada
izglītības iestādes turpina īstenot arī
vairākus Erasmus+ projektus:
 Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts „Dažāda pieredze,
vienota nākotne” – Smiltenes
vidusskolai 7 519 EUR;
 Erasmus + Radi pārmaiņas –
Smiltenes vidusskolai 14 931
EUR;
 Erasmus + STEAM vēstniecību
veidošana Eiropas skolu tīklā –
Smiltenes vidusskolai 16 880
EUR;
 Erasmus + Starpdisciplinaritāte –
tilts vai robeža 21. gadsimtā – Grundzāles pamatskolai 9 691 EUR;
turpinājums 3. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
Š.g. 27. martā notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 92 lēmumi, tai skaitā:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Raibaci”-6, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes
novadā (kadastra numurs 9458 900
0084), kas sastāv no dzīvokļa 24,7
m2 platībā, 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
zemesgabala. Apstiprināt nekustamā
īpašuma „Raibaci”-6, Grundzālē,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā pirmās izsoles sākuma cenu 1160
euro (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro).
2. Atsavināt Smiltenes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Peldu iela 10B, Smiltenē,
Smiltenes novadā, kadastra numurs
9415 003 0010, kas sastāv no zemes
starpgabala ar kopējo platību 331 m2,
uzaicinot zemes īpašniekus, kuru zemei pieguļ šis zemes starpgabals, mēneša laikā no rakstiska piedāvājuma
izteikšanas iesniegt pieteikumu par
nekustamā īpašuma pirkšanu. Noteikt nekustamā īpašuma Peldu iela
10B, Smiltenē, Smiltenes novadā,
nosacīto cenu 900,00 euro (deviņi
simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zarvāļapses”, Blomes pagastā,
kadastra numurs 9446 003 0207, zemes ½ domājamās daļas brīvo cenu
700,00 euro (septiņi simti euro 00
centi), t.sk. par zemi 700 euro. Atsavināt M.L. nekustamā īpašuma –
zemes, kadastra numurs 9446 003
0207, ar adresi „Zarvāļapses”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, ½
domājamo daļu.
4. Piekrist nekustamā īpašuma
Egļu iela 18, Mēros, Bilskas pagastā,
kadastra numurs 9444 010 0097, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 9444 010 0097
un 9444 010 0098 7,54 ha platībā,
atsavināšanai.
5. Uzsākt dzīvokļa īpašuma
„Tīles”-3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa
Nr. 3, 461/1852 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 461/1852 kopīpašuma domājamās daļas no divām palīgēkām un
461/1852 kopīpašuma domājamās
daļas no mājai piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 9446 003
0180, atsavināšanas procedūru.
6. Uzsākt dzīvokļa īpašuma „Silva 1A”-5, Silvā, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5, 281/8028 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un 281/8028 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā
zemesgabala, kadastra apzīmējums
9470 003 0294, atsavināšanas procedūru. Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa novērtēšanu tā izsoles
sākuma cenas noteikšanai atbilstoši
normatīvajiem aktiem un sagatavot
nepieciešamos dokumentus īpašuma
atsavināšanai, un iesniegt domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma

izsoles sākuma cenas apstiprināšanu.
7. Uzsākt dzīvokļa īpašuma
„Mežciems”-5, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas
procedūru. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa īpašuma „Mežciems”-5,
Launkalnes pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
8. Uzsākt dzīvokļa īpašuma
„Mežciems”-8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas
procedūru. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa īpašuma „Mežciems”-8,
Launkalnes pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
9. Uzsākt dzīvokļa īpašuma
„Mežciems”-9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas
procedūru. Nekustamā īpašuma nodaļai veikt lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa īpašuma „Mežciems”-9,
Launkalnes pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
10. Slēgt pirkuma līgumu ar J.G.
par nekustamā īpašuma „Atvases”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 002 0053,
brīvo cenu 1424,00 euro (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri euro
00 centi), t.sk. par zemi 800,00 euro
un mežaudzi 624,00 euro, atsavināšanu, pirkuma maksu samaksājot uz
nomaksu uz diviem gadiem.
11. Slēgt pirkuma līgumu ar
R.L. par nekustamā īpašuma „Jaunķauzeri”, Launkalnes pagastā, ½ domājamās daļas pārdošanu par summu 2000,00 euro (divi tūkstoši euro
00 centi), pircējai pirkuma maksu
samaksājot uz nomaksu uz pieciem
gadiem.
12. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Dakteru iela
37-2, Smiltenē, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9415 900 1120),
kas 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 zemesgabala. Apstiprināt nekustamā īpašuma
Dakteru iela 37-2, Smiltenē, Smiltenes novadā pirmās izsoles sākuma
cenu 6800,00 euro (seši tūkstoši astoņi simti euro 00 centi).
13. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Dakteru iela
37-4, Smiltenē, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9415 900 1119),
kas 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 zemesgabala. Apstiprināt nekustamā īpašuma
Dakteru iela 37-4, Smiltenē, Smiltenes novadā, pirmās izsoles sākuma
cenu 4300 euro (četri tūkstoši trīs
simti euro 00 centi).
14. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, Smiltenes pagastā,
kadastra numurs 9480 003 0319, brīvo cenu 15000,00 euro (piecpadsmit
tūkstoši euro 00 centi), t.sk. par zemi

15000 euro. Atsavināt G.B. nekustamo īpašumu „Jaunbērziņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 003 0319.
15. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu.
16. Atteikt izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus
zemes vienības „Rainerti”, Smiltenes
pagastā, kadastra apzīmējums 9480
005 0141, sadalīšanai 30 (trīsdesmit)
apbūves gabalos.
17. Atteikt izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus
zemes vienības „Kalnozoli”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums
9480 005 0511, sadalīšanai 8 (astoņos) apbūves gabalos.
18. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Kalna Plāņi”, kadastra
numurs 9446 004 0073, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0175 10,1 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Kalna Plāņi”,
Blomes pagasts, uz „Plāņu pļavas”,
Blomes pagasts, Smiltenes novads.
19. No Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Briedīši”, kadastra numurs 9458 002 0101, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0101 37,2 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Briedīši”, Grundzāles pagasts uz „Staltbriedīši”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
20. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Lazdas”, kadastra numurs 9444 007 0042, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9444 007 0043 2,3 ha platībā mainīt
nosaukumu no „Lazdas”, Bilskas pagasts uz „Lazdu lauks”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
21. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Zelta Šķērstiņi”,
kadastra numurs 9444 003 0109, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9444 003 0221 13,0 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Zelta
Šķērstiņi”, Bilskas pagasts, uz „Kalna Osīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads, jo to paredzēts pievienot
esošajam īpašumam „Kalna Osīši”.
22. No Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Dundurlejas”,
kadastra numurs 9458 002 0150, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0151 35,8 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Dundurlejas”, Grundzāles pagasts, uz
„Diždunduri”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads.
23. Pārtraukt D.J. zemes nomu
par zemes vienību „Grāvmalas”,
Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 004 0432, 1,5147 ha platībā.
24. Iznomāt E.I. zemes vienību
Atmodas iela 11B, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 003 0326, 300
m2 platībā mazdārziņam līdz 2023.
gada 31. decembrim.
25. Pārtraukt zemes nomas līguma Nr. 68/2014 darbību ar R.B. par
zemes Cērtenes iela 1A, Smiltenē
nomāšanu.
26. Slēgt zemes nomas līgumu
ar A.B. par zemes Cērtenes iela 1A,
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
006 0704, iznomāšanu.
27. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Brantu pagastā, nomu.
28. Apstiprināt zemes ierīcības

projektu „Sīļi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 002 0031.
29. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkām ar kadastra apzīmējumu
94480040078001, 94480040078002,
94480040078003, 94480040078004
un 94480040078005, un atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94480040078, piešķirt nosaukumu „Palejas”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
30. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu
94150070823012, un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415007 0823, piešķirt nosaukumu Celtnieku iela 4 k-12, Smiltene,
Smiltenes novads.
31.
Jaunizveidojamam
ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu
94440100097001
un
94440100097002, un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94440100097, piešķirt nosaukumu
Egļu iela 18, Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
32.
Jaunizveidojamam
ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu
94440030073001,
94440030073002, 94440030073003
un 94440030073004, un atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94440030073, piešķirt nosaukumu „Niedras”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
33. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienības „Vidus Mūsiņas”,
kadastra apzīmējums 94700130012,
daļai 0,07 ha platībā – sportam un
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
(kods 0503).
34. Pieņemti trīs lēmumi par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
35. Piedzīt no „TĪNE” SIA
(VRN 44102003610) nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām parādu 60,40 EUR, nokavējuma naudu
15,76 EUR, kopā 76,16 EUR, pavisam kopā 76,16 EUR (septiņdesmit
seši euro 16 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
36. Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par kopējo summu
3,62 EUR (trīsi euro, 62 centi), t.sk.
pamatparāds 3,11 EUR un kavējuma
nauda 0,51 EUR, un izslēgt no debitoru saraksta
37. Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par kopējo summu
7,72 EUR (septiņi euro, 72 centi),
t.sk. pamatparāds 7,12 EUR un kavējuma nauda 0,60 EUR, un izslēgt
no debitoru saraksta
38. Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par kopējo summu
221,79 EUR (divi simti divdesmit
viens euro, 79 centi), t.sk. pamatparāds 140,82 EUR un kavējuma nauda 80,97 EUR, un izslēgt no debitoru
saraksta.
39. Dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par kopējo summu
131,17 EUR (viens simts trīsdesmit
viens euro, 17 centi), t.sk. pamatparāds 78,10 EUR un kavējuma nauda

53,07 EUR, un izslēgt no debitoru
saraksta.
40. Piekrist izlīgumam civillietā
Nr. C38037717.
41. Nodot biedrībai „Grundzāle
2010”, reģ. Nr. 40008159673, īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā ne ilgāk kā
līdz 2020. gada 31. martam pašvaldības nekustamo mantu – Grundzāles
kultūras nama Mazās zāles daļu 60
m2 platībā, kas atrodas Tilta ielā 5,
Grundzālē, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9458-008-0108-001),
biedrības projekta realizācijai.
42. Nodot biedrībai „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””, reģ.Nr.
40008184365, bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem pašvaldības nekustamo mantu – telpas Nr. 14 (9,5 m2
platībā), Nr. 11 (3 m2 platībā), Nr. 10
(2,3 m2 platībā) un Nr. 9 (5,3 m2 platībā), kas atrodas pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā Grundzāles
pamatskolas ēkā Tilta ielā 6, Grundzālē, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9458-008-0090-001).
43. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas –
pasažieru autobusu VW LT 46, valsts
reģistrācijas numura zīme EZ 2816,
pirmā reģistrācija 1999. gads, virsbūves Nr. WV1ZZZ2DZYH021383,
2019. gada 21. marta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem izsolē augstāko cenu 2850,00 euro (divi tūkstoši
astoņi simti piecdesmit euro un 00
centi), ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, nosolīja A.Š.
44. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība” projektu „Āra terases – nojumes izbūvei
Launkalnē” projektu konkursam
SVVA stratēģija M2”Attīstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās dabas,
pilsoniskās sabiedrības un kultūras
kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas
attīstības iniciatīvās” aktivitāte 2.3
„Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās
aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas veidu) dažādošana” par
kopējo summu 7883,79 euro (septiņi
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs
euro 79 centi).
45. Apstiprināt grozījumu Smiltenes novada domes 2016. gada 31.
augustā apstiprinātajā nolikumā Nr.
29/16 „Kārtība, kādā tiek iesniegti
un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada domei finansējuma saņemšanai
sporta atbalstam”.
46. Apstiprināt grozījumus
Smiltenes novada domes 2011. gada
31. marta Projektu līdzfinansēšanas
konkursa nolikumā nevalstiskajām
organizācijām Smiltenes novadā.
47. Izsludināt 2019. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes
novadā, un noteikt projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2019.
gada 30. aprīlim, plkst. 17.00.
48. Apstiprināt Nolikumu Nr.
5/19 „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2017. gada 25. janvāra Nolikumā Nr. 3/17 „Uzņēmējdarbības
ideju konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” nolikums””.
49. Izsludināt uzņēmējdarbības
ideju konkursu „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” un noteikt projektu
pieteikumu iesniegumu termiņu līdz
2019. gada 31. maijam, plkst. 16.00.
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50. Apstiprināt Smiltenes novada
domes Ētikas komisijas nolikumu.
51. Apstiprināt Smiltenes novada domes Ētikas komisijas sastāvu:
51.1. Birute Mežale – Smiltenes
novada domes deputāte;
51.2. Edgars Avotiņš – Smiltenes novada domes deputāts;
51.3. Evita Sirmā – Smiltenes
novada domes Kancelejas nodaļas
personāla speciāliste;
51.4. Lita Kalniņa – Smiltenes
novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
51.5. Māris Lazdiņš – Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs.
52. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/19 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 29.
novembra saistošos noteikumus Nr.
18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi”” projektu.
53. Svītrot Smiltenes novada
domes 2017. gada 20. novembra lēmumā (sēdes protokols Nr.18., 4.§.)
„Par maksas noteikšanu Smiltenes
novada kapsētās sniegtajiem pakalpojumiem” lēmuma 1.2. un 1.3.
apakšpunktus.
54. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projektu.
55. Noteikt Smiltenes novada
teritorijā spodrības mēnesi laikā no
2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada
30. aprīlim. Spodrības mēneša laikā

aicināt Smiltenes novada teritorijā
esošās iestādes, komercsabiedrības,
dzīvojamo māju un citu īpašumu
īpašniekus un apsaimniekotājus atbalstīt pašvaldības ierosinājumu un
lēmuma 1. punktā izsludinātā spodrības mēneša laikā sakopt to īpašumā (apsaimniekošanā, nomā) esošo
teritorijas, iekšējo teritoriju un ēku
fasādes. Spodrības mēneša laikā atļaut dedzināt ugunskuros koku un
krūmu zarus sava īpašuma teritorijā,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu
mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem.
56. Slēgt zemes nomas līgumu
ar SIA „TESPARS” par zemes gabala nomu Valkas iela 2, Smiltenē
(kadastra numurs 94150010909),
nosakot līguma darbības termiņu no
2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada
31. martam (ieskaitot) un nomas
maksu 100,00 euro (simts euro) gadā
bez pievienotās vērtības nodokļa.
57. Par sezonas nomas punktu
noteikšanu.
58. Par izmaiņām Pašvaldības
dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisijas sastāvā.
59. Par izmaiņām Smiltenes novada izglītības attīstības plāna aktualizācijas darba grupas sastāvā.
60. Par izmaiņu apstiprināšanu
Smiltenes novada domes komisijas
izglītojamo atbrīvošanai no valsts
noteikto pārbaudījumu kārtošanas
Smiltenes novadā.
61. Apstiprināt Smiltenes nova-

da zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās
identitātes izstrādes 1. posma Esošās
situācijas analīzes un novērtējuma
rezultātus.
62. Piedalīties projekta Jaunatnes politikas valsts programmas
2019. gadam „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai
vietējā līmenī” sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības partneris.
63. Mainīt izglītības iestādes
„Palsmanes internātpamatskola” nosaukumu uz „Smiltenes novada speciālā pamatskola” no 2019. gada 1.
augusta.
64. Apstiprināt Smiltenes Mākslas skolas nolikumu.
65. Par personas iekļaušanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas reģistrā.
66. Par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu.
67. Par īres līguma pārslēgšanu
adresē „Rozītes” dzīv.15, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads.
68. Par I.G. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
69. Par J.P. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
70. Izslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas adresē Ezera iela 3 dz.1,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, no neizīrēto dzīvojamo telpu
saraksta.
71. Par Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas
locekļu ievēlēšanu.

72. Lai nodrošinātu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/027 „Smiltenes
pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” finansēšanu, ņemt
aizņēmumu līdz 1 498 141,00 euro
(viens miljons četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro 00 centi) apmērā
no Latvijas Republikas Valsts kases.
73. Lai nodrošinātu ELFLA projekta
(Nr.18-09-A00702-000100)
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu
rekonstrukcija, 3. kārta” finansēšanu,
ņemt aizņēmumu līdz 905 230,00 euro
(deviņi simti pieci tūkstoši divi simti
trīsdesmit euro 00 centu) apmērā no
Latvijas Republikas Valsts kases.
74. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr. 17-09-A00403-000215)
„Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu infrastruktūras uzlabošana
2. kārta” finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz 185 331,00 euro (viens simts
astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti
trīsdesmit viens euro 00 centi) apmērā no Latvijas Republikas Valsts
kases.
75. Lai nodrošinātu pašvaldības investīciju projekta „Tilta pār
Vizlu Grundzāles pagastā pārbūve”
finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz
239 398,00 euro (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro 00 centi) apmērā
no Latvijas Republikas Valsts kases.
76. Lai nodrošinātu pašvaldības
investīciju projekta „Trases ceļa būve
Launkalnes pagastā” finansēšanu,

ņemt aizņēmumu līdz 274 387,00
euro (divi simti septiņdesmit četri
tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā no Latvijas
Republikas Valsts kases.
77. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izpildi.
78. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2018. gada speciālā
budžeta izpildi.
79. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 6/19 „Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžets”
projektu.
80. Noteikt izmaksas par vienu
izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs.
81. Noteikt Smiltenes novada
Bērnu un ģimenes atbalsta centra izmaksas 430,73 euro par vienu personu mēnesī.
82. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7/19 „Smiltenes novada
pašvaldības 2019. gada speciālais
budžets” projektu.
83. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu
trijiem gadiem.
84. Par domes priekšsēdētāja G.
Kukaiņa komandējumu uz Vāciju.
85. Izbeigt pirms termiņa Aigara
Veldres Smiltenes novada domes deputāta pilnvaras.
Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja

turpinājums no 1. lpp.

(Limbažu, Celtnieku, Gaujas
ielas);
 Smiltenes pilsētas degradēto
teritoriju revitalizācija, II kārta
(Valkas iela);
 Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošana, II
kārta (Kaikas iela);
 Smiltenes novada pašvaldības
ceļu rekonstrukcija, III kārta;
 tiltu pārbūve Smiltenes novadā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā
plānots izlietot 8,5% jeb 2 597 902
EUR, kas ir par 266 335 EUR vairāk
nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus
veido dzīvojamo un nedzīvojamo
namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju
apsaimniekošanu saistīti izdevumi.
Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 218
037 EUR apmērā, tai skaitā ielu
apgaismojuma tīklu izbūvei Variņu
pagasta Līvānu ielā, II kārta, apgaismojuma izbūve gājēju pārejai Atmodas ielā pie veikala “Maxima”,
Smiltenē. Nozīmīgākie plānotie infrastruktūras projekti un darbi:
 Smiltenes novada pašvaldības
nozīmes meliorācijas sistēmu
infrastruktūras uzlabošanas, II
kārta;
 projekts „LIFE ADAPTATE”
(Vidusezera tīrīšana);
 Palsmanes ciema centralizētās
siltumapgādes sistēmas attīstība;
 publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram;
 Smiltenes Vecā parka un tam
pieguļošo teritoriju kompleksā
rekonstrukcija;
 Tepera tilta atjaunošana sporta

atpūtas kompleksā „Teperis”;
 jumta seguma atjaunošana pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Amatnieki”, Palsmanes pagastā ;
 gājēju celiņa izbūve pie „Pils”,
Blomes pagastā.
Atpūtas (tai skaitā sporta), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā
paredzēti 7,3% jeb 2 205 095 EUR,
kas ir par 265 327 EUR mazāk nekā
iepriekšējā gada sākotnējā plānā.
Samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā bija paredzēti papildus līdzekļi Vispārējiem latviešu
Dziesmu un Deju svētkiem. Šajā
budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras
pārvaldes, novada bibliotēku, sporta
pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums 597 368 EUR apmērā 7 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie
no tiem ir:
 trases ceļa izbūve;
 vides pārvaldības uzlabošana,
izmantojot kopīgas darbības
RU–LV pārrobežu reģionos
(LAT–RUS);
 Mēru muižas rekonstrukcija;
 Igaunijas – Latvijas programmas
projekts „COOP Local”;
 pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Smiltenes
novadā;
 Bērensa kapličas rekonstrukcija;
 interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās WiFi4EU.
Vispārējiem valdības dienestiem 2019. gada pamatbudžetā
plānots 1 685 023 EUR jeb 5,5%
no kopējiem izdevumiem. Tie ir
Smiltenes novada domes un pagastu
pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem
no Valsts kases, kas nepieciešami,

lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un
projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2019.
gada pamatbudžeta ieņēmumiem
bez mērķdotācijām sastāda 12,49%,
ko veido pašvaldības noslēgtie līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem
44 projektu realizēšanai.
Sociālai aizsardzībai paredzēti
5,3 % izdevumu jeb 1 615 052 EUR,
kas ir par 457 231 EUR vairāk nekā
iepriekšējā gada sākotnējā plānā.
Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības
sociāliem pabalstiem, sociālajam
dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai
aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,
īslaicīgās sociālās aprūpes gultām,
dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem
„Vidzeme iekļauj” un „Deinstitucionalizācija”. 2019.gadā pašvaldība
saglabās visus sociālo pabalstu un
pakalpojumu veidus.
Vides aizsardzībai 2019. gadā
no pamatbudžeta piešķirti 522 248
EUR, kas ir par 30 500 EUR mazāk
nekā 2018. gada sākotnējā plānā.
Šajos izdevumos ietilpst teritoriju
kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas
uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo
tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu
ierīkošana, kapsētu uzturēšana.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 186 766 EUR apmērā, tos veido
Smiltenes novada pašvaldības policijas izdevumi.
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 78 638
EUR, tai skaitā finansējums piecu
pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.
Izdevumu finansēšanai tiks

izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda
2 400 222 EUR un aizņēmumi Valsts
kasē projektu īstenošanai 9 409 913
EUR apmērā.
Smiltenes novada pašvaldības
speciālais budžets
Smiltenes novada pašvaldības
speciālā budžeta kopējie ieņēmumi
2019. gadā tiek plānoti 404 113 EUR
apmērā. Naudas līdzekļu atlikums
uz gada sākumu 242 298 EUR, tajā
skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 8 709
EUR apmērā. Autoceļu fonda kārtējā gada ieņēmumus 358 980 EUR
apmērā veido saņemtie līdzekļi no
valsts budžeta līdzekļu sadales, kas
paredzēti pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa
kārtējā gada ieņēmumu plānoti 44
053 EUR apmērā.
Smiltenes novada speciālā budžeta (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izdevumi 2019. gadā plānoti 626 412 EUR apmērā. Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti 548 492 EUR apmērā ielu un
ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai
skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomaiņai un grantēto ceļu remontam. No dabas resursa nodokļa
maksājumiem iegūtos līdzekļus 68
131 EUR apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai,
izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa
novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un
koku kopšanai. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti
9789 EUR apmērā atbilstoši katra
ziedojuma mērķim.
Plašāka informācija par apstiprināto 2019. gada pašvaldības budžetu www.smiltene.lv.

 Erasmus + Min pedāļus, lai labāk mācītos! - Grundzāles pamatskolai 9 510 EUR;
 Erasmus + Ķēdes reakcija –
Grundzāles pamatskolai 15 426
EUR;
 Erasmus + Efektīvai sadarbībaiPalsmanes internātpamatskolā
19 772 EUR.
Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars 28,6% jeb 8 705 003
EUR ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 21,47 procentiem
jeb 1 538 425 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs
budžeta sadaļas izdevumus veido
izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un
ekonomiskās darbības atbalstam.
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā ir 116 ielas un to kopējais
garums ir 72,153 km. No kopējā
ielu garuma ielas ar asfalta segumu
ir 51,4 km, ar grants segumu 20,753
km, savukārt ceļu kopējais garums
ir 343,096 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 10,51 km,
ar grants segumu 332,586 km. Šajā
funkcijā līdzfinansējums plānots 14
infrastruktūras projektu realizēšanai 8 530 441 EUR apmērā. Lielākie plānotie projekti ir:
 Smiltenes novada pašvaldības
ceļu rekonstrukcija, II kārta;
 ielu seguma atjaunošana pēc
SIA „Smiltenes NKUP” kanalizācijas tīklu izbūves;
 uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas
laukums), I un II kārta;
 Smiltenes pilsētas Raiņa ielas
posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas
ielas pārbūve;
 Smiltenes pilsētas degradēto
teritoriju revitalizācija, I kārta

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izsludina uzņēmējdarbības
ideju konkursu
„Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā!”

Projekta konkursa mērķis ir
sniegt atbalstu Smiltenes novada
uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes
novadā un kuru rezultātā tiek radīti
jauni produkti un pakalpojumi vai
tiek radītas jaunas darbavietas.
Projektu uzņēmējdarbības ideju
konkursā var piedalīties Smiltenes
novadā reģistrēta juridiska persona
vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības
veicējs vai komersants.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu
izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka
piešķirtais līdzfinansējuma apjoms
nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais
pieejamais finansējums 12 000
EUR.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
atbilstoši konkursa nolikumā no-

teiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu
tāme, iesniedzēja dzīves un darba
apraksts – CV vai cita nepieciešamā
informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa un
cita informācija pieejama Smiltenes
novada mājas lapā www.smiltene.
lv. Papildus informācija Smiltenes
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571 vai
sūtot jautājumus uz e-pastu dome@
smiltene.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
līdz 2019. gada 31. maijam plkst.
16.00 Smiltenes novada domes
Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, LV-4729) personīgi vai pa
pastu (pasta zīmogs 31. maijs).
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2019. gada marta mēnesī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie, noslēgtas 5 laulības un
sastādīti 13 miršanas reģistri.
Marta mēnesī dzimšanas apliecības saņēma 4 meitenes un 6 zēni.
Nodaļā sastādīti 13 miršanas
reģistri. Miruši 7 vīrieši (vecumā no
65 līdz 86 gadiem) un 6 sievietes

(vecumā no 46 līdz 94 gadiem). Miruši 5 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Bilskas pagasta iedzīvotāji un
pa 1 – Blomes, Brantu, Launkalnes,
Lizuma, Kārķu un Smiltenes pagasta iedzīvotājam.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Amatierteātra „Cik jaudas!”
jaunā iestudējuma
„Gatavības apliecība” pirmizrāde
27. aprīlī plkst. 19:00 Grundzāles kultūras namā notiks pagasta amatierteātra „Cik jaudas!”
jaunā iestudējuma „Gatavības
apliecība” pirmizrāde.
Skolotāja tēls iemieso konkrētā
laika vai sabiedrības daļas vērtības
un īpašības, tāpēc tiek bieži izmantots ne vien latviešu, bet arī pasaules literatūrā. Skolotāja tēls ne tikai
mākslā, bet arī dzīvē ir daudzdimensionāls – tas ietver gan cilvēciskās,

gan profesionālās kvalitātes. Patiesībā ne tikai skolotājs kā profesija, arī
kā pastāvīga parādība ir fenomenāls.
Tas sevī apvieno vecāku, drauga,
padomdevēja, ceļabiedra, autoritātes, soģa un citas funkcijas.
Priecāsimies, ja būsiet kopā ar
mums un iepazīsiet notikumus un
ikdienu Ungārijas meiteņu ģimnāzijas 1935/36 mācību gadā.
Dzintra Medne,
„Cik Jaudas” režisore

2019. gada 12. aprīlis

SIA „Smiltenes NKUP” informē
 Šobrīd varam pilnīgi droši
teikt, ka rēķinus par apsaimniekošanu sagatavojam WinNams programmā. Kompānija „VAR Datu
Sistēmas”, kas izstrādā programmu
WinNams, ir uzņēmums ar vairāk
kā 20 gadu pieredzi darbā ar namu
apsaimniekotājiem. Iedzīvotājiem,
kuri nodod ūdensskaitītāju rādītājus elektroniski, ir iespējams tos iesniegt WEB kabinetā, kā arī redzēt
informāciju par skaitītājiem un iepazīties ar mājas lietu. Savās pastkastītēs vai e-pastos rēķini mazliet
ir mainījuši izskatu un noteikti jauni
klienta numuri.
 Dabā jau sācies pavasaris
un katram, kas vēlās uzpost savu apkārtni pēc ziemas miera, mēs varam
palīdzēt!
Mēs piedāvājam apmēram kubikmetru lielu maisu zaļajiem atkritumiem – Jūs atnākat pie mums, Pils
ielā 3a, samaksājiet kasē 10,00 EUR
(ar PVN) un saņemat maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā
noliekat pie savas sētas. Piezvaniet,
ka maiss pilns un mēs savāksim.

Maksa ir par maisa izmantošanu
un atkritumu aizvešanu, bet maiss
nepaliek Jums īpašumā!
Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojājumiem un piepildīts
tikai ar zaļajiem atkritumiem.
Jautājumu gadījumā aicinām
zvanīt Elīnai Aģei, tālr: 29161694.
 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7a, Smiltenē īres tiesību izsoles pirmajā kārtā (A korpuss) tika izsolīti 10 (no 12)
dzīvokļi . Jaunie īrnieki visi ir noslēguši īres līgumus uz 5 (pieciem) gadiem un iekārtojas dzīvokļos.
Ar 2019. gada 1. aprīli tika uzsākta pieteikšanās B korpusa izsolei
un jau 16.,17.,18. aprīlī notiks izsoles. Jāsaka, ka par B korpusu ir lielāka interese.
Daugavas ielā 7a kopā ir 24
dzīvokļi: 8 – vienistabas dzīvokļi,

8 – divistabu dzīvokļi, 8 – trīsistabu
dzīvokļi.
 Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu uzskaiti, Smiltenes kapsētās ir veikta
kapu digitalizācija. Atbilstoši Smiltenes novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 18/17 „Smiltenes
novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”,
iedzīvotājiem ir pienākums noslēgt
kapavietas uzturēšanas līgumu ar
kapsētas apsaimniekotāju. Ar līguma projektu var iepazīties www.
smiltenesnkup.lv. Līgums tiek slēgts
uz nenoteiktu laiku, tas neparedz samaksu par kapavietas uzturēšanu.
SIA „Smiltenes NKUP” aicina tos piederīgos, kam ir apbedījumi Smiltenes kapsētās, līgumus
par kapavietas uzturēšanu noslēgt
uzņēmuma birojā Smiltenē, Pils
ielā 3a, 1. stāvā (Kancelejā) pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 17:30,
pusdienas pārtraukums no 12:00
līdz 13:00.
SIA „Smiltenes NKUP”

Atsākti būvniecības darbi pie apakšzemes
komunikāciju izbūves
Atsākti būvniecības darbi pie
apakšzemes komunikāciju izbūves
– ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Smiltenē, projekta
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta”
ietvaros. Šobrīd būvniecības darbi
norisinās Valmieras ielā, Ābeļu ielā
un Raiņa ielas posmos. Savukārt
šajā sezonā turpināsies segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi
ielās, kurās būvniecība netika līdz
galam pabeigta.
Turpināsies darbi pie atlikušajām projektā plānotajām ielām:
Drandu ielā, Līkā ielā, Cēsu ielā,
Mazā Jaunā ielā, Augstā ielā.
SIA „Smiltenes NKUP” jau iepriekš informējis iedzīvotājus, ka
nekustamo īpašumu īpašniekiem,
kur notiek būvdarbi, nepieciešams
pieprasīt Tehniskos noteikumus

IEGULD ĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ūdensvada un/vai kanalizācijas ierīkošanai, lai varētu savu īpašumu
pieslēgt centralizētai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai. Tehniskos noteikumus var pieprasīt ierodoties personīgi SIA „Smiltenes
NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē vai
aizpildot elektroniski iesniegumu
http://smiltenesnkup.lv/.
SIA „Smiltenes NKUP” pārstāvji regulāri veiks kontroli par pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas
tīkliem un ūdensvadiem gan projekta ietvaros izbūvētajās ielās, gan arī
visā pilsētā, atbilstoši izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem. Informējam, ka, veicot kontroles, ir jau

atklāti vairāki nelegālie pieslēgumi!
Brīdinām!!! Par patvaļīgu pieslēgšanos pie pakalpojuma sniedzēja
inženierkomunikācijām tiks piemērots naudas sods atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 „Noteikumi par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu un lietošanu”.
Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada rudenim.
SIA „Smiltenes NKUP” aicina
iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, par neērtībām, kas radušās ar būvdarbu sākšanos Smiltenes
pilsētas ielās.
SIA „Smiltenes NKUP”

Nāc strādāt Smiltenes novadā!
Smiltenes novada dome izsludina konkursu uz IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDES VADĪTĀJA VIETNIEKA amatu.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@smiltene.lv, iesniegt personīgi
vai pa pastu Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, LV-4729 slēgtā aploksnē ar

norādi „Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieka amata konkursam” līdz
2019. gada 23. aprīlim. Tālrunis uzziņām 64707584, 64707875.
Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU.
Pieteikuma dokumentus: CV (dzīves
aprakstu), kas apliecina pretendenta
darba pieredzi, iegūtās zināšanas un
prasmes, iesniegt personīgi, pa pastu

Blomes pagasta pārvaldē Cēsu ielā
9, Blomē, Smiltenes novadā, LV4707, vai e-pastu blome@smiltene.
lv līdz 2019. gada 23. aprīlim. Tālr.
informācijai 26420044.
Vairāk informācijas par darbu
pienākumiem, prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem www.
smiltene.lv.

Bezmaksas lekcija novada iedzīvotājiem
Projekta – „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros aicinām novada iedzīvotājus
uz bezmaksas lekciju „Kā atgūt un
saglabāt savu emocionālo līdzsvaru
un cīnīties ar stresu”.
2019. gada 25. aprīlī plkst.
17:30 Smiltenes kultūras centra mazajā zālē, Gaujas ielā 1,
Smiltenē, viesosies pasniedzēja,
konsultante, sertificēta ģimenes

psihoterapeite ar vairāk kā 20
gadu pieredzi ģimenes un grupu
terapijā Aina Poiša.
Lekcijas mērķis ir veidot izpratni, kā veiksmīgāk pielāgoties
sociālajām, emocionālajām un veselības stāvokļa izmaiņām un kā
spēt saglabāt labu pašsajūtu un dzī-

ves kvalitāti. Psihoterapeite pastāstīs par pozitīvā un negatīvā stresa
ietekmi, par iekšējo resursu banku, par to, kā
rūpes par savu veselību un ķermeni
var būt “ierocis” pret stresu.
Laipni gaidīts ikviens!
Anita Šteinberga,
Smiltenes novada domes Sociālā
darbiniece
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Lielā Talka 2019 – 27. aprīlī
Šogad Lielā Talka notiks 27.
aprīlī un tajā aicinām ne tikai
vākt atkritumus, bet iet vienu
soli tālāk – tos vācot – šķirot. Šķirošana, vācot atkritumus, šogad
ieviesta, lai veicinātu izpratni par
plastmasas piesārņojumu, tās
kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes
piesārņojumu.
Smiltenes novada dome aicina
ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā un vākt
ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus, izveidot
puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus,
atjaunot un uzstādīt soliņus, laipas.
Talkas dienā ir iespēja organizēt
arī pašam savu talku un saņemt
maisus, par ko lūdzam informēt
Smiltenes novada domes saimnieciskās darbības nodaļu pa tālruni
64707868 vai arī attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Savu talku ir
iespējams reģistrēt arī mājaslapā
www.talkas.lv.
Izvēlies savu talkošanas vietu
Smiltenes novadā
1. Smiltenē visi talcinieki tiek
aicināti uz Veco parku, kur pulksten
9:00 sākam talkošanu pie dīķīšu
kaskādes. Tiks veikti dažādi parka
sakopšanas darbi. Bērni kopā ar vecākiem uzstādīs putnu būrīšus. Pēc

talkošanas būs kopīgas pusdienas.
2. Smiltenes pagastā veiks labiekārtošanas darbus Līgo kalnā. Talkas sākums plkst. 9:30 Līgo kalnā.
Pēc talkošanas kopīgas pusdienas.
3. Grundzāles pagastā – pulcēšanās plkst. 9:00 pie Grundzāles
kultūras nama, kur ar autobusu talci-

nieki tiks aizvesti uz Aumeisteriem.
Kopā ar vietējiem iedzīvotājiem uzkopsim Aumeisteru centru, teritoriju
ap autobusu pieturas vietu, šķirojamo atkritumu konteineru laukumu
un pašvaldības ceļiem piegulošās
teritorijas. Pēc talkas būs kopīgas
pusdienas!

4. Palsmanes pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz talkošanu
Palsmanes kapsētā. Plkst. 9:00 no
Palsmanes kultūras nama autobuss
talciniekus vedīs uz kapsētu. Talkas
noslēgumā būs talkas cienasts.
5. Blomes pagasta Lielajā Talkā
tiks sakopta brīvdabas estrāde „Jeber-

leja”. Plkst. 9:00 talcinieki tiek aicināti pulcēties pagasta centrā, lai kopīgi dotos uz brīvdabas estrādi „Jeberleja”. Talkā tiks grābtas lapas, vākti zari
un atkritumi. Talciniekus pēc talkas
cienās ar siltām pusdienām.
6. Bilskas pagastā talkos pie
Bilskas ezera un pie Mēru muižas.
Lielā talkošana pie Bilskas ezera sāksies plkst. 10:00. Turpināsies
darbi pie ezera apkārtnes labiekārtošanas.
Talkošana pie Mēru muižas
sāksies plkst. 10:00, kur veiks dažādus muižas apkārtnes sakopšanas
darbus.
Pēc talkošanas talcinieki tiks
nodrošināti ar pusdienām.
7. Launkalnē iedzīvotāji uz pagasta sakopšanas talku tiek aicināti
vienu dienu iepriekš – 26. aprīlī.
plkst. 11:00 pie kultūras nama, kur
kopā ar skolēniem sakopsim Launkalnes pagasta apkārtni.
8. Variņu pagastā tikšanās
plkst. 9:00 pie Variņu kultūras nama.
Tiks lasīti atkritumi gar ceļmalām
un citās vietās pagasta centrā. Pēc
talkošanas kopīgas pusdienas.
Uz talkām līdzi ņemam darba cimdus un grābekļus, kā arī
nodrošināmies ar laikapstākļiem
atbilstošu apģērbu!
Nāc un piedalies talkās
Smiltenes novadā!

Turpinās darbs pie Smiltenes novada zīmola stratēģijas izstrādes
Martā Smiltenes novada domes Kultūras, sporta un izglītības
jautājumu komitejas sēdē, klātesot
biedrības „Abulas lauku partnerība” projekta izveidotai konsultatīvai
darba grupai, SIA „Triple Bounce”
prezentēja Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas
un vizuālās identitātes stratēģijas 1.
posma esošās situācijas analīzi un
novērtējumu.
Esošās situācijas analīze un novērtējums ietver padziļinātu informāciju par novada identitātes aspektiem, vērtībām, pašuztveri, salīdzinošo vērtējumu, novada pastāvīgo,
mainīgo un simbolisko faktoru uztveri, novadu simbolizējošo resursu
uztveri un to attīstības dinamiku un
zīmola identitātes atribūtiem.
Izpētei un analīzei tika izmantoti dažādi avoti: Smiltenes novada
vēsturiskā komunikācija, plānošanas
un stratēģiskie dokumenti, novada
veiktie pētījumi, trešo pušu veiktie
publiski pieejamie pētījumi, blakus
teritoriju veiktie pētījumi, statistikas
dati. Veikts novada tēla mediju monitorings un izpētīts, kādi viedokļi
par novadu parādās sociālajos tīklos
laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam. Notika 10 individuālas intervijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem un
divas radošas grupu darbu sesijas,
kurās piedalījās Smiltenes novada
iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldības
un nevalstisko organizāciju pārstāvji
– kopā vairāk kā 50 cilvēki. Veiktas
anketas tipa aptaujas Smiltenes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, novada vadības pārstāvjiem, tūristiem,
kā arī Latvijas iedzīvotājiem ārpus
Smiltenes novada – kopā vairāk kā
960 cilvēkiem. Veikta Smiltenes
novada identitātes atribūtu modelēšana, SVID un PEST analīzes.
Esošās situācijas analīzē un no-

vērtējumā ir secināts, ka Smiltenes
novada spēcīgākās identitātes uztveres kategorijas ir uzņēmējdarbība
un vietējie ražojumi, daba un sports.
Novads ir ekonomiski aktīvs, ko pierāda augstais nodarbinātības līmenis, priekš Vidzemes reģiona augsta
vidējā alga, novada eksportspēja un
salīdzinoši ar citiem reģiona novadiem zemāks demogrāfiskās slodzes
līmenis. Novads ir sportiski aktīvs,
ko pierāda „Tepera” sporta kompleksa popularitāte, daudzveidīgais
sporta aktivitāšu piedāvājums, starptautiska mēroga sporta pasākumu
apmeklētāju skaits, pasaules mēroga
sportisti starp populārākajiem novadniekiem. Novada cilvēki aktīvi
iesaistās kultūras dzīvē – to pierāda
augstais dziesmu un deju svētku dalībnieku īpatsvars. Galvenie novada
dabas resursi, ko novērtē iedzīvotāji
un tūristi – daba pilsētvidē (parki,
ezeri), daba aktīvai un mierīgai atpūtai (velo maršruti, ezeri u.c.). Starp
novada spēcīgākajiem tūrisma, kultūrvēstures un dabas objektiem augstāko novērtējumu ieguvuši tieši
ezeri – gan pilsētas ezeri kopā ar promenādi un parku, gan novada ezeri.
Ieteicams attīstīt ezerus kā objektus
tūrismā – paplašinot pieejamību un
aktivitātes ap tiem. Veicot novada
SVID un PEST analīzi, konstatēts,
ka šobrīd novadā trūkst dzīvesvietu. Šo faktoru nepieciešams novērst
pirms tiek veiktas investīcijas jaunu
iedzīvotāju piesaistes komunikācijā.
Lai arī novada teritorija ir daudzveidīga, nav novērojama izteikta pagastu mikroidentitāte. Pašuztvere starp
pilsētām un pagastiem ir vienota un
tas ir stabils pamats novada zīmola
attīstībai. Potenciālajiem iedzīvotājiem priekšrocību rada novada kompaktums, pilsētas un dabas radītā
harmonija, kvalitatīvs izglītības un

interešu izglītības piedāvājums. Tūrisma joma Smiltenes novadā ir mazattīstīta – nav lielu magnētisku objektu, neattīstīta tūrisma infrastruktūra – īpaši ārpus vasaras sezonas.
Iespējas rada starptautisko sporta
pasākumu radītā plūsma un atpazīstamība, darījumu un administratīvā
tūrisma pieredze, novada kultūras,
autentiskas pieredzes un dabas tūrisma virzieni. Novadā ir aktīva uzņēmējdarbības vide, kas ir priekšrocība
potenciālajiem uzņēmējiem. Ieteicams šo jomu attīstīt, gan paplašinot
atbalstu jauniem uzņēmējiem, gan
iesaistot esošos uzņēmumus novada
tēla veidošanā.
Pētījuma rezultātā ir noteiktas
galvenās Smiltenes novada zīmola
mērķauditorijas: esošie un potenciālie iedzīvotāji, esošie uzņēmēji
un potenciālie investori, tūristi un
novada viesi, kas ierodas iepirkties,
mācīties, apciemot savējos, īslaicīgi
nodarbinātie un citi viesi.
Balstoties uz veikto analīzi SIA
„Triple Bounce” ir izstrādājis Smiltenes novada zīmola pozicionējuma
virzienus: 1) Aktīva un enerģijas
pilna vieta; 2) Latvisks novads; 3)
Cilvēka un dabas mijiedarbība.
Lēmumu par zīmola pozicionējuma virzienu, balstoties uz veikto
esošās situācijas analīzi un novērtējumu, pieņēma Smiltenes novada
dome un biedrības „Abulas lauku
partnerība” projekta konsultatīvā
darba grupa, kur iesaistījušies 15 –
20 no 70 uzrunātiem viedokļu līderiem – NVO pārstāvji, iedzīvotāji,
uzņēmēji un citi dažādu jomus speciālisti.
27. marta Smiltenes novada domes sēdē deputāti, ņemot vērā projekta konsulatīvās darba grupas 46
viedokļus, lēma par Smiltenes novada zīmola pozicionējuma virzienu

virzīt – Aktīva un enerģijas pilna
vieta – Smiltenes novadā dzīvo un
strādā darbīgi un uzņēmīgi, enerģiski, sportiski un aizrautīgi cilvēki,
kuri aktīvi iesaistās novada dzīvē.
Te negaida, lai kāds no malas atnāktu un pateiktu, ko darīt – cilvēki paši
redz, kas darāms, paši saskata, rada
un īsteno jaunas iespējas, lai pašiem
būtu interesantāka, labāka, skaistāka
dzīvošana. Smiltenes novads pulcina cilvēkus, kuri dara no sirds un ar
gudru domu. Tā uzplaukst ne tikai
novads, tā soli pa solim, veidojas
visas valsts labklājība un ilgtspēja
nākotnē.
Nākamais posms ir Smiltenes
novada zīmolvedības stratēģijas
izstrādes, tā ietvaros tiks izstrādāta zīmola platformas jeb identitātes
apraksts, kas ietvers zīmola pamatus, vīziju, lomu, solījumu, pēc tam
tiks izstrādāti 2 – 3 radošie koncepti.
Stratēģijas izstrādes 2. posma procesā plānots vēlreiz iesaistīt novada
iedzīvotājus un viesus, organizējot
aptaujas.
Atgādinām, ka Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes
stratēģijas izstrāde notiek biedrības
„Abulas lauku partnerība” starptautiska ELFLA projekta „Place
Branding for Rural Development”
ietvaros.
Projekta sadarbības partneri
Latvijā ir biedrība „Lauku partnerība
Ziemeļgauja” un ārvalstīs vietējā rīcības grupas – Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade, kā arī Smiltenes un
Beverīnas novadu pašvaldības.
Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi,
gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot

teritorijas zīmola stratēģiju un radot
jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot
mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu
dažādām mārketinga aktivitātēm.
Projekta ietvaros tiek izstrādāta
gan Smiltenes novada zīmolvedības,
mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija, gan Beverīnas novada zīmolvedības stratēģija
un vizuālās identitāte. Katram novadam tiek izstrādāta sava stratēģija.
Ņemot vērā biedrības „Abulas lauku
partnerība” veiktā iepirkuma rezultātus, abu novadu stratēģijas izstrādā SIA „Triple Bounce”.
Biedrība „Abulas lauku partnerība” projekta ietvaros plāno arī
dažādu apmācību organizēšanu saistība ar efektīvu zīmola lietošanu, kur
varēs piedalīties novadu uzņēmēji,
nevalstisko organizāciju pārstāvji un
citi interesenti. Plānoti arī pieredzes
apmaiņas braucieni pie sadarbības
partneriem uz Somiju un Zviedriju
un viņu uzņemšana Smiltenes un
Beverīnas novados.
Projekta īstenošana paredzēta
līdz 2020. gada 20. martam. Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes izmaksas ir 37 000 EUR bez
PVN, kas tiek segti no ELFLA projekta līdzekļiem. Smiltenes novada
domes līdzfinansējums biedrībai
„Abulas lauku partnerība” projekta
īstenošanai ir 2155,80 EUR .
Interesenti, kuri vēlas iesaistīties biedrības „Abulas lauku partnerība” projekta konsultatīvajā darba
grupā, var rakstīt uz e-pastu: abulas_lp@inbox.lv.
Ar esošās situācijas analīzes
materiāliem var iepazīties www.
smiltene.lv vai www.abulas.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību specialiste
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Zemes nomas tiesību mutiska izsoli
Smiltenes novada dome 2019. gada 14. maijā plkst. 14:30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu
zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam,
kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kura atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība (ha)

Izsoles
Izsoles
t.sk. sākumcena
minimālais
LIZ
euro bez
solis (euro)
PVN

„Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”,
3,8 (zemes
9470 005 0041
3,8
Launkalnes pag., Smiltenes nov.
vienības daļa)
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās,

76,00

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 nova-

10,00

Nomas
līguma
termiņš
(līdz)
31.12.2023.

dā, 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 9. maijam (ieskaitot).”

Izmaiņas Smiltenes novada domes
deputātu sastāvā
27. marta Smiltenes novada domes sēdē tika izskatīts deputāta un
domes priekšsēdētāja vietnieka Aigara Veldres (Nacionālā apvienības
„Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa,
kuru domes deputāti apstiprināja.
Smiltenes novada domes lēmums tiks nodots Smiltenes novada
vēlēšanu komisijai, kurai trīs darba
dienu laikā, ņemot vērā Smiltenes
novada 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātus, jānosaka nākamais
deputāta kandidāts no Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, kurš stāsies
A.Veldres vietā. Pēc vēlēšanu rezultātiem nākamais sarakstā ir deputāts
Dzintars Zvaigzne.
Aigars Veldre Smiltenes novada
domē ieņēma priekšsēdētaja vietnie-

ka amatu, atbildēja par pašvaldības
sociālās, izglītības, sporta un kultūras jomas jautājumiem. Bija Sociālo
un medicīnas jautājumu pastāvīgās
komitejas priekšsēdētājs un Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās
komitejas loceklis. Lēmumu par
deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms
termiņa A. Veldre pamato ar to, ka ir
uzsācis jaunas darba tiesiskās attiecības un tās nav iespējams savienot
ar deputāta darbu pašvaldībā.
Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis saka paldies Aigaram par darbu Smiltenes novada pašvaldībā, kurā
viņš uzņēmās vadīt Sociālo un medicīnas jautājumu komiteju, kā arī koordinēja pašvaldības funkciju audita
veikšanu. Tāpat G. Kukainis informē,
ka otra domes priekšsēdētāja vietnieka amatā (tas ir A.Veldres vietā) netiks iecelts cits deputāts, domes vadī-

ba saglabāsies trīs cilvēku sastāvā.
Kā informēts iepriekš, Smiltenes novada domes deputātu sastāvā izmaiņas notika jau 2018.gada
nogalē, kad Z. Vīķele (Latvijas Reģionu Apvienības „Vidzemes partija”) pieņēma lēmumu par deputātes
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
Viņas vietā ar 2019. gada 1. februārī
stājās līdzšinējais domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš, kļūstot par algotu domes priekšsēdētaja vietnieku
tautsaimniecības, infrastruktūras un
administratīvajos jautājumos, savukārt domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja amatā iecēla Andri
Lapiņu.
Lēmumu par jaunā deputāta kandidāta apstiprināšanu plānots pieņemt
kādā no nākamajām domes sēdēm.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināts projektu
līdzfinansēšanas
konkurss nevalstiskajām
organizācijām
Smiltenes novada dome izsludina 2019.gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.
Projekta konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus
projektu idejas izglītības, kultūras,
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas
un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).
Ar šā gada 27. marta domes
sēdes lēmumu ir veikti grozījumi
konkursa nolikumā, kas paredz, ka
pretendents var saņemt līdzfinansējumu projektam, ja projektā norādītajam mērķim nav saņemts cits līdzfinansējums no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta
atbilstošo izmaksu kopējās budžeta
summas, ar nosacījumu, ka piešķir-

tais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 1000,00 EUR. Kopējais pieejamais finansējums 6000,00 EUR.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta
pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija
pieejama Smiltenes novada mājas
lapā www.smiltene.lv. Papildus informācija Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļā pa
tālr. 64707571 vai sūtot jautājumus
uz e-pastu dome@smiltene.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 30. aprīlim
plkst. 17:00, Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā
(adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs
30. aprīlis).
Smiltenes novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļa

Ārstu pieņemšanas laiki
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” informē par speciālistu
(kuri pieņem konkrētos datumos)
pieņemšanas laikiem 2019. gada
aprīlī, maijā:
 Ārsti – ķirurgi Baiba Gabrāne un Ruslans Kovaļenko katra
mēneša ceturtdienās no pulksten
16:00 līdz 19:00 (pēc pieraksta);
 Bērnu alergologs – Dr.
Mārīte Poga pieņems 17. maijā no
pulksten 08:20 līdz 15:40 (pēc pieraksta);
 Masieris – Pēteris Kokarēvičs pirmdienās un trešdienās
no pulksten 08:00 līdz 12:30 (pēc
pieraksta) un otrdienās no pulksten
13:00 līdz 15:30 (pēc pieraksta);

 Par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstes – Intas Kezikas pieņemšanas datumiem interesēties reģistratūrā;
 Dzirdes aparātu speciāliste, audiologs Zoja Naudžāne (tālr.
26018483) pieņems katra mēneša pēdējā piektdienā no pulksten
10:30 līdz 13:00.
Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs,
radiologs – diagnosts, USG ārsts,
otolaringologs, internists, acu ārsts,
arodslimību ārsts, neirologs, onkologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā
laboratorija, kardiologs, endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, bērnu

alergologs, 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
aprīlī būs pieejams izbraukumu
mamogrāfs:
 18. aprīlī MFD Veselības grupas mobilā diagnostika
no pulksten 10:00 līdz 17:00 pēc
iepriekšēja pieraksta pa tālr. +371
25431313.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” administrācija

Projekta „COOP Local” ietvaros izveidota interaktīva karte –
IZVĒLIES GUDRI, PĒRC VIETĒJO!
Projekta „COOP Local” ietvaros izveidota interaktīva karte, kur apkopo- EUROPEAN UNION
ta informācija par projektā
iesaistīto reģionu piena un gaļas
produktu ražotājiem, ogu, augļu,
dārzeņu un stādu audzētājiem, kā
arī amatniekiem.
Pieprasījums pēc vietējiem
ekoloģiski audzētiem un ražotiem
pārtikas produktiem un amatnieku
darinājumiem pieaug gan Latvijā,
gan visā Eiropā. Pircēji augstu novērtē svaigus, dabiskus pārtikas pro-

duktus no vietējiem audzētājiem un
ražotājiem. Tādēļ ir svarīgi apkopot
informāciju par vietējiem audzētājiem un ražotājiem, kas piedāvā
svaigu un ekoloģisku pārtiku un vietējo amatnieku darinājumus.
Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības projekta ietvaros „COOP
Local”, kas tiek īstenots sadarbībā ar Setu zemes apvienību, Repi-

nas inkubācijas centru, Veru
pašvaldību, Apes novada un
Smiltenes novada pašvaldību,
ir izveidota interaktīva karte
ar informāciju par iesaistīto reģionu
piena un gaļas produktu ražotājiem,
ogu, augļu, dārzeņu un stādu audzētājiem un amatniekiem, kas darina
rokdarbus un amatniecības izstrādājumus. Karte ir izveidota kā katalogs
ar informāciju par projekta „COOP
Local” dalībniekiem, lai pircējiem ir
ērtāk par tiem uzzināt un tos atrast.
Projektā ir iesaistīti mazie, vi-

dējie uzņēmēji un mājražotāji no
četrām nozarēm: ogu un augļu audzētāji/pārstrādātāji, piena un gaļas
ražotāji/pārstrādātāji, dārzeņu audzētāji/pārstrādātāji, kā arī amatnieki/rokdarbnieki.
Informāciju par tiem var atrast
Google interaktīvajā kartē, kas pieejama www.smiltene.lv.
Par iespējām citiem mājražotājiem un audzētājiem ievietot informāciju par sevi šajā katalogā,
interesēties pie Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra vadī-

tāja Modra Apsīša Tūrisma informācijas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, tālrunis +371 29395200, +371
64707575, e-pasts modris.apsitis@
smiltene.lv.
Projekts „COOP Local” tiek
finansēts no Latvijas – Igaunijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.– 2020., vairāk informācijas
par projektu www.smiltene.lv.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļa
projektu vadītāja
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Projekta ietvaros tiks izstrādāts
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns
Lai apzinātu klimata
pārmaiņu radītos riskus,
28. martā Smiltenes novada
domē notika pirmā no trīs
Ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plāna izstrādei paredzētajām sanāksmēm.
Kopš 2017. gada Smiltenes novada dome īsteno projektu „Kopēja
metodika ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plānu attīstībai
Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049”
ar mērķi veicināt klimata politikas
un tiesību aktu uzlabošanu vietējā
līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši
izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus, kā
arī izveidojot pilotprojektus klimata
pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Kā informēts iepriekš, projektā
ir iesaistīti 11 partneri no dažādām
Eiropas valstīm, Smiltenes novads

ir vienīgā projektā darbojošā pašvaldība no Latvijas. Projekta ietvaros
katrs partneris – pašvaldība – īstenos savu pilotprojektu. Smiltenē paredzēts atjaunot Vidusezera slūžas,
kā arī veikt Vidusezera tīrīšanu un
padziļināšanu – sanesumu, dūņu un
piesārņojuma tīrīšanu.
Projekta ietvaros paredzēts arī
izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plānu Smiltenes
novadam, ar kuru tiks aizstāts spēkā
esošais Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns. Esošā plānā ir iekļautas
aktivitātes, kas pamatā fokusējas uz
pašvaldībā radītās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu. Taču apzinoties, ka klimata pārmaiņas ir neizbēgams process, kas sev līdzi nes

dažādus riskus, esošais plāns
tiks ne tikai atjaunināts, bet
arī papildināts ar klimata risku
novērtējumu un pasākumiem,
kas ir vērsti uz pielāgošanos
klimata pārmaiņām.
Lai apzinātu klimata pārmaiņu
radītos riskus Smiltenes novadā, kā
arī iepazīstinātu ar veikto risku un
ievainojamības novērtējumu Smiltenes pašvaldībai un identificētu
potenciālos pasākumus, ko iekļaut
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plānā, 28. martā Smiltenes
novada domē notika sanāksme,
kurā piedalījās gan pašvaldības, gan
valsts atbildīgo institūciju pārstāvji,
gan iedzīvotāji.
Sanāksmē piedalījās arī projekta sadarbība partnera, SIA „Ekodoma” pārstāve Anda Jēkabsone,
kas prezentēja veikto datu analīzi
un identificētās riska jomas, kurām
būtu nepieciešams pievērst uzmanību plāna izstrādē.

AS „Latvijas Valsts meži” Austrumvidzemes reģiona meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists Mārtiņš Kudiņš stāstīja par
uzņēmuma preventīvajiem pasākumiem, kādi tiek veikti gan Smiltenes
novadā, gan Latvijā, lai mazinātu
ugunsgrēku izplatību, kā arī iepazīstināja ar meža ugunsgrēku statistiku
Smiltenes novadā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas daļas Smiltenes posteņa komandieris Renārs
Žeļezkins vērsa uzmanību uz civilās
aizsardzības sistēmas nozīmi katastrofu un seku likvidēšanā.
Diskusijas daļā klātesošie dalījās ar dažādām problēmsituācijām
ar kurām dienesti saskaras ikdienas
darbā, kā arī tika pārrunāti potenciālie riski, ko rada klimata pārmaiņas.
Pozitīvi vērtējams ir tas, ka daļai
no identificētajām problēmām tika
saskatīti arī risinājumi, kurus pašvaldība šobrīd jau īsteno vai plāno

īstenot nākotnē, kas ir kā veiksmīgs
starts ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādei.
Šī bija viena no trīs plāna izstrādei paredzētajām sanāksmēm.
Nākamā tikšanās tiks organizēta, lai
apspriestu jau konkrētu plāna 1. redakciju, sniegtu ieteikumus tā pilnveidošanai un trešā – lai prezentētu
galējo plāna versiju un tajā iekļautos
pasākumus. Arī uz nākamajām sanāksmēm tiks aicināti iedzīvotāji,
tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai un līdzdarboties plāna izstrādē.
Projektu „LIFE ADAPTATE”
plānots īstenot līdz 30.09.2021.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
3 214 997,00 EUR, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir
291 461,00 EUR.
Vairāk informācijas par projektu: www.lifeadaptate.eu.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja

Uzsākta multifunkcionāla Trases ceļa izbūve
Lai sekmētu tālāku Smiltenes
novada pašvaldības īpašuma „Sporta komplekss pie Tepera ezera” attīstību kā daudzfunkcionālu sporta
un atpūtas objektu, piedāvājot iedzīvotājiem plašākas sporta un aktīvās
atpūtas iespējas, š.g. martā uzsākta
Trases ceļa (Launkalnes pagastā,
Tepera ezera mežā) būvniecības pirmā kārta.
Atbilstoši sagatavotajam būvprojektam paredzēts izbūvēt Trases ceļu ar kopējo garumu 3,15
km, kas tiks izbūvēts savienojot
sporta un atpūtas kompleksu „Teperis” ar valsts autoceļu V244
(Smiltene – Mēri). Projekta otrajā
kārtā paredzēts uzklāt arī asfalta

segumu 1 km garumā.
Šobrīd uzsākti darbi pie būvniecības pirmās kārtas, kuras ietvaros
notiek teritorijas sagatavošanas un

zemes darbi, caurteku izbūve, ceļa
konstruktīvo kārtu un minerālmateriālu maisījuma seguma izbūve ceļa
daļai, kurā jānodrošina transport-

līdzekļu satiksme, labiekārtojuma
uzstādīšana.
Aicinām iedzīvotājus būvdarbu veikšanas zonu neizvēlēties kā
pastaigas vietu, rūpēties par savu
drošību un ievērot visas uzstādītās
ceļa zīmes.
Pēc būvdarbu pirmās kārtas pabeigšanas. Trases ceļš ikdienā tiks
nodots mulitfunkcionālai izmantošanai – velosipēdistu, skrējēju, soļotāju, nūjotāju nodarbībām, gājēju
pastaigu vajadzībām pavasara – rudens periodā un slēpošanai ziemas
periodā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta daudzveidīgāka aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūra
Smiltenes novadā, kā arī nodrošināts

sporta un atpūtas kompleksa „Teperis” savienojums ar autoceļu V244
„Smiltene – Mēri – Lobērģi”.
Trases ceļa izbūve tiek veikta
Smiltenes novada domes projekta
„Tepera ezera Multifunkcionālas
rekreatīvās zonas renovācija” ietvaros. Kopējās Trases ceļa būvniecības pirmās kārtas izmaksas ir
355 193,88 EUR, kas tiek finansēts
no pašvaldības budžeta.
Būvdarbu veicējs SIA „Smiltenes ceļinieks”, projekta būvuzraudzību veiks IK „A. Rozītis”. Trases
ceļa būvniecību pirmo kārtu plānots
pabeigt 2019. gada rudenī.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atsākti darbi pie Raiņa ielas rekonstrukcijas
Marta beigās atsākās Raiņa ielas
pārbūves darbi posmā no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai, tajā skaitā Raiņa
un Rīgas ielas krustojumā. Pārbūves
darbu laikā tiks izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves un lietus kanalizācijas,
sakaru un elektroapgādes tīkli, pārbūvēts ielas brauktuves segums un
izbūvēta gājēju ietve.
Smiltenes pilsētas Raiņa ielas
posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas
ielai pārbūves nepieciešamība jau
vairākus gadus, īpaši vasaras sausajā periodā vai rudens lietainajā sezonā, ir aktualizēta gan sabiedrībā,
gan pašvaldībā. Piesaistot Eiropas

Savienības Kohēzijas fonda finansējuma atbalstu projektā „Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu paplašināšanas Smiltenes pilsētā 3. kārta”,

kuru īsteno SIA „Smiltenes NKUP”,
pašvaldības budžeta līdzekļus, kā
arī saņemot AS „Sadales tīkls” un
SIA „Lattelecom” atbalstu elektro-

apgādes un elektronisko sakaru tīklu
pārbūvē, 2019. gadā tiek plānots pabeigt darbus pie ielas pārbūves.
Kopējās ielas pārbūves darbu
izmaksas – 1 444 034,14 EUR, t.sk.
pašvaldības finansējumas – 1 179
604,08 EUR.
Vēršam uzmanību, ka būvdarbu
laikā satiksme pa ielu būs apgrūtināta! Pārsvarā satiksme tiks organizēta
pa vienu brauktuves pusi, to regulējot ar luksoforiem, priekšrocības zīmēm vai satiksmes regulētāju. Būvdarbu laikā iespējama ielas īslaicīga
slēgšana pa posmiem visā brauktuves platumā. Māju īpašnieki un ie-

dzīvotāji pēc iespējas tiks informēti
personīgi par satiksmes organizācijas izmaiņām un apgrūtinājumiem,
kas skars piekļūšanu īpašumiem.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
Būvdarbu veicējs – SIA „Woltec”, apakšuzņēmējs – SIA „8
CBR”, projekta būvuzraugs – SIA
„Būvuzraugi LV”, autoruzraugs –
SIA „Ceļu Komforts”. Projekta īstenošanas laiks 2019. gada rudens.
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atsākti pārbūves darbi Limbažu ielā posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma
atsākti pārbūves darbi Limbažu ielā
posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas
ielai, Celtnieku ielā un Gaujas ielā
posmā no Valmieras ielas līdz pilsētas robežai, Smiltenē, kas tiek veikti
projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/027 „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” ietvaros.
Pārbūves darbu zonā satiksme
galvenokārt tiks organizēta pārmaiņus pa vienu braukšanas joslu,
satiksmi regulējot ar priekšrocības
zīmēm un/vai luksoforiem.
Pārbūves darbu laikā tiks nodro-

šināta piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem un uzņēmumiem.
Situācijās, kad darbi tiks veikti

konkrētā īpašuma vai uzņēmuma
nobrauktuvē vai mainīta satiksmes
organizācija, kas skar uzņēmuma

darbību, īpašnieki tiks informēti
personīgi.
Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa
zīmes, sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām un atvainojamies
par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.
Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus

komercdarbības attīstībai
nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot
un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Projekta kopējās izmaksas ir
3 032 529,50 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 333 910,00 EUR.
Pasūtītājs – Smiltenes novada
dome.
Izpildītājs – SIA „8 CBR”.
Ilze Sausā,
Saimnieciskās darbības nodaļas
vadītāja
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Izglītība
Raibais pavasaris
Palsmanes pamatskolā
Atnācis ar labām un priecīgām
ziņām par skolas skolēnu sasniegumiem gan mācību priekšmetu olimpiādēs un sacensībās, gan dažādos
konkursos.
Priecājamies, ka Latviešu valodas aģentūras organizētajā konkursā
„Mans bērnības stāsts” labāko darbu
autoru vidū mūsu skolas skolēni!

Daniels Matišiņecs no 78 darbu autoriem 1. – 4. klašu grupā iekļuva labāko desmitniekā, Tomass
Šalders saņēma speciālbalvu zīmējumu grupā.
Lepojamies ar sākumskolas
skolēniem, kuri piedalās dzejas
kopkrājuma „Māmiņ, Tev” tapšanā.
Grāmatiņu sagatavo izdevniecība
„Ezerrozes grāmatas” un tā būs veltīta Māmiņdienai. To plānots izdot
līdz Mātes dienai. Grāmatā iekļauti
254 skolēnu darbi no visas Latvijas.
To skaitā arī mūsu skolas skolēnu
K.K. Ķikases, A. Mazjānes, S. Ķuzules, V. Purkalītes, J. Ločmeļa sacerētie dzejoļi. Paldies skolotājām A.
Vilkai, S. Indrēvicai, D. Muižniecei
un vecākiem par atbalstu!
Prieks, ka skolas vārdam Mūzikas olimpiādē licis izskanēt 5. klases
skolnieks R. Indrēvics, kurš ieguva
1. vietu starp Smiltenes novada skolām! Konkursam sagatavoja skolotāja D. Purvlīce.
Novada Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 1. vietu ieguva 6.
klases skolnieks R. Ozols, skolotājs
J. Pērle.
Matemātikas olimpiādē 6. klases skolnieks A. Stepanovs saņēma
Atzinību, skolotāja I. Zālīte.
Skolas matemātiķi turpina iesākto, piedaloties starptautiskajā
matemātikas konkursā „Ķengurs” un
sacenšoties individuāli.
Priecājamies par E. Ceru, L. Liepiņu, R, Indrēvicu, 5. klases skolēniem, kuri savas zināšanas pārbaudīja Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzijas matemātikas konkursā,
kurā piedalās vairāk kā 50 skolēni no
dažādiem Vidzemes novadiem.
Ar labiem panākumiem skolas komanda „Trio -2” startēja LU
JMK organizētajās matemātiķu sacensībās. Prieks par D. R. Mizi, K.
Zvirgzdu, F. Kalniņu, lai izturība
konkursa nākamajās kārtās! Skolēnus sacensībām sagatavoja matemātikas skolotājas I. Pikse un I.
Zālīte.
Noslēdzies karjeras izglītības
pasākumu cikls „Profesiju virpulis”,
kas skolā kļuvis par labu tradīciju. Tā
laikā notika tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, meistardarbnīcas,
sevis izzināšana, pilnveidošana, viesošanās Smiltenes novada domē.

Paldies Smiltenes novada domes priekšsēdētājam G. Kukainim,
Smiltenes TV žurnālistei E. Ūdrei
un J. Ūdrim, SIA „Latwing” pārstāvei I. Ērglei, karjeras konsultantei
M. Kuprišai, Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei I. Kovalai.
Priecē, ka ar savu karjeras ceļu
iepazīstina skolas absolventi – paldies R. Grasei, I. Zaharčukai, L. Lieldienam, kas atkal ļauj pārliecināties,
ka Palsmanes pamatskolai ir ar ko
lepoties!
Kendama čempionāts – nebijis
notikums skolā, kurš pulcēja ikvienu
interesentu. Čempionāta organizēšanu, sacensību norisi, kā arī paraugdemonstrējumus vadīt uzņēmās 7. klases skolnieks R. Stačs, kurš ir aizrautīgs Kendama fans un aktīvi piedalās
dažādās sacensībās republikas mērogā, gūstot atzīstamus panākumus.
Domāt par apkārtējo vidi rosināja mājturības pulciņa meitenes
skolotājas I. Kalniņas vadībā savā
pasākumā „Varam domāt un darīt savādāk!”. Tā laikā meitenes prezentēja savu veikumu konkursam „Es
sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”, kuru
rīko biedrība „Zaļā josta” sadarbībā
ar Valsts izglītības satura centru, Modes un Izklaides centru „Rīga Plaza”,
Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzeju. Meitenes
iepazīstināja klātesošos ar konkursa
ideju, kā arī lika pārējiem aizdomāties
par to, kā katrs mēs varam draudzīgi
izturēties pret apkārtējo vidi. Šobrīd
notiek gatavošanās konkursa otrajai
kārtai, kurā meitenes savu veikumu
prezentēs Vidzemes reģiona skolu
pārstāvjiem un konkursa žūrijai.
Savukārt sākumskolas skolēni
no izlietotā iepakojuma vai citiem,
iepriekš jau izmantotiem materiāliem, veidoja jaunas, noderīgas, ikdienā izmantojamas lietas. Tā piedaloties AS „Latvijas zaļais punkts”
rīkotajā konkursā skolēniem „ZAĻAIS RESTARTS II”, kura mērķis ir
veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu
un materiālu otrreizēju izmantošanu.
Visi izveidotie priekšmeti ir apskatāmi skolā un ikdienā tiek praktiski
izmantoti.
Angļu valodas apguve – Londonā – jau otro gadu skolas angļu valodas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāja T. Podnieci devās uz Londonu,
lai gūtu jaunas prasmes, zināšanas
un iespaidus. Brauciena galvenais
mērķis – pielietot mācību stundās
iegūtās zināšanas reālajā dzīvē. Šajās
dienās tika redzēts ļoti daudz – muzeji, ievērojamas vietas, izbaudījām
Londonas transportu gan virs zemes,
gan pazemē.
25. aprīlī plkst. 18.00 Palsmanes pamatskolā mīļi gaidīti visi topošie pirmklasnieki un viņu vecāki,
lai iepazītos ar skolu, audzinātāju
un jauki pavadītu pēcpusdienu.
Veikto apkopoja – skolotāja
I. Pētersone

Smiltenes mūzikas skolas audzēkņu
panākumi
Marts un aprīļa sākums Smiltenes mūzikas skolas audzēkņiem pavadīts, profesionāli pilnveidojoties
un iegūstot uzvaras konkursos.
1. aprīlī četri skolas audzēkņi
– Linda Semberga, Megija Dzene, Gabriella Albertiņa un Gustavs
Stāvausis-Bērtiņš pasniedzēja Jāņa
Silakalna vadībā piedalījās saksofonu meistarklašu un koncertu ciklā
„Nāc, muzicēsim kopā”, kas norisinājās Alūksnes mūzikas skolā. Gūstot milzīgu interesi par pasākumu,
jau kārtējo gadu Rīgas Saksofonu
kvarteta mūziķi vadīja meistarklases
jaunajiem saksofonistiem un dalījās
pieredzē ar pedagogiem. Meistarklašu turpinājumā sekoja koncerts,
kurā skanēja dažādu laikmetu un
stilu mūzika, kas jauniešus iepazīs-

tināja ar plašākām saksofonu spēles
iespējām un repertuāru. Savukārt
koncerta noslēgumā kvarteta mūziķi
un jaunie saksofonisti vienojās koporķestrī, radot kopīgu muzicēšanas
prieku.
Savukārt 28. martā klavieru

kvarteta (Marta Jakoviča, Ance
Nata Pilsnibure, Santa Vintere un
Kārlis Sīmanis, pedagogs – Inguna
Balode) uzstāšanās Jāņa Cimzes
Starptautiskajā instrumentālo kvartetu festivālā tika teicami aizvadīta
un sadzirdēta aiz robežām. Audzēkņi ieguva 2. pakāpes laureātu diplomus, kā arī saņēma uzaicinājumu
11. aprīlī piedalīties festivālā „Klavieres uz varavīksnes”, kas norisināsies Valgā.
Bet 9. martā no IX Starptautiskā Brāļu Mediņu jauno pianistu
konkursa Rīgā 1. vietas diplomu
pārveda Tīna Rieksta (pasniedzēja
Inguna Balode). Kopumā konkursā
piedalījās 60 jaunie pianisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Sanita Bukava

„Garšīgā nedēļa” Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”
No 25. līdz 29. martam bērnudārzā „Pīlādzītis” norisinājās „Garšīgā nedēļa”. Šajā laikā bērni un pedagogi varēja pārliecināties, ka, ne
tikai mīlestība, bet arī zināšanas „iet
caur vēderu”. Bērni ar prieku un aizrautību radošā procesā iepazina veselīgus pārtikas produktus, mācījās
tos pazīt un atšķirt, sagatavoja tos
ēšanai, kā arī praktiski apguva vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanas mākslu. Ikdienā bērni dažreiz
nelabprāt nogaršo atsevišķus ēdienus, taču novērojumi liecina, ka
„Garšīgajā nedēļā” viss pagatavotais tika gardu muti notiesāts.
Paši mazākie „Pīlādzīša” bērni, kuri apmeklē Cālīšu, Taurenīšu
un Kaķēnu grupas, iepazina augļus,
mācījās tos nosaukt, piedalījās sulu
spiešanas un smūtiju gatavošanas
procesā. Vingrinājās griezt mīkstākos augļus, arī pārliet iegūto sulu
kopējā traukā un piedzīvoja kivi
pārvērtības pēc mizošanas. Izgaršoja augļu sulas atsevišķi un kopā
sajauktas.
Vāverēnu, Lapsēnu un Ezēnu
grupu bērni, kuri ir 3 līdz 4 gadus
jauni, arī pilnveidoja savas prasmes
pārtikas produktu atpazīšanā un sagatavošanā. Vāverēni un Lapsēni
cepa cepumus un uzzināja, kas tā par
smilšu mīklu, kurai smiltis nemaz
nepievieno. Beāte pastāstīja kā no
mīklas veidoja cepumiņus, izmantojot gaļas maļamo mašīnu: „Mēs
ar roku šitā griezām (rāda apļveida
kustības) un pielikām otru roku te,
un cepums ienāca rociņā.” Ezēnu un
Vāverēnu bērni gatavoja veselīgas
piknika uzkodas, paši grieza ar nazi
dārzeņus, sieru un desu, gabaliņus
sprauda uz iesmiņa. Savukārt Lapsēni gatavoja arī karstmaizītes – klāja sviestu uz maizes, grieza gurķi un
tomātu, rīvēja sieru. Jāpiebilst, ka
visas sastāvdaļas tika nogaršotas jau
gatavošanas procesā.
Četrgadnieki un piecgadnieki,
kuri apmeklē Mārīšu, Bitīšu un Zilonēnu grupas, šajā nedēļā paspēja
iepazīt un veikt tik daudz, ka visas
iegūtās prasmes uzskaitīt nemaz
nav iespējams. Mārītes „Garšīgajai

nedēļai” izvēlējās moto – „Ēdam
veselīgi!” Vispirms viņi pētīja dārzeņus, tos atpazina, nosauca, svēra,
mazgāja, grieza gabaliņos un šķēlītēs, noskaidroja to īpašības un pats
patīkamākais – degustēja. Šajā radošajā procesā meklēja atbildes uz
jautājumu – kāpēc svaigi dārzeņi
„negriežas”? Bērni arī noskaidroja,
ka neko nevar sagriezt ar naža rokturi un, ka nogriezt var tikai ar naža
asmeņa vienu malu. Dārzeņu griešanas process bija aizraujošs, bet
kādam arī sāpīgs. Noslēgumā bija
nepieciešami arī plāksteri.
Bitīšu grupas bērni vienu dienu
nosauca par „dārzeņu” un otru – par
„augļu” dienu. Šajās dienās uzzināja
par tiem gandrīz visu. Svarīgi bija
atrast un nosaukt pēc iespējas vairāk
īpašību katram dārzenim un auglim.
Īpašības arī atklājās, kad tos apskatīja tuvāk, mazgāja, mizoja, grieza un
garšoja. Bērni praktiski piedzīvoja,
ka burkāni ir kraukšķīgi, gurķi -–
sulīgi un lapu salāti – mīksti. Bitīšu
grupas bērni veidoja arī konfektes
no cepumiem, žāvētiem augļiem,
sviesta un kakao.
Arī piecgadnieki Pelēni rūpīgi
iepazina augļus un dārzeņus. Nebija viegli atšķirt rutku no bietes,
kamēr tie nav nomazgāti, nomizoti
un sagriezti. Bērniem bija tā iespēja
iepazīt vēl septiņus dārzeņus un piecus dažādus augļus. Pelēni vispirms
tos grieza un nogaršoja, un vēlāk arī
zīmēja ar bietes un burkāna atgriezumiem, un noticēja latviešu tautas
sakāmvārdam: „Tam, kurš ēd bietes,
būs sārti vaigi.” Vēlāk, kad dārzeņi
jau bija iepazīti, varēja tos minēt ar
aizsietām acīm.
Zilonēni radoši un čakli darbojās, un rezultāts bija veselīgs un
garšīgs. Tapa kūka no biezpiena un
cepumiem un arī pašgatavotas konfekšu bumbiņas, kuras bērni nosauca par „čupačupu”. Bērni uzzināja,
kāpēc cepumiņš iepriekš jāiemērc
pienā un marmelādes konfektes jāsagriež mazos gabaliņos.
Zaķēnu nedēļas lielais jautājums
bija – kas ir rauga mīkla? Ko gatavo
no rauga mīklas? Kāpēc rauga mīkla

uzpūšas? Kāpēc cepumi cepeškrāsnī
„paceļas”? Bērniem bija iespēja redzēt kā top mīkla un kā tā pārvēršas
pēc laika. Pēc tam tapa divu veidu
cepumi – sālsstandziņas un kanēļstandziņas, bet nākošājā dienā arī
picas. Tas tik bija notikums – īstas,
pašu gatavotas picas!
Lācēni ir jau lieli un labi zina,
kas ir pikniks. Savukārt prasme sagatavot uzkodas un kanapē maizītes
bija aizraujošs un atbildīgs process,
kuru lācēni piedzīvoja „Garšīgajā
nedēļā”. „Mēs visu darījām paši,”
stāsta sešgadnieki. Mazgāja, mizoja
dārzeņus, grieza maizīti, kārtoja uz
piknika paplātes, dekorēja. Bērni atklāja, ka uz palodzes izaugušie loki
„kož” mēlē. Arī sagatavot burkānus,
ābolus, kivi un apelsīnus sulas spiešanai, bija lācēnu pašu pienākums.
Bērni no Rūķu grupas kopā ar
skolotāju pagatavoja latviešu saldo
ēdienu, ar kuru noteikti savā bērnībā ir cienājušies arī bērnu vecāki
un vecvecāki. Rūķi galdā cēla rupjmaizes kārtojumu, kurā apvienojas
stiprās maizes garša ar rūķu kārumu
– putukrējumu. Pa vidu skāba dzērvene, aromātiskā zemene un pa virsu kā punkts uz i – pīlādžoga. Bērni
iepazinās ar dažādu virtuves tehniku
– elektrisko gaļas mašīnu, kura samala rupjmaizi, mikseri, kurā sakūla
putukrējumu, arī sulu spiedi, ar kuru
izspieda burkānu, ābolu un ķirbju
sulu.
Vardīšu grupas bērni, kuri septembrī jau dosies uz skolu, sāka
ar kēksiņu receptes lasīšanu, tad
iepazinās ar mērvienībām, kuras
nepieciešamas gatavošanas procesā, patstāvīgi maisīja mīklu, pildīja
formiņās un cepa. Arī traukus mazgāja paši. Vēl viņi gatavoja našķus
no baltās un tumšās šokolādes, kurā
iemērca augļus.
Visas nedēļas garumā iestādē
valdīja rosība un radoša gaisotne,
bērnu acīs mirdzēja prieks un sajūsma par piedzīvojumu. Pamēģini arī
Tu pagatavot ko garšīgu!
Ilva Stīpniece,
Smiltenes PII „Pīlādzītis”
izglītības metodiķe
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Smiltenes tehnikumā notikumiem bagāts marts
Marts Smiltenes tehnikuma vēsturē ieies ar vairākiem būtiskiem notikumiem. Skolu ar izciliem panākumiem pabeidza pirmais Jauniešu garantijas programmas bārmeņu kurss.
Jaunietes kļuva par Latvijas arodizglītības mācību iestāžu čempionēm
telpu futbolā. No 18. līdz 13.martam
skolā notika Veterinārmedicīnas nedēļa. Audzēkņi papildināja zināšanas
vairākās meistarklasēs, ko vadīja
augstas raudzes profesionāļi. Tehnikumā mācības uzsāka viesskolēni no
Francijas, Somijas, Nīderlandes un
Spānijas.
„Priecājamies, ka mums kopā
tas ir izdevies,” izlaidumā absolventus uzrunāja tehnikuma direktors
Andris Miezītis. „Jūs ar savām zināšanām spodrināt tehnikuma vārdu!
Ļoti ceru, ka kādreiz, kad būsiet Eiropā atpazīstami bārmeņi, atnāksiet
pamācīt arī mūsu audzēkņus!”
Direktors absolventiem vēlēja
daudz spēka, jo bārmeņa profesija
nav viegla. „Zīmīgi, ka pirms 100 gadiem 6. martā krita pulkvedis Oskars
Kalpaks. 1919. gads Latvijai bija ļoti
sarežģīts. Būsim pateicīgi, novērtēsim to, ko mūsu labā paveikuši senči! Lai arī par jūsu dzīves vadmotīvu
kļūst Smiltenes tehnikuma karogā
ieaustie vārdi: „Zemei – darbs, Tēvijai – sirds, lai Latvija kā zvaigzne
mirdz!”
Eiropā latviešus tur godā, jo viņi
ir darba rūķi. Brauciet un papildiniet
zināšanas ārzemēs, bet vienmēr atgriezieties Latvijā, mājās!”
„Bārmenis – tā ir darba tirgū ļoti
vajadzīga un perspektīva profesija,”
uzskata eksaminācijas komisijas
vadītājs, „AK Transgroup” izpilddirektors Elmārs Kovaļevskis, priecājoties, ka atrasta jauno „kadru kalve”,
kur meklēt labus jaunos darbiniekus.
Veterinārmedicīnas nedēļa
18. martā ar meistarklasi „Citoloģisko paraugu sagatavošana dermatoloģiskos gadījumos un hematoloģijai” Smiltenes tehnikumā atklāja
veterinārmedicīnas nedēļu. Meistarklasi vadīja Kamilla Kozinda un Alīna Visocka no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) veterinārās
klīnikas laboratorijas.
19. martā tehnikumā notika zoopsiholoģes Ingas Cerbules lekcija „Pie veterinārārsta – bez stresa.
Uzvedības likumsakarības suņiem
un kaķiem.” Inga Cerbule, kopā ar
saviem četrkājainajiem draugiem
stāstīja un demonstrēja, kā panākt,
lai mājdzīvniekam vēlamā uzvedība
kļūtu par paradumu. Īpaši akcentējot
apmācību lielo lomu dzīvnieka socializācijā.
20. martā Smiltenes tehnikumā
veterinārmedicīnas nedēļas ietvaros

notika nagu griešanas speciālista Tomasa Zīverta lekcija „Nagu griešana
liellopiem”. Jauniešiem nozīmīgs
bija arī Tomasa Zīverta stāsts par
savu izaugsmes ceļu, par to, kā viņš
izvirzījis sev mērķus un centies tos
realizēt, nepārtraukti papildinot zināšanas dažādos kursos un pašizglītības
ceļā. 21.martā Smiltenes tehnikuma
jaunieši devās uz z/s „Kalējiņi 1”,
kur mācījās lekcijā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
Realizē jaunu stratēģiskās
partnerības projektu
Paēdis cilvēks ir laimīgs! Un laimīgi ir arī visi tie, kam ar savu darbu
izdodas padarīt laimīgus citus. 25.
martā Smiltenes tehnikumā satikās
“Erasmus+” projekta „Feeding the
World” („Pabarot pasauli”) dalībnieki no Somijas, Nīderlandes, Francijas, Norvēģijas, Spānijas un Latvijas.
Jaunieši trīs nedēļās apgūs skolā izstrādāto jauno mācību moduli „Sezonālo dārzeņu pagatavošana”.
„Mācību programmā, ko skola
turpmāk varēs piedāvāt arī citiem
viesskolēniem, iekļautas pamatzināšanas par veselīgu uzturu, sezonālajiem dārzeņiem, to konservēšanu un
ēdienkartes sastādīšanu,” informē
skolas starptautisko projektu vadītāja Inguna Avota. „Jaunieši Smiltenes
tehnikuma mācību virtuvēs mācīsies
pagatavot garšīgus un veselīgus ēdienus. Projekta noslēgumā tos varēs
nogaršot arī skolas mācību restorāna
apmeklētāji.
Pirmā vieta starptautiskā
profesionālās meistarības
konkursā
Smiltenes tehnikuma 4. viesnīcu
pakalpojumu kursa audzēkne Renāte Jermalajeva un 2.viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkne Agnese
Bevza 27.martā pārstāvēja Smiltenes
tehnikumu starptautiskajā jauno profesionāļu konkursā „Learn, Know,
Do, Can, Show”. Renāte Jermalajeva
nominācijā „Viesu uzņemšanas dienests” izcīnīja pirmo vietu Latvijā.
Agnesei Bevzai nominācijā – „Viesmīlība un saimnieciskais dienests” –
atzinība. Paldies Smiltenes tehniku-

ma skolotājai Vinetai Roskošai, kura
jaunietēm palīdzēja sagatavoties
konkursam!
Karinas Volodinas meistarklase
21. martā Smiltenes tehnikumā
notika „Bhajan Cafe Riga” valdes
locekles Karinas Volodinas meistarklase par vegānu un veģetāru ēdienu
pagatavošanu. Saskaņā ar Karinas
Volodinas dziļāko pārliecību: cilvēkam katra diena dota, lai viņš mācītos. Dzīves laikā iegūtā invaliditāte
Karinai Volodinai nav šķērslis, lai
darītu to, ko šajā dzīvē vēlas visvairāk – izstrādāt jaunas receptes ne vien
skaistiem un „fotogēniskiem”, bet arī
garšīgiem un veselīgiem ēdieniem.
Viņas receptes veģetāriem un vegāniem ēdieniem pieprasītas ne vien
Latvijā bet arī tālu aiz tās robežām.
Karina Volodina rosināja jauniešus izmantot skolas piedāvātās iespējas, sekot līdzi ēdienu modei, būt
zinošiem jaunākajās tehnoloģijās un
gataviem mācīties no izciliem šefpavāriem. „Ņemot vēra straujo tehnoloģiju attīstību, mūsdienās vairs nav
jābrauc uz Franciju, lai redzētu, kā
strādā viņu slavenākie pavāri. Ja vēlies būt konkurētspējīgs darba tirgū,
tad esi aktīvs un neļauj, lai ikdienas
rutīna tevi padara garlaicīgu sev un
darba devējam!”
Visas meistarklases tehnikumā
notika ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/
I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
atbalstu.
Karjeras izglītība
14. martā skolā notika personības izaugsmes trenera Alekša Daumes lekcija „Pārmaiņu domāšanas
stratēģija”.
„Pārmaiņas domāšanas stratēģijā
sākas tad, kad, konstatējot problēmu,
īpašības vārdus aizstājam ar darbības
vārdiem,” uzskata Aleksis Daume.
„Nevis sakām: Viss un visi ir slikti,
bet atrodam atbildes uz jautājumiem:
ko es gribu, ko darīt? Un lecam laukā
no problēmas uz risinājumu.
21. martā Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcā Dārza ielā
9 notika karjeras atbalsta pasākums „Iepazīsti savu
profesiju
pārstāvjus”.
Latvijas Transpersonālās
psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre, mg. edu. LU pedagoģijas zinātņu doktorante,
personības izaugsmes
trenere, psiholoģe, konsultante Ilga Kušnere ar
jauniešiem pārrunāja, kā
labāk iepazīt sevi, lai pēc
tam varētu veiksmīgi komunicēt ar pārējiem.

„Sudraba putni”
„O faktorā”
Priecīgas par kopīgi paveikto,
laimīgas par pirmo lielāko iespēju pārstāvēt Smiltenes tehnikumu
Latvijas mērogā, no profesionāli

izglītojošo skolu muzikālā talantu
šova „O Faktors” atgriezušās skolas vokāli instrumentālā ansambļa
“Sudraba putni” dalībnieces Madara Vikmane (vokāls, klavieres),
Amanda Jakobi (vokāls un sitamie
instrumenti), Kitija Jansone (ģitāra)
un Astra Anna Mizare (vokāls, basģitāra). Par jauniešu spožo debiju
gandarījums arī grupas vadītājam,
skolotājam Guntaram Mednim.
„Sudraba putnu” uzstāšanos kā
spožu novērtēja arī žūrijas pārstāvji – dziedātāji Nikolajs Puzikovs un
Aivo Oskis. Abi atzina, ka grupai ir
potenciāls un ieteica jaunietēm turpināt darboties mūzikas lauciņā, jo
Latvijā ir maz tik augsta līmeņa vokāli instrumentālo meiteņu grupu.
„Sudraba putnu” dalībnieces
vieno ne tikai kopīgi vaļasprieki,
bet arī nākotnes profesija. Visas
jaunietes ir nākamās veterinārārsta
asistentes.
Sarunas par riskiem un atbildību
Smiltenes tehnikumam rūp, lai
ikviens jaunietis, kurš sācis mācības, tās nepārtrauktu jaunības
pārgalvības un muļķīgu kļūdu dēļ.
Lai stiprinātu jauniešu pašapziņu
un atbildības sajūtu, rosinātu viņus
pieņemt lēmumus, kas ved pretī
izaugsmei, nevis postam, 2. aprīlī
Smiltenes tehnikumā viesojās Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības
policijas biroja prevencijas grupas
vecākais inspektors Jānis Vehi un
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Valkas iecirkņa kārtības
policijas nodaļas (nepilngadīgo lietu) inspektore Jūlija Fanta – Aleksejeva.
Tehnikuma futbolistes – Latvijas
čempiones!
Smiltenes tehnikuma telpu futbolistes 6. martā izcīnīja pirmo vietu AMI SK 29. sporta spēļu sacensībās telpu futbolā jaunietēm.
Skolas sporta darba organiza-

toram Leonam Pelņam vislielākais
gandarījums par meiteņu pašaizliedzīgo cīnīšanos. „Vārtsardze
Daimona Artamonova izglāba komandu no vairākām, pat šķietami
bezcerīgām situācijām. Viņa arī ieguva komandas labākās
spēlētājas titulu. Turklāt
– jaunietei tā bija debija
vārtsardzes lomā.”
Komandā ar labiem
panākumiem vēl skolu
pārstāvēja: Kitija Švītiņa, Sindija Kalīte un
Ksendija
Barkovska,
Monika Šķērsta, Justīne
Stūre un Rita Rogačova,
kura tikko atgriezās no
profesionālās kvalifikācijas prakses.
Septītie spēcīgākie Latvijā
Smiltenes tehnikuma jaunieši
AMI SK 29. sacensībās svarstieņa
spiešanā guļus ieguva septīto vietu
Latvijā.
Smiltenes Tehnikumu ar labiem
panākumiem pārstāvēja: Arturs Doroškēvičs (2. a transporta kurss),
Jānis Ivolīns Rāts, Ainis Dailide (3.
autotransporta kurss), Armands Vanags (3. būvniecības kurss), Rainers
Augustovs (4.a transporta kurss) un
Normunds Kleins (4.b transporta
kurss).
Griežam danci Smiltenē
28. martā Smiltenes tehnikumā notika koncerts „Griežam danci Smiltenē.” Uzstājās: skolas jauniešu deju kolektīvs „Amatnieki”
(vadītāja – Anda Kalniņa) kopā ar
draugiem – Rīgas Tehniskās koledžas tautas deju kolektīvu „Mazais
ritenītis” (vadītāja – Ilze Mažāne),
Priekuļu tehnikuma jauniešu deju
kolektīvu „Virpulis” (vadītājs – Uldis Blīgzna) un Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma deju
kolektīvu „Laile” (vadītāja – Sarmīte Kadiķe). Pasākums ne vien
saliedēja dejotājus, bet bija arī labs
ģenerālmēģinājums pirms skates,
kur „Amatnieki” ieguva 2. pakāpi.
Līdz 1. pakāpei pietrūka vien nieka 0,7 punkti. “Ir vieta izaugsmei,”
pēc skates atzīst kolektīva vadītāja
Anda Kalniņa. „Apziņa – lai kaut
ko sasniegtu, ir jābūt gataviem tajā
ieguldīt arī lielu darbu, ir daudz
vērtīgāka par dažiem punktiem, kas
kādam varbūt radītu ilūziju, ka viņam konkurentu nav… Līdz XVII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem vēl gads. Ir laiks,
lai pacenstos…”
Teksts, foto: Baiba Vahere

Dabaszinību aktivitātes Variņu pamatskolā
Līdz ar gājputnu atgriešanos un
pirmo pavasara ziedu sveicieniem,
22. martā Variņu pamatskolas skolēni teorētiski apgūtās zināšanas
pielietoja praktiski, darbojoties dabaszinību dienas 5. – 9. klašu aktivitātēs. Darbs bija organizēts tā,
lai skolēni varētu pielietot apgūtās
zināšanas gan par laika apstākļiem,
gan atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Katra klase saņēma praktisko darbu uzdevumus, kur bija jāprot

raksturot laikapstākļi, izmērīt gaisa
un ūdens temperatūru, noteikt vēja
virzienu, orientēties pēc debespusēm, kā arī noskaidrot, kāda situācija ar atkritumu šķirošanu ir Variņos.
Mācību procesa laikā ir apgūtas zināšanas par atkritumu ietekmi
uz vidi, to samazināšanas iespējām,
ortrreizēju pārstrādi un šķirošanas
nozīmi. Praktiskajās nodarbībās
vajadzēja atrast un nofotografēt
piesārņotākās vietas Variņos, norā-

dīt atkritumu šķirošanas konteineru
atrašanās vietas un uzrakstīt kādus
atkritumus tajos var atstāt.
Katra komanda aptaujāja vismaz 10 iedzīvotājus par to, kā viņi
šķiro atkritumus un, attēlojot stabiņveida diagrammā, izdarīja secinājumus. Savas prasmes par atkritumu
šķirošanas nozīmi skolēni varēja
pārbaudīt, aizpildot testu.
Izvērtējot dienas beigās paveikto darbu, skolēni atzina, ka visintere-

skolu. Spraigākā sacensība izvērtās
par to, kura klase nosūtīs visvairāk
pašreiz ziedošo augu attēlus. Grūtāk
bija veicies ar mīklu atminēšanu par
ūdens tēmu un teicienu, kuros ir minēts vārds „piens”, izskaidrošanu.
Paldies visiem zinātkārajiem un
aktīvajiem skolēniem par radošo
darbu!
santākā bijusi noteikto augu atrašana dabā un fotogrāfiju nosūtīšana uz

Ineta Mazjāne,
Dabaszinību skolotāja
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Vidusskolas faktors
Smiltenes vidusskolā pavasaris sagaidīts ar vairākiem skaistiem svētkiem, kuros stiprināta
piederība skolai un rosināta skolēnu zinātkāre. Gūti labi panākumi
mācībās un sportā, kā arī izcīnīta
iespēja pārstāvēt novadu Latvijas
mērogā. Turpinās skolēnu izglītošanās ārzemēs. Skolā tiek uzturēts
pozitīvs sacensību gars, kas mudina neapstāties pie sasniegtā…
11.b klases skolnieks Kaspars
Pakulis izcīnīja 3. vietu Valsts matemātikas olimpiādē. Kasparam
palīdzēja sagatavoties un ar labiem
panākumiem pārstāvēt Smiltenes novadu Latvijas mērogā skolotāji Signe
Vovere un Mārtiņš Bērziņš. Jaunietis
ir gatavs darīt visu iespējamo, lai rosinātu arī skolasbiedrus paplašināt redzesloku un iesaistīties dažādās skolas aktivitātēs. Ar Kaspara iniciatīvu
vidusskolā notiek „Erudītu elites”
sacensības. Jaunietis aktīvi darbojas
Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolā.
Pārstāvēs novadu Valsts skolēnu
ZPD konferencē
11. b klases skolēni Elvīra Miesniece un Arvīds Bāliņš Vidzemes
reģiona skolēnu ZPD (zinātniski
pētniecisko darbu) konferencē izcīnīja iespēju piedalīties Valsts skolēnu
ZPD, kur tiksies ar labāko pētījumu
autoriem no visas Latvijas.
Paldies skolotājām Lāsmai Rābantei un Sandrai Pakulei, kuras jauniešiem palīdzēja zinātniski pētniecisko darbu tapšanā!
„Rēķini galvā!”
Ar tikšanos klātienē noslēdzies
otrais „Rēķini galvā” posms – Latvijas sacensības. Tajās varēja piedalīties 14 labākie rēķinātāji katrā vecuma grupā. No Smiltenes novada godu
doties uz Latvijas mēroga sacensībām
izcīnīja deviņi Smiltenes vidusskolas
skolēni: trešklasnieki Katrīna Rozīte
un Henrijs Muraška, ceturtklasnieki Mārcis Kuprišs, Intars Beļakovs,
Estere Stūre, Krista Dance, Pauls

Grabovskis, vidusskolnieces Beāte
Velpe un Kristīne Būce. Sacensībās
ar labākajiem panākumiem startēja
Kristīne. Viņa 7. – 12. klašu meiteņu
grupā ar 16299 punktiem pieccīņā
ieguva godpilno 2. vietu. Mārcim
Kuprišam 4. – 6. klašu grupā –
piektā vieta.
Kristīne un Mārcis 27. aprīlī pārstāvēs Latviju starptautiskās sacensībās Igaunijā.
Latviešu valodas un matemātikas
olimpiādes trešklasniekiem
Martā noslēdzās Smiltenes novada trešo klašu latviešu valodas un
matemātikas olimpiādes. Matemātikas olimpiādē uzvarēja Smiltenes
vidusskolas meitenes. Pirmā vieta Leldei Loginai, otrā vieta – Martai Alksnei, trešā – Katrīnai Rozītei.
Leldes un Katrīnas matemātikas skolotāja ir Maija Cinkus, bet Martas –
Elita Stieģele.
Latviešu valodas darbā uzdevumus par dzelzceļa vēsturi un
drošību tā tuvumā vislabāk izdevās veikt Tīnai Riekstai (1. vieta),
Adrianam Auziņam (2. vieta) un
Tīnai Hakai (3. vieta). Izcilo skolēnu latviešu valodas skolotājas
ir Elita Stieģele un Līga Osma.
Iepriekš nosauktajām meitenēm un
Adrianam vēl nekas nebeidzas.
Nākošais – Vidzemes reģiona
olimpiāžu posms notiks Valmierā 17.
aprīlī.
Panākumi novada mūzikas
olimpiādē
1.martā Variņos notika Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu
2.-6. skolēnu mūzikas olimpiāde.
Gudrākie, izveicīgākie un muzikālākie novada skolēni klausījās dažādas
mūzikas tēmas, ritma diktātus, mēģināja atšķetināt mūzikas instrumentu
anagrammas, sarežģītos nošu – burtu
uzdevumus.
2. klašu grupā 1.vieta Martinam
Kondričam – Smiltenes vidusskola,
skolotāja Arta Egle; 3. klašu grupā 1.

vieta Vateram Kveldem – Smiltenes
vidusskola, skolotāja Dace Rudzīte;
4. klašu grupā 1. vieta Kristai Dancei – Smiltenes vidusskola, skolotāja
Arta Egle; 5. klašu grupā 1. vieta Rūdolfam Indrevicam – Palsmanes pamatskola, skolotāja Dace Purvlīce; 6.
klašu grupā – 1. vieta Jasmīna Pakalne – Smiltenes vidusskola, skolotāja
Solvita Posse.
Gatavi sacensties ar
matemātiķiem no visas pasaules
21. marta rīts Smiltenes vidusskolā pagāja rēķināšanas zīmē. Piedalīšanās starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs 2. – 12. klašu
skolēniem jau kļuvusi par tradīciju.
Šogad no Smiltenes vidusskolas
konkursā piedalījās 114 rēķinātāji.
Konkursam ir tikai viena kārta un
tas notiek bez atlases sacensībām.
Iespēja pārbaudīt sevi un savstarpēji
sacensties tika dota ikvienam.
Smiltenes vidusskola skolēniem
piedāvā apgūt vispārējo vidējo izglītību ar padziļinātu matemātikas,
dabaszinību, tehnisko zināšanu un
programmēšanas apguvi. Tāpēc interese par šiem, daudzās dzīves jomās
svarīgo mācību priekšmetu tiek rosināta jau sākumskolā.
Skaļās lasīšanas sacensības
21. martā Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
reģionālajā finālā satikās 15, žūrijas
visaugstāk novērtētie skaļās lasīšanas sacensību dalībnieki no Smiltenes, Valkas un Strenču novadiem.
Sacensībās uzvarēja un uz Vislatvijas
skaļās lasīšanas nacionālo finālu Rīgā
dosies Smiltenes vidusskolas 6.c klases skolēns Patriks Kārlis Kalniņš.
Smiltenes vidusskolas
volejbolistēm – piektā vieta!
5. martā Siguldas Sporta centrā
norisinājās Vidzemes reģiona novada
skolu volejbola sacensības „Gauja”
(A grupa, 1999. – 2002.). Smiltenes
vidusskolas meiteņu komanda izcīnīja trešo vietu.

Komandā spēlēja: Marta Marksa
(10.a klase), Karīna Krumeņa (10.a
klase), Ance Marta Zvejniece (10.b
klase), Kristīne Būce (10.b klase),
Elīna Butka (11.b klase), Elvīra
Miesniece (11.b klase), Elīza Kaupe
(12.b klase) un Marta Deņīsova(12.b
klase).
„Sporto visa klase”
Šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā
„Sporto visa klase” iesaistījušās trīs
Smiltenes vidusskolas klases – 3.b,
5.d un 2a. Skolēnu panākumi Vidzemes reģiona stafešu sacensībās un
skolotāju novērojumi, sadarbojoties
ar minēto klašu bērniem, apliecina –
projekta galvenie mērķi ir sasniegti –
bērni, kuri šogad kopā ar klasesbiedriem sportojuši katru dienu, kļuvuši
veiklāki, draudzīgāki, retāk slimo un
visi kā viens atzīst – sportot ir labi!
21. martā Gulbenē notika Vidzemes reģiona 3. klašu skolēnu
stafešu sacensības. Pirmo vietu izcīnīja Smiltenes vidusskolas 3. b klase.
22. martā, Valmierā notika Vidzemes reģiona skolu piekto klašu stafešu sacensības. Tajās Smiltenes
vidusskolas 5.d klase (audzinātāja – Ilona Būda) izcīnīja otro vietu.
2.a klase, saskaņā ar projekta noteikumiem, reģionālajās skolēnu stafešu sacensībās pirmoreiz piedalīsies
nākamgad. Šobrīd notiek gatavošanās, lai kopīgi paveikto varētu pēc
gada pārliecinoši parādīt plašākai
publikai.
To, kuras skolas klase tiks uz
„Sporto visa klase” finālsacensībām,
izšķirs ne vien reģiona sacensību uzvarētāju sportiskie panākumi, bet arī
sekmes mācībās un kopīgi paveiktie
labie darbi. Paldies Smiltenes novada domei par atbalstu projekta aktivitātēm!
„Ritmiskais maratons” noslēdzies!
Smiltenes vidusskolā viens no
gaidītākajiem pasākumiem ir Aerobikas festivāls, kas jau kļuvis par tra-

dīciju. Lai tajā skaisti un pārliecinoši
uzstātos, skolēnu vingrošanas prasmes pilnveido jau no mazotnes.
8. martā notika Ritmikas dienu
pirmā daļa, kurā sagatavotos priekšnesumus sniedza 1. – 6. klašu skolēni, kas mācās Rīgas ielā 16 c, kā arī
vecāko pirmsskolas grupu „Pūcītes”,
„Mārītes” un „Taurenīši” audzēkņi.
Vislielāko skatītāju simpātiju izpelnījās 4.a klases priekšnesums.
„Ritmiskais maratons” noslēdzās 22.martā, Smiltenes pilsētas
kultūras centrā, kur kopīgi paveikto
rādīja 1. – 6. klašu skolēni, kas mācās
Dakteru ielā 27 un Dārza ielā 17.
1.– 4. klašu grupā galveno balvu
izcīnīja 3.b klase, 5. – 6. klašu grupā
– 6. a klase.
„Piepogāti” Smiltenes vidusskolai
8. martā Smiltenes vidusskolas
9. klašu skolēni saņēma simbolisko
piederības apliecinājumu savai skolai
– pogas ar latvju spēka zīmēm. Tās
kopā ar skolotāju laba vēlējumiem
viņus iedrošinās trauksmainajā eksāmenu laikā un lielo izvēļu krustcelēs,
kā arī vienmēr atgādinās par daudz
skaistām atmiņām bagāto zināšanu
kuģi, kas palīdzējis izbraukt plašajā
dzīves jūrā. Pogu balles atslēgas vārdi
bija – vienoti, ģimeniski un latviski.
„Dāvinot Smiltenes vidusskolas
pogu, vēlu, lai tā kļūst par simbolu
šo jauniešu labajiem darbiem,” teica
direktore Ilze Vergina. „Poga ir tik
vienkārša, bet tā nevainojami veic
savu uzdevumu – saturēt un savienot. Gluži tāpat kā cilvēki, vienojoties kopīgam mērķim, var ar vienkāršiem līdzekļiem panākt būtiskas
izmaiņas.”
Ceļā uz šo pasākumus skolēni
vēl labāk iepazina sevi, klases un
skolas biedrus, kā arī – atklāja savus talantus. Skaistie un emocionāli
piesātinātie priekšnesumi apliecināja
viņu mīlestību pret savu skolu.
Baiba Vahere, Vita Leite, Arta
Egle, Zanda Beitika

Kultūra

Noskaidroti Smiltenes novada skanīgākie jaunie dziedātāji
16. martā Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā norisinājās Smiltenes novada bērnu un jauniešu
vokālistu konkurss „Smiltenes
balstiņas 2019”. Uzvaras laurus
tajā plūca Ketija Anna Masaļska,
Ance Anita Moruza un Allas Ķīkeres un Martas Balteres duets.
Konkursa rezultāti:
Solisti, 7 – 8 gadi
1. vieta – Ketija Anna Masaļska, vokālās pedagoģes Baiba Žēbina un Kristīne Ziediņa;
2. vieta – Monta Kraukle, vokālā pedagoģe Arta Egle;
3. vieta – Kristaps Vilks, vokālā pedagoģe Baiba Žēbina;
Pateicība – Dārta Dance, vokālā pedagoģe Kristīne Ziediņa.
Solisti, 10 – 12 gadi
1. vieta – Ance Anita Moruza,
vokālā pedagoģe Baiba Žēbina;
2. vieta – Keita Lukstiņa, vokālā pedagoģe Dzidra Jēkabsone;
3. vieta – Estere Anna Strazdiņa, vokālā pedagoģe Kristīne Ziediņa;

Pateicība – Laine Osma un
Krista Dance, vokālā pedagoģe
Kristīne Ziediņa.
Dueti, trio, kvarteti
1. vieta – Marta Baltere un
Alla Ķīķere, vokālā pedagoģe Signe Baltere;
2. vieta – zēnu grupa „Skolas rokenrols” (Kristians Vilkasts,

Emīls Goba, Marks Lankins, Rolands Levics) konkursam sagatavoja
Andris Vilkasts;
3. vieta – kvartets „Pipariņi”
(Ance Anita Moruza, Sabīne Lapiņa, Alise Zvejniece, Lelde Mūrmane), vokālā pedagoģe Baiba Žēbina.
Konkursa dalībniekus vērtēja
žūrija: dziedātāja, dziesmu autore
un vairāku vokālo konkursu laureā-

te Inga Deigele, dziedātāja, grupas
„Triana Park” soliste, audiologopēde Agnese Rakovska un Kristians
Rakovskis. Žūrija vērtēja dalībnieku
vokālo sniegumu, repertuāra atbilstību vecumam un spējām, skatuves
kultūru un radošo pieeju priekšnesumam. Žūrijas lēmums bija vienprātīgs, nedaudz grūtāk vietas sadalīt
bija grupu kategorijā. Kopumā žūri-

ja atzinīgi novērtēja dalībnieku sniegumu, norādot uz jauno dziedātāju
potenciālu.
Konkurss „Smiltenes balstiņas”
ir paredzēts Smiltenes novada jaunajiem dziedātājiem vecumā no 7 līdz
15 gadiem. Tajā pieteikties varēja
solisti, dueti, trio, kā arī pieteikšanās laikā tika lemts atļaut piedalīties
kvartetiem. Šogad bija iespējams
noskatīties 12 daudzveidīgus un rūpīgi gatavotus dalībnieku priekšnesumus. Kopā uz skatuves kāpa 18
jaunie dziedātāji. Žūrijas apspriešanās laikā pasākuma apmeklētājus ar
muzikālu priekšnesumu iepriecināja
Smiltenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis „Forward”,
kuru vada Mārtiņš Āboliņš.
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrs izsaka pateicību ikvienam
dziedātājam, viņu ģimenēm un vokālajiem pedagogiem par ieguldīto
darbu, enerģiju un radošumu priekšnesumu tapšanā! Ceram uz sadarbību arī nākamajā gadā!
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas KC
mākslinieciskā vadītāja
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Palsmanes draudze saka – Paldies!
Palsmanes draudzei aizvadītais
gads ir bijis rosīgs un darbīgs. Baznīcā tika realizēti vairāki projekti,
veikti nopietni renovācijas darbi.
Baznīcas atjaunošanai, saglābšanai
tika piesaistīti gan dažādu organizāciju finanšu līdzekļi, gan privātpersonu ziedojumi. Vislielāko paldies
vēlamies teikt visiem tiem cilvēkiem, kuri atbalstīja un ziedoja gan
savu laiku, gan naudu, lai Palsmanes baznīca varētu atgūt savu sākotnējo spožumu. Paldies, Jums visiem
un Dieva svētību ikvienā darbā!
Finanšu līdzekļu ziedotāju
pārskats Palsmanes baznīcai 2018.

gadā apskatāms tās mājaslapā https://palsmanesbaznica.lv/ziedotaji/
Noslēgusies projekta realizācija
Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze ir īstenojusi projektu
Nr.
18-09-AL10-AL019.2202000003 „Sakristejas un sakristejas
priekštelpas renovācija” sadarbībā
ar Abulas lauku partnerību, Lauku
atbalsta dienestu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējumu.
Projekta kopējais finansējums
9985,90 EUR, no tā ELFLA fon-

da publiskais finansējums 8987,31
EUR un Smiltenes novada domes
līdzfinansējums 998,59 EUR.
Paveikto darbu rezultātā baznīcā ir izremontētas un nosiltinātas
sakristejas telpas, pārvilkta elektroinstalācija.
Paveiktie darbi Palsmanes
baznīcas torņa pastiprināšanā
Projekta ietvaros tika sagatavots būvlaukums, lai droši un efektīvi varētu noritēt būvdarbi. Tika
saudzīgi demontētās esošās koka
kāpnes un saglabātas atpakaļmontāžai. Torņa daļā tika demontēta
esošā betona grīda un izrakta grunts

Pārgājienā „Iepēdo pavasarī” iepazīst
Zeltiņu apkārtni
30. martā Bilskas pagasta Zeltiņu centrā pulcējās liels skaits aktīvās atpūtas cienītāju, lai dotos 13
km garā pārgājienā un „iepēdotu”
pavasarī.
Aizvadītajā sestdienā, 30. martā, 86 lieli un mazi, jauni un veci,
smaidīgi dalībnieki un divi četrkājaini draugi pulcējās Bilskas pagasta Zeltiņos, lai piedalītos Smiltenes
novada Tūrisma informācijas centra
(TIC) rīkotajā pavasara pārgājienā
„Iepēdo pavasarī”.
Pretstatā pagājušā gada pavasara pārgājienam, kad daba bija sarūpējusi spēcīgu sniegputeni un sniega
kupenas, šogad laikapstākļi lutināja
ar patīkami siltu un saulainu, vien
mazliet vējainu laiku.
Ejot varēja sajust, kā daba mostas un ieraudzīt gan pirmās vizbulītes spraucamies starp lapām, gan
dzeltenos taureņus virpuļojam virs
takām, kā arī ziedošās lazdas, māllēpes, meža ceriņus un redzēt pirmo,
pamodušos glodeni aizslīdam garām. Visu pārgājiena laiku dalībniekus pavadīja putnu čalas kokos un

dzērvju balsis pļavās.
Mērojot 13 kilometru garo pārgājienu pa Zeltiņu pusi, pasākuma
vadītājā Santa Paegle piestāja un
pastāstīja par vietējām dabas un
vēstures bagātībām. Santa dalījās
stāstos par Kūjiņu jeb naudas kalnu,
kur zviedri kara laikā savas naudas
lādes aprakuši, par raženo Kalnegļu
upurozolu, ko vietējie mīļi dēvējuši
par „Veco tēvu” un agrākos laikos
nesuši ziedus, gan Kalnegļu pilskalnu, kur purvu ieskautā, nepieejamā
paugurā patvērušies vietējie bries-

mu gadījumā. Tāpat pārgājiena dalībniekiem bija iespēja uzzināt par
skaisto Zeltiņu pusmuižu, kas celta
Firstam Līvenam kā vasaras māja.
Liels paldies visiem pārgājiena
dalībniekiem un īpašs paldies Santai
Paeglei par lielisko maršrutu un aizraujošajiem stāstiem!
Uz tikšanos nākamajā Smiltenes novada TIC pasākumā „Ieriteņo vasarā" jau 19. maijā!
Modris Apsītis,
Smiltenes novada TIC vadītājs

Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozāles
repertuārs APRĪLĪ
PRETĪ SAPNIM, muzikāla filma
14. aprīli – 18:00;
no 15. līdz 18. aprīlim – 19:00
Kautrīgā pusaudze Violeta
vienmēr ir sapņojusi izrauties no
dzimtās mazpilsētas un kļūt par slavenu dziedātāju. Dalība nacionālajā
dziedātāju konkursā ir lieliska iespēja apliecināt savu talantu un īstenot
šīs ambīcijas…
KUKAINĪŠI 2, animācijas filma
latviešu valodā
22. aprīlī – 11:00 un 13:00;

23. aprīlī – 18:30
Kad pār ieleju sāk birt pirmās
sniegpārslas, kukainīši steidz rūpēt
rezerves ziemai. Diemžēl pārtikas
gādāšanas operācijas laikā maza
mārīte iekrīt kastē, kas tiek nosūtīta
uz Karību salām...
STOKHOLMA,
kriminālkomēdija
24. un 25. aprīlī – 19:00
Atainota bēdīgi slavenā ķīlnieku
krīze 1973. gadā, kad laupītāji vairākas dienas turēja gūstā Stokholmas

centrālās bankas darbiniekus.
ZVĒRU KAPIŅI, šausmu filma
28. aprīlī – 18:00;
29. un 30 aprīlī – 19:00
Ārsta Lūisa Krīda ģimene pārvācas uz vecu māju gleznainā Menas
štata apvidū. Pat tuvumā esošā dzīvnieku kapsēta, šķiet, nevar sabojāt
ģimenes dzīves idilli. Kad iet bojā
viņu kaķis, Lūiss nolemj to apbedīt
dzīvnieku kapsētā, kas izrādās pavisam citāda, kā viņš bija iztēlojies...
Vairāk informācija www.smiltene.lv.

Iespēja apskatīt izstādi un piedalīties konkursā
No 1. aprīļa līdz 3. maijam Bērnu apkalpošanas nodaļā apskatāma
bērnu grāmatu ilustratores un dizaineres Aijas Jasūnas zīmējumu izstāde „Kas būtu grāmata bez krāsām?”.
Izstādē var aplūkot A. Jasūnas
ilustrācijas no dažādām bērnu grāmatām, piemēram, „Rožu princese
Anna”, „The little lost truck”, „Casey and Bella”, „Nile, Nile Crocodile”, „Miss Pearly White” u.c..
Turklāt izstādes apmeklētājiem ir

iespēja izkrāsot pašiem A. Jasūnas
radītas krāsojamās lapas gan bibliotēkā, gan paņemt tās uz mājām.
Tāpat no 1. aprīļa līdz 3. maijam Bērnu bibliotēka aicina bērnus piedalīties zīmējumu konkursā
„Uzbur grāmatu tēlus krāsās”. Bibliotēka aicina apskatīt A. Jasūnas
ilustrācijas, iedvesmoties no viņas
darbiem un uzzīmēt sev mīļus grāmatu varoņus, radīt pavisam jaunas
ilustrācijas paša izvēlētai grāmatai

vai arī pārzīmēt kādu no A. Jasūnas
zīmējumiem.
Darbi jāiesniedz Smiltenes
Bērnu bibliotēkā Gaujas ielā 1 līdz
3. maijam. No iesniegtajiem zīmējumiem tiks izveidota izstāde. Interesantāko darbu autoriem – pārsteiguma balviņas.
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas
Vecākā bibliotekāre

līdz projekta atzīmei. Iebūvēti 14
injekcijas mikropāļi 8 m dziļumā
un pēc 8 dienām statistiski pārbaudīti. Tad uz sagatavotās pamatnes
tika izbūvēts stiegru karkass, kurš
tika iestrādāts betona masā. Pēc betonēšanas tika uzstādīta aptveroša
tērauda savilce, pamatos izurbjot
caurumus un fiksējot to ar tērauda
vītņstieņiem. Savilce izgatavota
darbnīcā un pēc tam uzmontēta un
sametināta būvlaukumā. Virs iebetonētā režģoga ieklāta hidroizolācija un siltumizolācija. Betonēta
un slīpēta grīda 100 mm biezumā.
Uzstādītas demontētās kāpnes un

atjaunota dēļu grīda. Darbu beigās
tika aizpildītas plaisas sienās. Darbi
tika veikti atbilstoši projektam un
tehniskajai dokumentācijai. Tehniskā projekta pasūtījuma numurs
Nr. 445-2016.
Kopējās darbu izmaksas –
35 035,10 euro.
Paveikto baznīcā ikviens varēs apskatīt un par izlietoto finansējumu iegūt sīkāku informāciju
draudzes rīkotajā pasākumā, kurš
plānots maija mēnesī.
I. Līkuma,
Draudze priekšniece

Sports
Golfa sacensības
„Palsas kauss 2019”
Disku golfa parks „Palsa” uzsāk
savu pirmo pilno sezonu un tāpēc ir
nolemts Smiltenes novadā iedibināt jaunu aktīvās atpūtas pasākumu
„Palsas kauss”.
Disku golfs ir sporta veids un
aktīva atpūta pie dabas jebkura vecuma cilvēkiem. Šis sporta veids ir
viens no pasaulē ātrāk augošajiem
sporta veidiem, pateicoties savas
vienkāršības un zemo izmaksu dēļ.
Disku golfā tāpat kā tradicionālajā
golfā, spēles mērķis ir ar pēc iespējas mazāk gājieniem nokļūt līdz
mērķim. Disku golfā galvenais spēles objekts ir speciāli lidojošie diski.
Par mērķi šajā spēlē kalpo speciāli
ķērājgrozi.
Disku golfa parks „Palsa” ir
pieejams bez maksas jebkurā laikā,
ja nepieciešams arī diskus iespēja
aizņemties, iepriekš zvanot pa tālr.
29198755 (Toms).
Sacensības disku golfā „Palsas kauss 2019” sastāvēs no 6 posmiem:

1. posms – 27. aprīlis;
2. posms – 25. maijs;
3. posms – 29. jūnijs;
4. posms – 27. jūlijs;
5. posms – 24. augusts;
6. posms – 21. septembris.
Sacensību sākums plkst. 11.00.
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt
Smiltenes novada iedzīvotājus ar
jaunu sporta veidu.
Pasākuma dalībnieki – ikviens,
kam ir vēlme apgūt ko jaunu. Dalībnieks startē individuāli atbilstošā grupā. Dalībnieku reģistrēšana
sacensību dienā no plkst. 10:00 pie
Palsmanes internātpamatskolas. Dalības maksa –1 eiro.
Katrā posmā tiks izspēlēti 2
apļi. Katrā aplī 9 grozi.
Apbalvoti tiks katra posma labākie trīs spēlētāji katrā grupā. Kopvērtējumā tiks summēti četru labāko
posmu rezultāti.
Uz tikšanos disku golfā „Palsa”!
Toms Cers

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā

Smiltenes novada bibliotēkā
Baznīcas laukumā 13
Līdz 16.04. Aleksandra Luhaera gleznu izstāde „Krāsu
spēles”.
01.04. – 30.04. bērnu veidoto Lieldienu kompozīciju
izstāde „Pavasara sveicieni”, sadarbībā ar bērnu brīvā laika centru „Ligzdiņa”.
15.04. – 29.04. ceļojums
laikā: Bibliotēkas vēstures
lappuses šķirstot.
17.04. – 17.06. Smiltenes
Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde.
18.04. – 18.06. Elīnas Kubuliņas-Vilnes fotoizstāde
„Sudrabs spārnu galos”.
Izstādes atklāšana 18.04.
plkst. 14:00.
30.04. – 30.06. Ritas Varaksas zīmēto mandalu izstāde

APRĪĻA nogalē
14. aprīlī plkst. 13:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē Smiltenes pilsētas mazo vokālistu konkurss
„Cālis 2019” – dalībnieku koncerts. Ieeja – bez maksas.
18. aprīlī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē Palsmanes amatierteātris „Randiņš” aicina
uz Marikas Svīķes dzejas izrādi „Karte uz tauriņa spārna”!
Režisore – Zinaida Bērza, mūzika – Dace Purvlīce un
Jānis Glāzers. Biļetes pirms pasākuma Smiltenes pilsētas
KC kasē: 2,00 eiro.
21. aprīlī Lieldienu svinības Smiltenē:
plkst. 10:00 pie TLMS „Smiltene”, Atmodas ielā 2, Lielo
šūpoļu rotāšana raibos lakatos kopā ar TLMS „Smiltene”
dalībniecēm. Pievienoties aicināts ikviens!;
plkst. 11:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā
zālē Lieldienu koncerts ar Smiltenes BJIIC bērnu deju
kolektīva „Buciņi” un Smiltenes pilsētas KC jauniešu
deju kolektīva „Buki” piedalīšanos (vadītāja Ieva
Arnolde);
plkst. 12:00 – 14:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
pagalmā Lieldienu Zaķa dārgumu meklēšana, rotaļāšanās
ar lielajām Lieldienu spēlēm, tikšanās ar garaušiem no
Sandras Eimanes piemājas saimniecības, Lieldienu uguns
kuršana kopā ar folkloras kopu „Rudzupuķe”, šūpošanās,
olu krāsošana un ripināšana, un citas lustes. Ieeja – bez
maksas.
25. aprīlī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
teātra zālē, 4. stāvā, PĒDĒJO REIZI – Smiltenes Tautas
teātra izrāde „Pēc kaut kā cēla nezināma”. Režisors –
Agris Māsēns, lomās – Rita Rozīte, Dace Purvlīce, Aigars
Veldre un Laimonis Matulis. Biļetes iepriekšpārdošanā
Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 eiro.
27. aprīlī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē Alvils Altmanis – autorkoncerts, piedalās
Smiltenes Pūtēju orķestris (diriģenti – Pēteris Vilks un
Jānis Silakalns), Smiltenes mūzikas skolas bigbends,
bijušie un esošie audzēkņi, jauktais koris „LidoJums”
(vadītājas – Valda Sedola un Ilze Megne), soliste Inga
Kalvele-Bērziņa. Biļetes pirms pasākuma Smiltenes
pilsētas KC kasē: 3,00 eiro.

3. maijā plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
lielajā zālē Grundzāles muzikālās apvienības „Prieks,
kur Tu rodies?!” nostalģiski sensitīva dziesmu spēle
teatrālā gaisotnē „Manas dzīves kino”. Skanēs
melodijas no 20. gs. otrās puses kino mākslas darbiem –
„Turiņdeja”, „Klāvs – Mārtiņa dēls”, „Mūzikas skaņas”,
„Elektronika piedzīvojumi”, „Mīlestības formula” u.c.,
kā arī vairākām multfilmām. Biļetes pirms pasākuma
Smiltenes pilsētas KC kasē: 2,00 eiro.
10. maijā plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centra lielajā zālē koncerts par godu Mātes dienai ar
Smiltenes pilsētas KC senioru kora „Mežābele”, viņu
bērnu un mazbērnu piedalīšanos.
12. maijā plkst. 13:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
mazajā zālē bērnu rīts kopā ar suņuku Pifu – teātra
izrāde un rotaļas.
25. maijā Smiltenes Jāņukalna estrādē Vasaras sezonas
atklāšana plkst. 19:00 deju lielkoncerts ar Smiltenes
novada un viesu deju kolektīvu piedalīšanos un grupu
„Iļģi”; plkst. 22:00 pirmā šīs sezonas zaļumballe
Smiltenē.
Vairāk informācijas: www.smiltene.lv

25. aprīlī plānots brauciens uz Liteni;
16. maijā ekskursija uz Ludzu – Latgales pilsētu pērli.
Vairāk informācija un pieteikšanās, zvanot uz mob. tālr.
26514012 (R. Bormane) vai 26669672 (I. Dudele).

„Krāsu un formu simfonija”. Izstādes atklāšana
30.04. plkst. 16:00.
Gaujas ielā 1
01.04. – 03.05. Aijas Jasūnas grāmatu ilustrāciju
izstāde „Kas būtu grāmata bez krāsām?”.
12.04. plkst. 15:00 Lieldienu radošā pēcpusdiena „Nāc nākdama, Liela
diena”.
Katru ceturtdienu plkst.
10:15 „Skanīgais bērnu
rīts”.
22.04. – 28.04. bibliotēku
nedēļa „Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”.
Vairāk informācija
www.smiltene.lv.

Pasākumi Smiltenes
novada pagastos

Lielākie pasāki MAIJĀ:

Smiltenes pensionāru apvienības
aktivitātes, kur aicināts iesaistīties
ikviens:

2019. gada 12. aprīlis

Par Smiltenes novada aktualitātēm vairāk uzzini:
• Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv;
• Pašvaldības sociālo tīklu kontos: Facebook, Twitter;
• Raidījumā „Nedēļa Smiltene novadā” Re:TV kanālā,
svētdienās plkst. 19.00 vai www.youtube.com.

17. aprīlī plkst.11:00 Palsmanes kultūras namā Skolu
sadraudzības pasākums „Deju pietura”.
18. aprīlī plkst. 16:00 Palsmanes kultūras namā ieskandinām Lieldienas, KONCERTS „Cālis – dziedātājs”.
18. aprīlī plkst. 17:00 Blomes tautas namā „Blomes cālis 2019’’, ciemosies Launkalnes „Mazās blēņas’’ pie Blomes „Varavīksnes’’.
20. aprīlī plkst. 11:00 pie Bilskas ezera „Iekrāsosim Lielo Dienu”. Ieejas maksa: krāsota ola.
20. aprīlī plkst. 13:00 pie Mēru muižas Lieldienu pasākums „Zaķu radošās darbnīcas”. Meklēsim, krāsosim,
vārīsim, cepsim, veidosim.
20. aprīlī plkst. 14:00 SIA „Vidzemīte” kluba zālē
Lieldienu diskotēka bērniem: „Rip-Rep-Rok” ar spēlēm,
stafetēm un radošām darbnīcām kopā ar zaķenēm Fifu un
Bombu. Ieeja viena krāsota ola.
20. aprīlī plkst. 22.:00 Birzuļu tautas namā Mēros balle
ar grupu „Ceļojums”. Ieejas maksa 3,00 eiro.
21. aprīlī plkst. 11:00 Launkalnē pie tautas nama „Ieripināsim Lieldienas Launkalnē”.
21. aprīlī plkst. 11:00 Palsmanes kultūras namā (pie šūpolēm) Lieldienu jautrās stafetes.
25. aprīlī plkst. 11:00 Bilskas pamatskolas zālē „Bilskas
cālis 2019” piedalās Bilskas jaunie iedzīvotāji no 3 līdz 6
gadu vecumam. Viesmākslinieki Launkalnes pagasta bērnu vokālais ansamblis „Blēņas”, vadītāja Signe Baltere.
Ieeja bez maksas.
27. aprīlī plkst. 19:00 Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas!” pirmizrāde „Gatavības apliecība”. Ieeja 2,00 eiro.
Bērniem līdz 12 g.v. ieeja bez maksas. Plkst. 22:00 BALLE ar Jāni Krūmiņu – Īsto vīru no grupas „Apvedceļš”.
Ieeja 3,00 eiro. Balles laikā darbosies kafejnīca „Pie Muižkundzes”.
No 10. aprīļa līdz 30. aprīlim SIA „Vidzemīte” kluba
zālē skatāma Smiltenes Mākslas skolas bērnu zīmējumu
izstāde „Pūkains. Ovāls. Pavasaris.”
3. maijā plkst. 19:00 Blomes tautas namā Baltā galdauta
svētki. Ieeja – brīva.
4. maijā plkst. 15:00 Grundzāles kultūras namā erudīcijas spēle „Prāto Grundzālē!”. Komandu sastāvs – līdz 5
cilvēkiem. Pieteikšanās līdz 30. aprīlim, rakstot uz e-pastu:
janis.silins47@gmail.com.
11. maijā plkst. 18:00 Grundzāles kultūras namā Jaunbērzes kultūras nama amatierkolektīvu vieskoncerts „Mēs
tikāmies maijā... Toreiz un tagad!” ar māsu Legzdiņu piedalīšanos. Ieeja bez maksas.
12. maijā Blomes pagasta Jeberlejā, „PAVASARA GADATIRGUS’’. No plkst. 10:00 deju kolektīvu koncerts
„Es savai māmiņai’’.
23. maijā plkst. 18:00 Grundzāles brīvdabas estrādē
Smiltenes novada sākumskolu kopkora koncerts „Zeme
laimīgā”.

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

