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Daudz laimes, Smiltene! Daudz laimes, smiltenieši un novadnieki! 
Ir sācies Smiltenes simtgades jubilejas gads!

turpinājums 3. lpp.

Mēs esam piedzimuši īpašā 
laikā, kad daļai no mums, ir bijusi 
iespēja piedzīvot gadsimtu miju, 
Latvijas 100 gadu svinības un tagad 
arī mūsu pilsētas, novada centra- 
Smiltenes simtgadi! Aicinām būt 
kopā simtgades norisēs un brīžos, 
lai kopīgi piedzīvotu un radītu svēt-
kus mums visiem – smilteniešiem, 
novadniekiem, viesiem!

Šajos 100 gados Smilteni var 
saukt par unikālu vietu Latvijas 
kartē – šeit dzimuši, auguši un jop-
rojām strādā varoši un daroši cilvē-
ki, bet citu talants un varēšana tiek 
augsti novērtēta un atzīta Latvijā un 
pasaulē. Attīstītā uzņēmējdarbība iet 
roku rokā ar spēcīgām tradīcijām 
izglītībā, kultūrā un sportā. Smilte-
ne kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, 
zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu, 
Smiltenes novada centru un vienu 
no Latvijas spēcīgākajiem attīstības 
centriem. Smiltenes attīstības un iz-
augsmes pamatā ir nekas cits, kā ko-
pīgs stipru cilvēku darbs ar sapni par 
stipru pilsētu, tāpēc par svētku vad-
motīvu ir izvēlēts tieši šāds vēstī-
jums „Stipri cilvēki, stipra pilsēta”.

Vārds „Smiltene” cēlies no lat-
gaļu cilts vārda „smiltesele”, kas 
pirmo reizi vēstures avotos minēta 
kā tirgotāju un amatnieku apmetne, 
tās pirmsākumi meklējami jau 13. 
gadsimtā, kas liecina par Smilteni 
kā senas un bagātas vēstures pilsētu. 
Gadsimtu garumā pilsēta piedzīvo-
jusi gan veiksmes, gan neveiksmes. 

Noskaidroti Smiltenes novada 
domes rīkotās  akcijas „Radīsim 
Ziemassvētku noskaņu Smiltenes 
novadā” laureāti. Darba grupas un 
iedzīvotāju balsojuma kopvērtēju-
mā par visskaistāko Ziemassvētku 
noskaņās izrotāto un noformēto 
objektu Smiltenes novadā 2019. 
gada Ziemassvētkos atzīti īpaši 
skaistais Palmu ģimenes īpašums 
„Pumpurkalni” Blomes pagastā, 
SIA „Palsa” krāsainais traktors 
Variņos, un gaumīgi izrotātā pri-
vātmāja Ābeļu ielā 4, Mēros.

Labāko noformējumu autori tiks 
godināti personīgi ar atzinības raks-
tu, saņemot simbolisku un praktisku 
dāvanu no Smiltenes novada domes 
– īpaši šai akcijai veidotu latvju zī-
mes (Akas zīmes) gaismas dekoru, 
ko turpmāk var izmantot Ziemas-
svētku noformējumu papildināšanā. 
Pašvaldības pateicības rakstus par 
piedalīšanos saņems visi akcijas da-
lībnieki. 

Akcijas mērķis ir iesaistīt ie-

No 17. līdz 18. gs. pilsēta vairākas 
reizes tika nopostīta, bet, pateico-
ties vietējo iedzīvotāju neatlaidībai 
atjaunot sagruvušās ēkas, tā atdzi-
ma katru reizi no jauna. Smiltenei 
pilsētas tiesības piešķirtas 1920.
gada 2. janvārī, kad Ministru kabi-
nets pieņēma lēmumu par noteiku-
mu pieņemšanu par pilsētas tiesību 
piešķiršanu Rūjienas, Smiltenes un 
Alūksnes miestiem un noteikumus 
ieviest pārvaldes ceļā („Valdības 
Vēstnesis”, Nr. 3, 04.01.1920.).

Janvāra sākumā, lai atzīmētu 
Smiltenes pilsētas tiesību piešķirša-
nas 100. gadadienu un ieskandinātu 
simtgades gadu, tika aizvadīti pir-
mie ieskaņas pasākumi. 9. janvārī 
svinīgajā pasākumā satikās esošais 
un bijušie pilsētas un novada domes 

Skaistākie Ziemassvētku noskaņās izrotātie īpašumi

dzīvotājus radīt Ziemassvētku un 
Jaunā gada noskaņu katram savā 
mājā, pagalmā un darbavietā ar 
oriģināliem rotājumiem. Akcija 
noslēdzās 5. janvārī un balsošanā 
kopsummā tika izvirzīti 15 objekti, 
no tiem 7 iedzīvotāju pieteiktie un 
8 darba grupas izvirzītie.

Smiltenes novada domes Teri-
torijas apsaimniekošanas speciāliste 
Agija Kukaine kopā ar darba grupu 
atzinīgi novērtē iedzīvotāju un uz-

ņēmumu radošo pieeju savu objektu 
izrotāšanā: „Iedzīvotāji savus īpašu-
mus izrotā radoši un daudzveidīgi. 
Katru gadu ir patīkami pārsteigumi, 
kas ļoti iepriecina. Novadniekiem 
ir svarīgi radīt svētku noskaņu savā 
pagalmā, sētā, pilsētā, uzņēmumā. 
Akcijas dalībnieku veikums bija ļoti 
atšķirīgs, oriģināls un katrs ar savu 
stāstu. Dzīvespriecīgās krāsās izro-
tātais SIA „Palsa” traktors ir ļoti labs 
piemērs, kā padarīt svētku laiku krā-

saināku un gaišāku uzņēmuma dar-
biniekiem un ikvienam garāmbrau-
cējam. Elpa aizraujas no pārsteigu-
ma un acis nevar novērst no Blomes 
pagasta „Pumpurkalniem”, šķita, ka 
esmu nokļuvusi pasakā ikreiz, kad 
man bija iespēja redzēt īpašumu. Be-
diķu ģimenes mājas rotājumi Ābeļu 
ielā 4, Mēros radīja ļoti mājīgas un 
ģimeniskas sajūtas. Paldies ikvienam 
akcijas dalībniekam, kas piekrita 
piedalīties akcijā un ar savu gaumīgi 

izrotāto īpašumu radīja svētku sajūtu 
iedzīvotājiem Smiltenes novadā! ”

„Priecājos, ka iedzīvotāji ir pie-
domājuši un piestrādājuši pie savu 
māju un pagalmu izrotāšanas Zie-
massvētkos un katru gadu rotājumi 
kļūst aizvien bagātīgāki, interesan-
tāki un oriģinālāki. Īpašs prieks par 
„Pumpurkalnu” mājām Blomes pa-
gastā, kas ieguva pirmo vietu un savu 
māju šogad izrotājuši īpaši bagātīgi 

„Pumpurkalni”, Blomes pagasts. „Ābeļu iela 4”, Bilskas pagasts.SIA „Palsa”, Variņu pagasts.

turpinājums 4. lpp.Bērnu zīmējumu akcijas „Radām svētku logo Smiltenei 100!" laureāti.

No kreisās: A. Zalāns, G. Kukainis, E. Avotiņš, A. Mežulis, E. Avotiņš, L. Strazdiņa, A. Cunska.
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„Jaunvederu zeme”, Grundzāles pa-
gastā, kadastra apzīmējums 9458 008 
0101  0,2 ha platībā iznomāšanu.

13. Iznomāt G.Z. pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību ar adresi „Mačāni”, 
Palsmanes pagastā, Smiltenes nova-
dā (kadastra apzīmējums 9474 004 
0125), 18,31 ha platībā, t.sk. LIZ 
18,07 ha, ar mērķi – lauksaimniecis-
kās produkcijas ražošanai, nosakot 
zemes nomas līguma darbības termi-
ņu līdz 2024. gada 31. decembrim.

14. Iznomāt G.P. pašvaldības ne-
kustamo īpašumu  – zemes vienību 
ar adresi „Zariņi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmē-
jumu 9444 010 0107, 1,6850 ha pla-
tībā, un noslēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu. 

15. Iznomāt G.P. pašvaldības ne-
kustamo īpašumu ar adresi „Žagari”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
kas sastāv no divām zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumu 9444 011 
0054  5,66 ha platībā un kadastra 
apzīmējumu 9444 011 0055  2,56 ha 
platībā, un noslēgt lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu. 

16. Iznomāt I.C. pašvaldības ne-
kustamo īpašumu ar adresi „Lāčkal-
ni”, Bilskas pagasts, Smiltenes no-
vads, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 008 0027  
5,5631 ha platībā 2,56 ha platībā, un 
noslēgt lauku apvidus zemes nomas 
līgumu.

17. Iznomāt G.Ķ. pašvaldības 
nekustamo īpašumu ar adresi „Med-
ņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes no-
vads, kas sastāv no zemes vienības ar  
kadastra apzīmējumu 9444 006 0103  
14,82 ha platībā, 9444 008 0084  4,94 
ha platībā un 9444 009 0069  2,31 ha 
platībā, un noslēgt lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu.

18. Iznomāt sabiedrībai ar iero-
bežotu atbildību „Palsa” (reģistrā-
cijas Nr. 43903000755) pašvaldībai 
piederošas zemes vienības:

a. „Kalnjaunzemji, tīrums”, Va-
riņu pagastā, kadastra apzīmējums 
9490 003 0263, 1,855 ha platībā, 
t.sk.LIZ 1,855 ha, lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanai ar termiņu līdz 
2022. gada 31. decembrim;

b. „Dārziņi ābeļdārzā”, Variņu 
pagastā, kadastra apzīmējums 9490 
003 0244, 1,6 ha platībā, t.sk. LIZ 
1,6 ha lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai ar termiņu līdz 2022. gada 
31. decembrim;

c. „Garažiņas pie tīruma”, Va-
riņu pagastā, kadastra apzīmējums 
9490 003 0241, 1,5 ha platībā, t.sk.
LIZ 1,5 ha lauksaimniecības produk-
cijas ražošanai ar termiņu līdz 2022. 
gada 31. decembrim.

19. Iznomāt sabiedrībai ar iero-
bežotu atbildību „Palsa” (reģistrā-
cijas Nr. 43903000755) pašvaldībai 
piekrītošu zemes vienību ar adresi 
„Valsts brīvā zeme”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novadas, kadastra apzīmē-
jums 9490 003 0306, 0,37 ha platībā, 
t.sk. LIZ 0,37, ha lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanai, slēdzot zemes 
nomas līgumu ar termiņu līdz 2022. 
gada 21. decembrim.

20. Iznomāt D.Z. pašvaldībai 
piederošās zemes vienības ar adresi 
Daugavas iela 39, Smiltene, Smil-
tenes novads, kadastra apzīmējums 
9415 008 1603, daļu 0,08 ha platībā, 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, 
nosakot nomas līguma termiņu līdz 

Smiltenes novada domes lēmumi
Kārtējā Smiltenes novada 

domes sēde notika 2019. gada 27. 
decembrī, tajā tika pieņemti 94 lē-
mumi:

1. Par nekustamā īpašuma „Do-
belnieki”, Variņu pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma Kalna 
iela 2, Bilskā, Bilskas pagastā, Smil-
tenes novadā, atsavināšanu. 

3. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Bērzi”, Launkalnes pagastā, kadas-
tra numurs 9470 010 0309, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0303 0,6432 
ha platībā, atsavināšanas procedūru.

4. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, 
kadastra numurs 9470 010 0310, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9470 010 0304 
un platību 0,5707 ha, atsavināšanas 
procedūru.

5. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Ķirši”, Launkalnes pagastā, kadas-
tra numurs 9470 010 0274, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0265 0,2164 
ha platībā, atsavināšanas procedūru.

6. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, 
kadastra numurs 9470 010 0275, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9470 010 0266 
0,2466 ha platībā, atsavināšanas pro-
cedūru.

7. Uzsākt dzīvokļa īpašuma 
Celtnieku iela 2-5, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, kadastra numurs 9415 
900 0822, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 
5, 541/5748 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un pa-
līgēkas, atsavināšanas procedūru.

8. Izveidot zemes vienības 
daļu 403 m2 platībā zemes vienībai 
Mūrnieku iela, Smiltenē, Smilte-
nes novadā (kadastra apzīmējums 
94580080038), un izveidotajai ze-
mes vienības daļai noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – rūpnie-
ciskās ražošanas uzņēmumu apbū-
ve/komercdarbības objektu apbūve 
(kods 1001). Atlikušai zemes vienī-
bai Mūrnieku iela, Smiltenē, Smil-
tenes novadā (kadastra apzīmējums 
94580080038), daļai 297 m2 platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 
1101).

9. Jaunizveidojamam ēku (būv-
ju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0142 
001, 9474 004 0142 003 un 9474 004 
0142, kas atrodas uz zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9474 004 
0362, un ēkas ar kadastra apzīmēju-
mu 9474 004 0142 002, kas atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9474 004 0396, piešķirt 
nosaukumu „Kukuri”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads. 

10. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Vas-
kenieki”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 9490 004 0063.

11. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Ka-
lējiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 9444 010 0305 un 
9444 010 0241.

12. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr.43/2016 par zemes vienības 

2024. gada 31. decembrim.
21. Iznomāt kooperatīvajai bied-

rībai „Aumeisteri” (reģistrācijas Nr. 
439030002845) pašvaldībai piede-
rošās zemes vienības ar adresi „Pie 
Priedes”, Grundzāles pagasts, Smil-
tenes novads,  kadastra apzīmējums 
9458 008 0183, daļu 12,3 ha platībā, 
t.sk. LIZ 12,3 ha,  lauksaimniecis-
kās produkcijas ražošanai, nosakot 
zemes nomas līguma termiņu līdz 
2024. gada 31. decembrim.

22. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr. 155/2016 par zemes vienības 
„Jaunkrieviņi”, Bilskas pagastā, ka-
dastra apzīmējums 9444 006 0197, 
iznomāšanu zemnieku saimniecībai 
„Kalējiņi 1”.

23. Iznomāt R.L. pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības ar adresi 
„Valsts brīvā zeme”, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra ap-
zīmējums 9470 003 0184, daļu 0,09 
ha platībā, personiskās palīgsaim-
niecības vajadzībām un teritorijas 
sakopšanai, ar zemes nomas līguma 
termiņu līdz 2024. gada 31. decem-
brim.

24. Iznomāt G.L. pašvaldībai 
piederošu zemes vienību ar adresi 
„Kamaldiņa 15”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzīmē-
jums 9480 006 0128, 0,1248 ha pla-
tībā un slēgt zemes nomas līgumu ar 
zemes nomas termiņu līdz 2021.gada 
31. decembrim.

25. Iznomāt F.L. pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu ar ad-
resi „Vārpa 21”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads, kas sastāv no vie-
nas zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9480 006 0181  0,0045 ha 
platībā, un slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu uz termiņu līdz 2030. 
gada 31. decembrim.

26. Iznomāt L.S. pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības „Mada-
ras”, Blomes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9446 006 0156, daļu 0,075 
ha platībā, personiskās palīgsaimnie-
cības vajadzībām, nomas līgumu slē-
dzot uz termiņu līdz 2024. gada 31. 
decembrim.

27. Iznomāt D.G. pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības Rūpnie-
cības iela, Smiltenē, kadastra apzī-
mējums 9415 009 1703, daļu 0,06 
ha platībā, sakņu (ģimenes) dārza ie-
rīkošanai, uz termiņu līdz 2024.gada 
31. decembrim.

28. Izbeigt ar Grundzāles pagasta 
zemnieku saimniecību „Lejas Krauk-
ļi” (reģistrācijas Nr. 44101037785), 
noslēgtos zemes nomas līgumus Nr. 
24/2017, Nr. 28/2017 un Nr. 29/2017 
ar 2020. gada 1. janvāri.

29. Iznomāt Smiltenes novada 
Bilskas pagasta zemnieka saimnie-
cībai „JAUNBRANTI” (reģistrācijas 
Nr. 44101036633) pašvaldībai pie-
kritīgus nekustamos īpašumus:

a. zemes vienību „Brīvzemes”, 
Bilskas pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9444 008 0168, 0,5 ha platībā, 
t.sk. LIZ 0,5 ha, lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanai, nomas līgumu 
slēdzot uz termiņu līdz 2024.gada 31. 
decembrim;

b. zemes vienību „Brīvzemes”, 
Bilskas pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9444 010 0114, daļu 0,4 ha pla-
tībā, t.sk. LIZ 0,4 ha, lauksaimnie-
cības produkcijas ražošanai, nomas 
līgumu slēdzot uz termiņu līdz 2024. 
gada 31. decembrim;

c. zemes vienību „Dāvīši”, Bils-

kas pagastā, kadastra apzīmējums 
9444 004 0425, 0,2 ha platībā, t.sk. 
LIZ 0,2 ha, lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanai, nomas līgumu 
slēdzot uz termiņu līdz 2024. gada 
31. decembrim.

30. Iznomāt Smiltenes novada 
Bilskas pagasta zemnieka saimnie-
cībai „JAUNBRANTI” (reģistrācijas 
Nr. 44101036633) pašvaldībai pie-
derošus vai piekrītošus nekustamos 
īpašumus:

a. zemes vienības „Viduszelti-
ņi”, Bilskas pagastā, kadastra apzī-
mējums 9444 011 0099, daļu 1,7 ha 
platībā, t.sk. LIZ 1,7 ha lauksaimnie-
ciskās produkcijas ražošanai, nomas 
līgumu slēdzot uz termiņu līdz 2024. 
gada 31. decembrim;

b. zemes vienības „Bilskas 
centrs”, Bilskas pagastā, kadastra 
apzīmējums 9444 004 0408, daļu 
2,0 ha platībā, t.sk.LIZ 2,0 ha, lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai 
(pļaušanai), nomas līgumu slēdzot 
uz termiņu līdz 2024. gada 31. de-
cembrim;

c. zemes vienību „Grāvmalas”, 
Bilskas pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0432, 1,5147 ha platī-
bā, t.sk. LIZ 1,2 ha, lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai, nomas līgumu 
slēdzot uz termiņu līdz 2024. gada 
31. decembrim.

31. Iznomāt M.Z. zemes vienī-
bas „Valsts brīvā zeme (Ilgas 109)”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 
kadastra apzīmējums 9480 005 0359, 
daļu 0,06 ha platībā, personiskās pa-
līgsaimniecības vajadzībām, zemes 
nomas līgumu noslēdzot uz termiņu 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

32. Iznomāt A.K zemes vienības 
„Madaras”, Blomes pagasts, Smil-
tenes novads,  kadastra apzīmējums 
9446 006 0156, daļu 0,075 ha pla-
tībā, personiskās palīgsaimniecības 
vajadzībām, nomas līgumu slēdzot 
uz termiņu līdz 2024. gada 31. de-
cembrim.

33. Pārjaunojot 2007. gada 2. 
aprīlī noslēgto Līgumu Nr. Z – L/1-
07 par zemes nodošanu pašvaldības 
uzņēmumam lietošanā. 

34. Piekrist pārjaunojot 2008.
gada 12. novembrī noslēgto Līgumu 
5.8-1.1/006A/150/08/249, aizstājot 
minētajā Līgumā Smiltenes pilsē-
tas domi ar SIA „Smiltenes NKUP” 
(reģistrācijas numurs 43903000435). 
Lūgt AS „Latvijas valsts meži” (re-
ģistrācijas numurs 40003466281) 
pārjaunot 2008. gada 12. novembra 
Līgumu Nr. 5.8-1.1/006A/150/08/249 
par servitūta nodibināšanu, aizstājot 
tajā Līguma pusi – Smiltenes nova-
da domi, ar citu lietotāju – pašval-
dības kapitālsabiedrību „Smiltenes 
NKUP”. 

35. Pieņemti 15 lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem. 

36. Par bezcerīgo debitoru parā-
du norakstīšanu.

37. Par papildus fi nansējumu 
projekta „Āra terases – nojumes iz-
būve Launkalnē” realizācijai.

38. Par papildus fi nansējuma 
piešķiršanu projektam „Publiskās 
piekļuves nodrošināšana Lizdoles 
ezeram”.

39. Par grozījumiem 2019. gada 
12. jūnija līgumā Nr. SND – L - N/
AT/1 – 19 par apbūves tiesības no-
dibināšanu.

40. Iznomāt medību tiesības un 

slēgt medību tiesību nomas līgumu 
ar biedrību Mednieku klubs „Blo-
me”, reģistrācijas Nr.40008016584, 
juridiskā adrese: „Stallis”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads, par šādu 
Smiltenes novada pašvaldībai tiesis-
kā valdījumā esošu zemes vienību ar 
kopējo platību 13,41 ha:
Īpašuma 
nosau-
kums

Kadastra 
apzīmējums

Kopējā 
platība 

(ha)
Līdari 94460030053 13,41

41. Piekrist grozīt 2014. gada 
14. novembra Līgumu Nr. SND-SN-
L-P/S/LAD/1-14 par iekārtu patapi-
nājumu mednieku biedrībai „SILVA” 
(reģ. Nr. 40008015428) un pagarināt 
līguma darbības termiņu par 5 gadiem 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

42. Piekrist grozīt 2014. gada 
14. novembra Līgumu Nr. SND-SN-
L-P/S/1-14 par iekārtu patapinājumu 
ar biedrību „Launkalnes mednieku 
un makšķernieku klubs” (reģ. Nr. 
40008014225) un pagarināt līguma 
darbības termiņu par 5 gadiem līdz 
2024. gada 31. decembrim.

43. Piekrist grozīt 2014. gada 
14. novembra Līguma Nr. SND-
SN-BRS-S/LAD/1-14 par iekārtu 
patapinājumu ar mednieku klubu 
„Laiksne” (reģ. Nr. 40008013821) 
un pagarināt līguma darbības termi-
ņu par 5 gadiem līdz 2024. gada 31. 
decembrim.

44. Piekrist grozīt 2014. gada 
14. novembra Līgumu Nr. SND-SN-
L-P/S/1-14 par iekārtu patapinājumu 
Mednieku biedrībai „Birzuļi” (reģ. 
Nr. 40008014704) un pagarināt lī-
guma darbības termiņu par 5 gadiem 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

45. Piekrist grozīt 2014. gada 
1. novembra Līgumu Nr. SND-SN-
BL-P/S1-14 par iekārtu patapinā-
jumu mednieku biedrībai „Blome” 
(reģ. Nr. 40008016584) un pagarināt 
līguma darbības termiņu par 5 gadiem 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

46. Piekrist grozīt 2014. gada 
1. novembra Līgumu Nr. SND-SN-
BL-P/S1-14 par iekārtu patapinājumu 
mednieku biedrībai „Palsmanes med-
nieku klubs” (reģ. Nr. 40008016175) 
un pagarināt līguma darbības termi-
ņu par 5 gadiem līdz 2024. gada 31. 
decembrim.

47. Piekrist pagarināt 2017. 
gada 2. maijā starp Smiltenes nova-
da domi un Sabiedrību ar ierobežo-
tu atbildību „JUNDA RJ” (reģ. Nr. 
44103027029) noslēgtā Nekustamā 
īpašuma nomas līguma Nr. SND-
S-N/NĪ/2-17 par būves (kadastra ap-
zīmējums 941500101006), Baznīcas 
laukumā 16, Smiltenē, nomu, termi-
ņu par 1 (vienu) gadu līdz 2021. gada 
1. martam.

48. Par telpu nomu nekustama-
jā īpašumā Dārza ielā 11, Smiltenē, 
Smiltenes novadā.

49. Piekrist slēgt sadarbības līgu-
mu ar Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju un  Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisiju, lai ar Smiltenes novada 
valsts un pašvaldības vienotā klien-
ta apkalpošanas centra starpniecību 
nodrošinātu Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
klientu apkalpošanu sadarbības līgu-
mā noteiktajā apjomā.

50. Grozīt Smiltenes novada 
teritorijas plānojuma nosaukumu no 
„Smiltenes novada teritorijas plā-
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nojums 2018. – 2030. gadam” uz 
„Smiltenes novada teritorijas plāno-
jums”.

51. Apstiprināt „Smiltenes nova-
da Ilgtspējīgas enerģijas un klimata 
rīcības plāns 2020. – 2030.gadam”. 

52. Par pašvaldības līdzfi nan-
sējuma piešķiršanu projekta „Par 
Smiltenes novada pašvaldības līdzfi -
nansējuma apjoma un tā piešķiršanas 
kārtību dzīvojamo māju energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai” iece-
res realizēšanai daudzdzīvokļu māju 
Abulas ielā 8, Audēju ielā 2, Dakteru 
ielā 24 un Daugavas ielā 2, Smiltenē 
energoefektivitātes pasākumu tehnis-
kās dokumentācijas sagatavošanai.

53. Palielināt SIA „Smiltenes 
NKUP” (vienotās reģistrācijas nu-
murs 43903000435) pamatkapitālu, 
izdodot jaunas kapitāla daļas, pama-
tojoties uz vienīgā dalībnieka – Smil-
tenes novada domes, ieguldījumu 
Sabiedrības pamatkapitālā kopumā 
ieguldot pašvaldības mantu:

a. ūdenssaimniecības infra-
struktūru Celtnieku ielā, Smiltenē, 
31700,00 euro apmērā;

b. ūdenssaimniecības infrastruk-
tūru Gaujas ielā, Smiltenē 21300,00 

euro apmērā;
c. ūdenssaimniecības infrastruk-

tūru Kaikas ielā, Smiltenē, 99400,00 
euro apmērā;

d. ūdenssaimniecības infra-
struktūru Limbažu ielā, Smiltenē, 
38600,00 euro apmērā, ar kopējo 
ieguldāmās manats vērtību atbilsto-
ši sertifi cēta vērtētāja novērtējumam 
–  191000,00 euro (viens simts de-
viņdesmit viens tūkstotis euro nulle 
centi).

54. Apstiprināt Nolikumu Nr. 
19/19 „Grozījumi 2011. gada 27. 
janvāra Smiltenes novada domes 
Publisko iepirkumu komisijas noli-
kumā”. 

55. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem:

a. Smiltenes novada domes 
2019. gada 27. februāra lēmumu Nr. 
170 „Par kapitāla daļu turētāja pār-
stāvi SIA „Līvena aptieka”” (proto-
kols Nr. 2., 14.§.);

b. Smiltenes novada domes 
2019. gada 27. februāra lēmumu Nr. 
171 „Par kapitāla daļu turētāja pār-
stāvi SIA „ZAAO”” (protokols Nr. 
2., 15.§.);

c. 2014. gada 26. novembra lē-

mumu „Par kapitāla daļu turētāja 
pārstāvi Smiltenes novada pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībās SIA „Smilte-
nes NKUP” un SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca”” (sēdes proto-
kols Nr. 20, 10.§.,);

d. 2009. gada 30. septembra 
lēmumu „Par pašvaldības kapitāl-
sabiedrības kapitāla daļu īpašnieka 
maiņu SIA „Līvena aptieka” (proto-
kols Nr. 9, 28.§.).

56. Par grozījumiem Smiltenes 
novada domes 27.11.2019. lēmumā 
Nr. 803 „Par projektu līdzfi nansē-
šanas konkursa „Smiltenes novada 
kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai iz-
glītojoši pasākumi” rezultātu apstip-
rināšanu”.

57. Par konkursa „Smiltenei 
100” svētku logo” rezultātu apstip-
rināšanu.

58. Par atsevišķu valsts amat-
personas funkciju izpildes uzdošanu 
citai valsts amatpersonai.

59. Par izmaiņām Smiltenes pil-
sētas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pīlādzītis” amatu vienību sarakstā.

60. Pieņemti 8 lēmumi par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

61. Par saistošo noteikumu Nr. 

22/19 „Trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikša-
na Smiltenes novadā” projekta ap-
stiprināšanu.

62. Par saistošo noteikumu Nr. 
20/19 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2019 .gada 27. marta saistoša-
jos noteikumos Nr. 6/19 „Smiltenes 
novada pašvaldības 2019. gada pa-
matbudžets” apstiprināšanu.

63. Par saistošo noteikumu Nr. 
21/19 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2019. gada 27. marta saistoša-
jos noteikumos Nr. 7/19 ” Smiltenes 
novada pašvaldības 2019. gada spe-
ciālais budžets” apstiprināšanu.

64. Par izmaiņu apstiprināšanu 
Smiltenes sadarbības teritorijas Civi-
lās aizsardzības komisijas sastāvā.

65. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada domes Licencēšanas komisijas 
sastāvā.

66. Par izmaiņām Būvniecības 
konsultatīvās padomes sastāvā.

67. Par izmaiņām Autoceļu fon-
da komisijas sastāvā.

68. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada domes Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu izska-
tīšanas komisijas sastāvā.

69. Par izmaiņām projektu līdz-
fi nansēšanas konkursa nevalstiska-
jām organizācijām Smiltenes novadā 
komisijas sastāvā.

70. Par izmaiņām projekta 
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” komisijas sastā-
vā. 

71. Par komandējumu uz Vāci-
ju.

2019. gada 17. decembrī noti-
ka ārkārtas domes sēde, kurā tika 
pieņemti divi lēmumi:

1. Konceptuāli atbalstīt likum-
projekta „Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/
Lp13) redakciju, kas Saeimā pie-
ņemta 1. lasījumā 2019. gada 7. no-
vembrī.

2. Par grozījumu Smiltenes no-
vada domes 19.11.2019. lēmumā Nr. 
752 „Par nekustamā īpašuma ar adre-
si Pils iela 9, Smiltene, iegādi pašval-
dības autonomo funkciju izpildei”.

Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja 

un skaisti, radot Ziemassvētku sajū-
tas un noskaņu ikvienam garāmbrau-
cējam,” vērtē darba grupas dalībnie-
ce Zelma Mičule.

Smiltenes novada dome pateicas 
visiem novada iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās aicinājumam iedegt Zie-
massvētku un Jaunā gada gaismiņas 
savos logos un pagalmos, izdekorēja 
skatlogus un lodžijas, kas radīja īpa-
šu svētku sajūtu Smiltenes novadā, 
padarot šo tumšāko laiku nedaudz 
gaišāku gan sev, gan apkārtējiem. 
Paldies iedzīvotājiem, kas iesaistījās 
objektu vērtēšanā, par tiem balsojot 
pašvaldības sociālajā vietnē. 

Aicinām iedzīvotājus arī turp-
māk „neturēt sveci zem pūra”, bet 
gan aktīvi iesaistīties akcijās un le-
poties ar savu veikumu, jo ikviens 
izrotātais īpašums rada kopējo Smil-
tenes novada svētku noskaņu!

Akcijas „Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu Smiltenes novadā”

darba grupa
Foto: I. Zaļkalne

smiltenieti kļuvis, var-
būt pat pašam nemanot.  
Mēs mīļi aicinām kaut 
uz mirkli atgriezties 
ikvienu, lai kopīgi pie-
dzīvotu un radītu svētkus mums vi-
siem – smilteniešiem, novadniekiem, 
viesiem, lai lepotos par pilsētu, kuru 
šajos 100 gados var saukt par unikā-
lu vietu Latvijas kartē.  Tā turpina 
būt par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, 
latvisku, omulīgu mazpilsētu Vidze-
mes sirdī. Attīstītā uzņēmējdarbība 

Aicinām sūtīt ielūgumus saviem radiem un draugiem uz 
„Smiltenei 100” svinībām 

Ir sācies Smiltenes pilsētas 100 
gadu jubilejas gads un aicinām ik-
vienu izmantot iespēju saņemt Smil-
tenes novada pašvaldības izveidoto 
pastkarti – ielūgumu, kuru aicinām 
sūtīt radiem, draugiem, paziņām – 
gan tuvākās un tālākās Latvijas vie-
tās, gan visā pasaulē dzīvojošajiem, 
lai uzaicinātu savējos kopā satikties 
Smiltenes simtgades svinībās, kuras 
notiks no 2020. gada 17. līdz 19. jū-
lijam. 

Smiltenes pilsētas 100. jubilejas 
svinības būs svētki mums visiem – 
gan tiem, kas šeit dzīvo, strādā un 
mācās, gan tiem, kuriem Smiltene 
vienmēr ieņems īpašu vietu sirdīs 
par piedzīvotām bērnības atmiņām, 
jaunības gaitām vai radu un draugu 
attiecībām. Nav nozīmes, cik tuvu 
vai tālu no Smiltenes tagad dzīvo – 
šo pilsētu par savu var saukt ikviens, 
kurš šeit ir dzimis, audzis vai  par 

miltenieti kļuvis, var-
ūt pat pašam nemanot.  

Mēs mīļi aicinām kaut 
z mirkli atgriezties 
kvienu, lai kopīgi pie-

iet roku rokā ar spēcīgām tradīcijām 
izglītībā, kultūrā un sportā. Smilte-
nes attīstības un izaugsmes pamatā 
ir nekas cits, kā kopīgs stipru cilvēku 
darbs ar sapni par stipru pilsētu, tā-
pēc aicinām būt kopā svētkos, kurus 
svinēsim ar  vēstījumu „Stipri cilvēki 
– stipra pilsēta”. 

Pastkartes var saņemt Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas centrā 
un Smiltenes novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3  par 
ziedojumu labdarības akcijai „Balta, 
balta mana sirds”. Saņemot svētku 
pastkarti, lūgsim norādīt vietu, uz 
kurieni tā tiks nosūtīta, lai vēlāk at-
skatītos, cik tuvu un tālu pasaulē šīs 
pastkartes – ielūgumi ir aizceļojuši. 

Pastkaršu izgatavošana tiek īs-
tenota konkursa „Remigrācijas sek-
mēšanas pakalpojumi pašvaldībās” 
piešķirtā  fi nansējuma ietvaros.  

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību specialiste 

2019. gadā projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai Smiltenes novadā” ietvaros 
Smiltenes novada pašvaldība organi-
zēja  atbalsta grupas nodarbības  per-
sonām ar īpašām vajadzībām un viņu 
ģimenes locekļiem. Vairāku mēnešu 
garumā ik otrdienu Bērnu un Ģime-
nes un atbalsta centrā nodarbībās ti-
kās novada cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām un viņu ģimenes locekļi. Nodar-
bību mērķis bija veicināt šo personu 
un viņu ģimenes locekļu integrāciju 
sabiedrībā, lai palīdzētu dzīvot piln-
vērtīgāk un justies kā līdzvērtīgiem 
sabiedrības locekļiem. Darbošanās 
kopā ar citiem veicina sociālo iekļau-
šanos un palīdz pilnveidot komunikā-
cijas prasmes.  Šajās nodarbībās bija 
iespēja vingrot fi zioterapeita vadībā, 
iepazīties ar psihologu, piedalīties 
mūzikas terapijas nodarbībās, kopīgi 

Pateicas par atbalsta grupas nodarbībām personām ar īpašām vajadzībām un 
viņu ģimenes locekļiem

ieturēt pusdienas maltīti.  
Par saviem iespaidiem dalās at-

balsta grupas dalībniece, dzejniece 
un fl oriste Smaida Maskina. 

„Kad sanācām kopā, katrs bijām 
ar savām domām, ar savu sāpi un 
neatrastu atbildi sirdī,  bet pateico-
ties pasniedzējiem: psiholoģei Dacei 
Gailītei, muzikālās terapijas skolo-
tājai Liesmai Lorei un fi zkultūras 
nodarbību pasniedzējam Rihardam 
Gailītim, kas katru otrdienu šķetinā-
ja mūsu sāpju kamoliņu, tajā ikreiz 
iesienot saulstariņu, dienas kopā pa-
vadītās šķita tik interesantas un ļoti 
vērtīgas. Mēs atraisījāmies nemanot, 
caur asarām un smiekliem, caur ko-
pējām bēdām un priekiem, caur Die-
va lūgsnām, ko Ints mums ieteica. 
Katrs lūdzās klusībā par sevi un arī 
par citiem, lai dzīvē labāk klātos, lai 
smaidi sejās atraisītos, lai būtu ticība 

cerībai kādai, ka viss labi būs.  Kopī-
gās pusdienas gādīgu pavārīšu roku 
gatavotas tik gardas bija. Par to sir-
snīgu paldies teicām katrs un ikviens, 
visi kopā nu jau kā vesela ģimene 
esam, kā man likās… 

Katru otrdienu mūsu sociālās 
darbinieces Anitas Šteinbergas 
smaids sagaidīja. Redzot to, tā vien 
gribējās rauties no mājas ārā un ieiet 
jau citā gaisotnē ar labākām domām, 
drošāku soli un priecīgāku sirdi zi-
not, ka tu šeit gaidīts esi. Ar katru 
jaunu tikšanos atraisītāki kļuvām, 
dažādas problēmas risinājām kopā. 
Sirds smagums kā akmens novēlās, 
palika dvēselē tik viegli, gribējās 
lidot bez spārniem, aizsniegt zvaig-
znes, sapņot, būt kā tauriņam, kam 
spārnu vēdas tik trauslas, kur mai-
gums neizteikts... 

Iet ceļu jau ar jaunām zināša-

nām, ar pareizām domām. Trīs garus 
mēnešus mēs pareizo ceļu uz savu 
sirdi meklējām, dažam ar lielām grū-
tībām, neticību sev, bet uzticoties tik 
jaukiem pasniedzējiem, kas atvēra 
mums dzīvei jaunas durvis, ir jāiet, 
jāiet un jādara, lai nesāktos ikdienas 
problēmas, nekristu melanholijā, die-
nas lai nav iekrāsotas pelēkā rutīnā.

Izejot šīs atbalsta grupas nodar-
bības, man likās, ka es esmu it kā no 
jauna piedzimusi, nu jau ar citu do-
māšanu, pieeju cilvēkiem un arī ar 
savu mācēšanu sevi aizstāvēt, redzēt 
vairāk, lai atšķirtu draugu no nedrau-
ga un mācēt pateikt Nē!, kas agrāk 
man likās bija tik grūti, bet, izejot šīs 
nodarbības, to es tagad darīšu, jo do-
mas man jau ir citas, ne tādas, kā šeit 
pirmoreiz atnākot, ne tādas, bet pavi-
sam gaišākas. Gribas dzirdētos domu 
graudus nest pasaulē, dāvāt citiem, 

lai to sirsniņas no dzirdētā zied... 
Mēs cilvēki esam dažādi. Un 

gribas, lai mums ik katram no at-
balsta grupas dalībniekiem  paliktu 
šie draudzīgi skaistie kopā būšanas 
mirkļi, sirdī mūžam neaizmirstami. 
Vēl daudz mums ir jāmācās, lai 
sevi pilnveidotu, lai nejustos sir-
dī vieni un tukši, ir jāmācās, lai 
nejustos dzīvē nevajadzīgi, jāiet 
pa baltu Dieva ceļu ar atvērtu sir-
di, tikai labo sev un citiem dot. 
Mums katram ir pienākums dzīvot 
dzīvi, priecāties un citiem prieka 
Zvaigzni sniegt! 

Lielu paldies saku „Atbalsta gru-
pas” pasniedzējiem, sociālai darbi-
niecei, pavārītēm un novēlu: Laimī-
gu, veiksmīgu, radošu Jauno gadu! 

Avots: „Atbalsta grupas” 
dalībnieces, dzejnieces un fl oristes 

Smaidas Maskinas vēstule   
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turpinājums no 1. lpp.

priekšsēdētāji, Smiltenes Goda me-
daļas un novada apbalvojuma „Goda 
cilvēks” laureāti, kā arī smiltenieši, 
savukārt 11. janvārī Smiltenes ev. 
lut. baznīcā izskanēja Jāņa Lūsēna 
un kora „LidoJums” koncerts „Ir 
daudz pie debesīm zvaigžņu”. Pal-
dies komponistam Jānim Lūsēnam, 
solistiem Kristīnei Zadovskai, Zigf-
rīdam Muktupāvelam, Andrim Ēr-
glim, pavadošai grupai „Grey Velvet 
trio”, paldies koristiem, diriģentei 
Valdai Sedolai un koncertmeistarei 
Ilzei Megnei, kā arī Zanei Megnei 
par šī koncerta organizēšanu.

Katras vietvaras attīstībā un 
labklājībā būtiska loma ir tās vadī-
tājam. Smiltene var lepoties ar gud-
riem, ideju bagātiem, spējīgiem un 
darbīgiem pašvaldības vadītājiem 
– īsteniem savas pilsētas patriotiem, 
kas spējuši sev apkārt pulcēt čaklus 
un radošus sava darba meistarus, 
radīt labvēlīgu vidi attīstībai un ak-
tīvi iesaistījušies pilsētas labklājības 
kaldināšanā. 9.janvārī svētku pasā-
kumā ilggadējie pašvaldības vadītāji 
dalījās savās pārdomās par Smilte-
nes pilsētas attīstību un sasniegu-
miem, kā arī sūtīja vēlējumus jums, 
smiltenieši un novadnieki. 

Alfrēds Zalāns (Smiltenes 
pilsētas izpildkomitejas priekšsē-
dētājs no 1984. līdz 1990. gadam): 
„Ar Smilteni mana dzīve ir saistīta 
no 1967.gada. Sadzīves apstākļi iz-
veidojās tādi, ka bijām spiesti pār-
celties un atnācām dzīvot šeit no 
Saldus rajona. Tajā laikā Smiltene 
bija rajona pakļautībā un visas vado-
šās iestādes atradās Valkā, kuras var 
teikt uzņēmās komandiera lomu, bet 
Smiltene prata savu zināmu auto-
nomiju saglabāt. Pateicoties tādām 
iestādēm kā „Ceļu būves rajons” 
un „Ceļu pārvalde”, kuras ieguldīja 
lielu darbu Smiltenes tālākā attīstī-
bā, izveidojot plašu dzīvokļu fondu, 
piedaloties daudzu citu uzņēmumu 
celtniecībā, tika uzcelta profesionāli 
tehniskā skola, Smiltenes poliklīni-
ka, kā arī palīdzēja būvēt piebūves 
Smiltenes slimnīcas korpusam. Un 
tas viss  pateicoties lielam entuzias-
mam, pilnveidoja darba un sadzīves 
apstākļus. Mums bija spēcīgi un labi 
iestāžu vadītāji, kuri prata veikt, 
organizēt savu darbu un strādāt ar 
vērienu, kas deva labus rezultātus. 
Gribu novēlēt nēsāt savās sirdīs 

dzimtenes un savas pilsētas mīlestī-
bu, lai tā nekad nepazūd un pierādīt 
to ar saviem darbiem un cilvēcisku 
attieksmi vienam pret otru.”

Ainārs Mežulis (Smiltenes pil-
sētas domes un Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs no 1994. līdz 
2014. gadam): „Smilteni vienmēr 
piemin labā nozīmē un smilteniešus 
sauc par Smiltenes mafi ju, jo mums 
ir gan izcili izglītības darbinieki, ku-
rus pazīst visā Latvijā, gan izcili me-
dicīnas darbinieki, gan arī izcili ga-
rīgā darba veicēji, kā mācītājs Kun-
dziņš, gan arī izcili uzņēmēji, kuri ir 
veidojuši un veido šo pilsētu šobrīd, 
ne tikai pilsētu, bet arī novadu. Fe-
nomens slēpjas tajā, ka visi, kas kaut 
ko ir darījuši, ir izauguši, mācījušies 
un atgriezušies atpakaļ savā dzimta-
jā pilsētā un tas ir tas mūsu balsts, 
tie ir tie mūsu lielie vaļi. Jau 1925. 
gadā, kad apstiprināja Smiltenes 
ģerboni – jūs visi ziniet – tur ir trīs 
pakalni: Jāņukalns, Lazdukalns un 
Pilskalns un ir trīs sudraba vanagi. 
Kad apstiprināja šo ģerboni, bija jā-
pasaka, ko simbolizē šie trīs sudraba 
vanagi: tas ir stiprums, tie ir garā 
stipri cilvēki un uz izaugsmi vērsti 
cilvēki. Un vai tā nav šodien? Tā ir 
arī šodien! Ne velti par mūsu pilsētu 
un novadu runā visās jomās: vai tā 
ir vienkārša uzņēmējdarbības aģen-
tūra, ministrija, kontrolējošā iestāde 
vai masu mediji, Smilteni vienmēr 
min kā pozitīvo piemēru. Un tas ne-
rodas pats no sevis, tas viss ir ikviena 
smiltenieša nopelns. Jo pilsēta nevar 
pastāvēt bez saviem cilvēkiem, bez 
tiem, kas to veido. Paldies jums!”

Gints Kukainis (Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs  no 
2014. līdz 2019. gadam): „Raugo-
ties Smiltenes pilsētas nākotnē un 
mazliet atskatoties šos 100 gadus 
atpakaļ, mēs noteikti varam ievērot, 
ka Smiltene nekad īpaši nav kautrē-
jusies. Tā ir ļoti pārliecinoši devu-
sies uz priekšu, spērusi dažbrīd pat 
pārdrošus soļus, bet vienmēr tie ir 
attaisnojušies, jo dzīvē, īpaši šodien, 
kad viss notiek ļoti strauji, ātri un 
aktīvi, der atcerēties tādu lietu – ja 
tev ir kāda ideja, tad tā ir jārealizē. 
Un tev tā ir jārealizē tagad, pretējā 
gadījumā, kamēr tu domāsi, vai to 
realizēt vai nē, kāds cits to jau būs 
izdarījis trīs reizes. Tāds ir tas laiks, 
kurā mēs šobrīd dzīvojam un tāds 
būs arī turpmāk. Un es vēlos novēlēt 
Smiltenei un arī Smiltenes novadam 

nepazaudēt tempu, nepazaudēt dina-
miku. Lai Smiltenei vienmēr pietiek 
jaudas apdzīt un lai nekad Smiltenes 
novadam nav jāapstājas, jo pēc tam 
iekļauties plūsmā būs ļoti grūti! Es 
novēlu Smiltenes novadam saules 
mūžu, gudrus cilvēkus un mērķus, 
uz kuriem tiekties, sasniegt  un pēc 
tam pašiem būt gandarītiem – pa 
kādām ielām mēs staigājam, kādos 
namos mēs dzīvojam un kādas vērtī-
bas mums ir sirdī!  Lai mums visiem 
izdodas, Smiltenei saules mūžu un 
lai virs Jāņukalna vienmēr plīvo sar-
kanbaltsarkanais karogs!”

Esošais Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētājs Edgars Avo-
tiņš: „Smiltenes fenomens esiet jūs 
– mūsu iedzīvotāji. Jūsu stiprums 
mums ļauj visiem sasniegt mērķus, 
kas ir nosprausti. Novēlu katram 
sajust spēku, kas ir sevī pašā! Brī-
dī, kad šo spēku sajutīsim sevī, mēs 
spēsim paveikt darbus, kurus līdz 
šim neesam izdarījuši un varēsim 
nospraust jaunus mērķus. Par stip-
riem cilvēkiem stiprā pilsētā!”

Smiltenes pilsētas 100 gadu 
jubilejas svinības notiks no 17. līdz 
19.jūlijam, kas būs svētki mums 
visiem – gan tiem, kas šeit dzīvo, 
strādā un mācās, gan tiem, kas pie 
mums ieradīsies ciemos. Par svēt-
ku režisoru ir izvēlēts smiltenietis 
Kārlis Anitens, kurš vairākus ga-
dus ir bijis Rīgas svētku galvenais 
režisors. Svētkiem radīts vēstījums 
„Stipri cilvēki – stipra pilsēta”, jo 
šis stāsts būs par smilteniešiem – par 
ikvienu un visiem, jo ikviens, kurš 
par smiltenieti kļuvis, varbūt pat pa-
šam nemanot, kļūst stiprs. „Tā tas ir 
bijis, tā tas ir un tā tam būs būt,” uz-
sver režisors. Kārlis Anitens: „Vārds 
„stiprs” ir viens no ietilpīgākajiem 
latviešu valodas vārdiem. To vien-
līdz lieto runājot par tādu, kam ir 
daudz spēka; par tādu, kas noris ar 
lielu enerģiju; par tādu, kam piemīt 
iekšējs neapdzēšams dzinulis izrau-
ties; par tādu, kam ir izteiktas kādas 
īpašības salīdzinājumā ar citiem; par 
tādu, kas spēj pārliecināt un ietek-
mēt; par tādu, kam ir dziļas zināša-
nas un prasmes. Ja paraugāmies uz 
Smilteni kā pilsētu Latvijas kontek-
stā, tad jebkura no vārda „stiprs” 
lietotnēm lieliski ieguļas šīs pilsētas 
ainavā. Ja raugāmies uz šo ainavu 
ciešāk, ieraudzīsim lielāko bagātību, 
kas pilsētai var piederēt – cilvēkus 
ar nule uzskaitītajām vērtībām.”

Uzsākot gatavošanos Smilte-
nes simtgades svinībām, Smiltenes 
novada dome novembrī izsludinā-
ja bērnu zīmējumu akciju „Radām 
svētku logo Smiltenei 100!”, kurā 
aicināja piedalīties pilsētas un nova-
da bērnus un jauniešus līdz 18 gadu 
vecumam. Izmantojot skaitli “simts” 
un iekļaujot svētku vadmotīvu 
„Smiltenes stiprie cilvēki”, jaunie 
mākslinieki tika aicināti sniegt savu 
vīziju par svētku vizuālo identitāti. 
Kopumā tika saņemti 80 darbi, ku-
rus vērtēja un favorītus izraudzījās 
svētku galvenais režisors un darba 
grupa. Astoņu autoru: Gustava Beļe-
viča, Kārļa Broža, Keitas Vaitkunas, 
Dārtas Gudrinieces, Martas Morītes, 
Emīla Tarasa, Leldes Loginas, Lore-
tas Rubīnas darbi tālāk iedvesmoja 
un tika ņemti par pamatu Smiltenes 
simtgades svētku logo izstrādē. No 
sirds pateicamies ikvienam zīmēju-
ma autoram par ieguldīto darbu! 

Lai izveidotu vienotu svētku 
noformējumu, decembrī tika izsludi-
nāts vēl viens konkurss – „Smiltenei 
100” svētku logo konkurss, kurā ai-
cinājām piedalīties māksliniekus un 
grafi skos dizainerus. Konkursa da-
lībnieku uzdevums bija – radīt logo, 
kurā izmantots vēstījums „Stipri 
cilvēki, stipra pilsēta!”, kā arī jāie-
kļauj zīmējumu akcijas laureātu ra-
dītās idejas. Kopumā tika saņemtas 
23 idejas, kuras vērtēja simtgades 
svētku vadības grupa, apstiprināja 
novada domes deputāti. Par konkur-
sa uzvarētāju izvēlējās novadnieka 
Kristapa Strazdiņa izstrādāto logo, 
kur mūsdienīgā veidā ir simboliski 
uzsvērtas Smiltenes galvenās vērtī-
bas: cilvēki, uzņēmējdarbība, izglī-
tība, dabas daudzveidība un aktīvā 
atpūta. Kā pastāstīja Liene Strazdiņa 
(K. Strazdiņa sieva), radītā svētku 
logo ideja ir viņas vīra Kristapa un 
meitas Laumas kopdarbs: „Skatoties 
uz bērnu logo konkursa darbiem var 

redzēt, ka cilvēki ir pilsētas spēks un 
smiltenieši rada ērtu un sakoptu vidi 
sev apkārt. Ietekmējoties no šiem 
visiem darbiem tika radīts logo, 
kas ir kā logs uz pilsētu caur mūsu 
māju logiem un logs, caur kuru var 
redzēt, kas šo 100 gadu laikā ir pa-
veikts. Pa šo logu var redzēt mājas, 
uzņēmumus un skolas, skaistus 
dabas skatus un aktīvus cilvēkus. 
Katra zīme, kas iekļauta logo, sim-
bolizē ļoti daudz dažādas lietas, kas 
ir apvienotas vienā spēcīgā pilsētā. 
Tās ir lietas, kas raksturo Smilteni.” 
Turpmāk šis logo nesīs Smiltenes 
simtgades svētku ideju, vērtības un 
vizuālo identitāti, vēstot par mums 
– stipriem cilvēkiem stiprā pilsētā! 
Konkursa uzvarētājs saņēma Smil-
tenes novada domes naudas balvu 
300 eiro apmērā.

Daudz laimes, smiltenieši un 
novadnieki! Šie svētki ir arī jūsu 
svētki, tāpēc radīsim un svinēsim tos 
kopā. Smiltenes novada pašvaldība 
ir  izstrādājusi svētku ielūgumu – 
pastkarti, kuru aicinām sūtīt radiem, 
draugiem, paziņām, smilteniešiem 
gan tuvākās un tālākās Latvijas vie-
tās, gan visā pasaulē, uzaicinot kopā 
visiem satikties Smiltenes 100-ga-
des svinībās.  Jūs varat palīdzēt, lai 
par svētkiem uzzinātu ikviens tālajā 
pasaulē! Pastkartes var saņemt ik-
viens par ziedojumu labdarības ak-
cijai „Balta, balta mana sirds”. Tās ir 
pieejamas Smiltenes novada Tūris-
ma informācijas centrā un Smiltenes 
novada domes Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 3.  Saņemot svēt-
ku pastkarti, lūgsim norādīt vietu, uz 
kurieni tā tiks nosūtīta, lai vēlāk at-
skatītos, cik tuvu un tālu pasaulē šīs 
pastkartes ir aizceļojušas.

Par simtgades pasākumiem ai-
cinām sekot informācijai līdzi www.
smiltene.lv vai Smiltenei 100 Face-
book lapā!

Par stipriem cilvēkiem stiprā 
pilsētā!

Marita Mūze,
 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Vēlamies atsaukt iepriekš pub-

licēto kļūdu par 9. janvāri, kas ir 
atzīmēts jaunajā pašvaldības 2020.
gada kalendārā kā pilsētas tiesību 
piešķiršanas datums. Atvainojamies 
par neprecīzas informācijas izplatī-
šanu, balstoties tikai uz publikāciju 
J. Zušmaņa grāmatā „Smiltene: lai-
ki un likteņi”. 

No 2020. gada 16. janvāra līdz 
14. februārim notiek parakstu vākša-
na tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par Valsts prezidenta apturētajiem li-
kumiem „Grozījumi Republikas pil-
sētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” un „Grozījums likumā 
„Par pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu 
nodošanu tautas nobalsošanai varēs 
klātienē, parakstu vākšanas vietās 
Latvijā un ārvalstīs. Parakstīšanās 
vietas jānosaka pilsētu un novadu 
domēm, un katrā pašvaldībā tās ie-
kārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 
10 000 vēlētāju būtu vismaz viena 
parakstu vākšanas vieta. Parakstu 
vākšanas vietās varēs iepazīties ar 
apturēto grozījumu saturu.

2020. gada 8. janvārī Smilte-
nes novada domes ārkārtas sēdē 
tika nolemts noteikt divas pa-
rakstu vākšanas vietas Smiltenes 

16. janvārī uzsākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem
novadā: 

Smiltenes novada dome, 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes 
novads , LV 4729

Palsmanes pagasta pār-
valde, Palsmanes  pagasta nams, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads, LV 4724

Pirmdienās, trešdienās, piekt-
dienās un svētdienās būs iespēja 
parakstīties no plkst. 9.00 – 13.00, 
otrdienās, ceturtdienās, sestdienās 
no plkst. 15.00 – 19.00. 

Vēlētājiem, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu 
vākšanas vietā,  būs iespēja pieteik-
ties parakstu vākšanai savā atrašanās 
vietā. Parakstu vākšana vēlētāju at-
rašanās vietās notiks pēdējā parakstu 
vākšanas dienā, 14. februārī. Papil-
dus informācija, zvanot uz tālruni 
26603348. 

Piedalīties parakstu vākšanā var 

Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecu-
ma. Lai piedalītos parakstu vākša-
nā, derēs gan Latvijas pilsoņa pase, 
gan Latvijas pilsoņa apliecība. Pēc 
parakstu vākšanas beigām CVK ap-
kopos saņemto parakstu skaitu un 
parakstu vākšanas rezultātu paziņos 
Valsts prezidentam un publicēs izde-
vumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ja parakstu vākšanā tautas no-
balsošanas ierosinājumu būs paraks-
tījusi ne mazāk kā viena desmitā 
daļa  no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita 
(154 868 vēlētāji), CVK trīs dienu 
laikā būs jāizsludina tautas nobalso-
šana, kurai jānotiek ne agrāk kā vie-
nu mēnesi un ne vēlāk kā divus mē-
nešus pēc izsludināšanas. Satversme 
paredz, ka tautas nobalsošana par 
apturētu likumu tomēr nenotiek, ja 
Saeima par to vēlreiz balso un ja par 
tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ce-

turtdaļas no visiem deputātiem.
Tāpat apturētie likumi tiks pub-

licēti un stāsies spēkā, ja parakstu 
vākšanā tautas nobalsošanas ierosi-
nājumu atbalstīs mazāk nekā viena 
desmitā daļa vēlētāju.

 
Saistītā informācija
Satversmē noteikts, ka Valsts 

prezidentam likuma publicēšana ir 
jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā 
viena trešā daļa Saeimas locekļu, 
un šādā kārtībā apturēts likums no-
dodams tautas nobalsošanai, ja to 
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā 
daļa vēlētāju. Kārtība, kādā jānotiek 
parakstu vākšanai, noteikta liku-
mā „Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu ini-
ciatīvu”.

2019. gada 23. decembrī, pa-
matojoties uz Latvijas Republikas 
Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas 

deputāta prasību, Valsts prezidents 
Egils Levits apturēja Saeimā 2019. 
gada 19. decembrī pieņemto likumu 
publicēšanu uz diviem mēnešiem. 
Grozījumi paredz mainīt domes 
pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu 
sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, 
ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vai-
rāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlē-
šanās jauno domi ievēl uz atlaistās 
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, 
ja līdz kārtējām vēlēšanām paliku-
ši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, 
jauno domi ievēl uz atlaistās domes 
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz 
četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat 
izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām 
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk 
nekā deviņi mēneši, jaunas domes 
vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām 
domes vēlēšanām darbojas pagaidu 
administrācija.

Avots: https://www.cvk.lv/ 
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Jaunumi pakalpojumu pieejamībā Valsts un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā

2015. gadā Latvijā sāka dar-
boties pirmie Valsts un pašvaldību 
vienotie klientu apkalpošanas centri 
(turpmāk VPVKAC). Četru gadu 
darbības laikā klientu apkalpošanas 
centri izveidoti 89 pašvaldībās, kuru 
kopējais sniegto valsts un pašvaldī-
bas iestāžu pakalpojumu skaits sa-
sniedzis 268 000.

Kā liecina Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) apkopotā informācija, 
2018. gadā vienotajos klientu ap-
kalpošanas centros sniegti 82 557 
pakalpojumi – konsultācijas, dažādu 
iesniegumu pieņemšana, palīdzība 
elektronisku pakalpojumu saņemša-
nā u.c. No kopējā sniegto pakalpo-
jumu skaita 16 148 jeb 20% sniegti 
telefoniski. Bet 2019. gada deviņos 
mēnešos kopā sniegts vairāk nekā  
71 000 pakalpojumu, no tiem 15 258 
jeb 21% – telefoniski.

2019.gadā Ziemeļvidzemē lī-
derpozīcijās ir trīs šajā teritorijā 
esošie reģionālās nozīmes VPV-
KAC – Smiltenes, Valkas un Cēsu 
novada un novada nozīmes – Rau-
nas un Salacgrīvas novada klientu 
apkalpošanas centri, un starp pir-
majiem 40 ir arī Strenču, Alojas un 
Mazsalacas novadi.

Smiltenes novada VPVKAC ie-
ņem līderpozīcijas visos reģionālās 
nozīmes VPVKAC, kuros tiek no-
drošināta  pašvaldību un valsts iestā-
žu publisko pakalpojumu pieejamība 
(pieteikumi un konsultācijas), kā arī 
nodrošināta zvanu centra (attālināta, 
telefoniska konsultācija) funkciju iz-
pilde  par portāla Latvija.lv pakalpo-
jumu pieteikšanu. 

Smiltenes novada Klientu ap-
kalpošanas centrs 2019. gadā ir re-
ģistrējis turpat 4000 iesniegumus 
adresētus Smiltenes novada domei  

un apstrādāja ap 10 000 tūkst. da-
žāda veida dokumentus. Smiltenes 
novada mājaslapā sadaļā „Pakal-
pojumi” un „Veidlapas” ir pieejami 
Smiltenes novada pašvaldībai adre-
sētās iesnieguma veidlapas ērtā for-
mātā un ir iespēja aizpildīt un nosūtīt 
vai elektroniski parakstītas (ar drošu 
elektronisko parakstu un laika zīmo-
gu) iesniegumu veidlapas aicinām 
sūtīt uz Smiltenes novada domes 
ofi ciālo e-pasta adresi dome@smil-
tene.lv. Iesniegums tiks reģistrēts 
pašvaldības elektroniskās lietvedī-
bas sistēmā, un Jums tiks sniegts 
pakalpojums vai atbilde likumā no-
teiktā kārtībā.

Smiltenes novada un citu no-
vadu iedzīvotāju 2019. gadā visbie-
žākie no VSAA pakalpojumiem ir 
bijuši nodarbinātības dzīves situ-
ācijā (slimības pabalsts, bezdarb-
nieka pabalsts, pensijas prognoze un 
līmeņi),  dzimšanas dzīves situāci-
jā, miršanas situācijā (apbedīšana, 
nesaņemtā atlīdzība, pabalsts mirušā 
laulātajam pensionāram), senioru 
dzīves situācijā  (darba stāžs, pen-
sijas pārrēķins), īpašas vajadzības 
(invaliditāte),  citi, VSAA pakalpo-
jumu bijuši vispārīgi, kā e-iesniegu-
mi iestādei vai e-lēmumi Latvija.lv 
darba vietā vai kontaktinformāciju 
sadarbībai ar iestādi u.tml. 

Pēc VID pakalpojumiem gan 
fi ziskas un juridiskas personas vis-
biežāk griezās pēc klātienes kon-
sultācijas pie VID speciālista, lai 
saņemtu padziļinātu konsultāciju 
nodokļu jautājumos, gada ienāku-
mu deklarācijas pieņemšanā un ar 
to saistītiem iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumiem u.c. jau-
tājumiem. Smiltenes VPVKAC ie-
priekšējā gadā ir novērota apmek-
lētāju lielāka virzība  arī uz Valsts 
ieņēmumu dienesta e-pakalpoju-
mu vērstiem pakalpojumiem,  lai 
iesniegtu algas nodokļa grāmatiņu 
vai paziņotu par apgādībā esošām 
personām. Apmeklētāji ļoti novērtē, 

ka Smiltenē, Smiltenes VPVKAC 
var saņemt Valsts Zemes dienesta 
(VZD) klātienes konsultācijas pie 
speciālista un īpaši tā cilvēku grupa, 
kam rada sarežģījumus izbraukāt 
valsts iestādes uz citām pilsētām.  
Iedzīvotāji izmanto arī citu iestāžu 
pakalpojumus un palīdzību, lai pie-
teiktu pakalpojumus elektroniski 
caur portālu Latvija.lv. Tāpat var 
saņemt konsultācijas par e-pakalpo-
jumiem un praktisku palīdzību dar-
bam ar datoru, internetu, jautājumos 
par e-adreses izveidi u.c. 

Jaunumi pakalpojumu pie-
ejamībā:

Portālā Latvija.lv no 
07.01.2020. ir slēgts Uzņēmuma 
Reģistra e-pakalpojums EP120 
„Izziņu pieprasīšana no Uzņē-
mumu reģistra vestajiem reģist-
riem”.

2019. gada 14. novembrī Sa-
eimā pieņemts likums „Grozījumi 
likumā „Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru””, kurā cita 
starp paredzēts, ka publiski tica-
mas un aktuālas ziņas par ikkatru 
Reģistra reģistros reģistrēto tiesī-
bu subjektu ikvienam neidentifi -
cētam lietotājam bez maksas no 
2020. gada 7. janvāra ir pieejamas 
Reģistra tīmekļvietnē https://info.
ur.gov.lv. Ievērojot minēto, ikvie-
nai personai bez autorizācijas un 
bez maksas Reģistra tīmekļa vietnē 
būs pieejama visa tā informācija, 
kas līdz šim tika iekļauta Reģistra 
sniegtajās izziņās no Reģistra ves-
tajiem reģistriem. 

Pašatteikušos personu re-
ģistrs „Azartspēļu un interaktīvo 
izložu spēlēšanas lieguma piepra-
sīšana”.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu 
likuma 4¹ pantu fi ziskajai personai 
ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai 
tai tiktu noteikts liegums Latvijas 
Republikā spēlēt azartspēles, tai 
skaitā interaktīvās azartspēles, un 
piedalīties interaktīvajās izlozēs un 

                                                              
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs informē:
VPVKAC apmeklētājus pieņem un sniedz interesējošo informāciju katru 
darba dienu
Darba laiks: P. 8.00 – 18.00;  O.; T., C;  8.00 – 17.00; Pk. 8.00 – 16.00
Domes administrācijai pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz13.00
Klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma

Informāciju un konsultācijas var saņemt:
vēršoties personīgi Dārza ielā 3, Smiltenē;
zvanot 64707588, 20022348;
zvanot 66954850 (par pakalpojumiem).
sūtot elektronisko pastu uz:
dome@smiltene.l v;
smiltene@pakalpojumucentri.l v  (par valsts iestāžu pakalpojumiem);
iesniegt  e-iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Specialistu pieņemšanas laiki:
VSAA speciālisti klātienē pieņem: 
Otrdienās 9.00 – 12.30    13.00 – 16.00.
VZD speciālisti klātienē pieņem:
Pirmdienās 9.00 – 12.00    13.00 – 17.00.
VID speciālisti klātienē pieņem: 
Pirmdienās  9.00 – 12.00  12.30 – 18.00.
Ceturtdienās  8.00 – 12.00  12.30 –17.00.

tā tiktu iekļauta pašatteikušos perso-
nu reģistrā.

Janvārī Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekcijas mājaslapā 
varēs autentifi cēties ar bankām un 
iekļaut sevi Pašatteikušos personu 
reģistrā. Šobrīd portālā Latvija.lv to 
var izdarīt caur „Iesniegums iestā-
dei” vai  personīgi rakstveidā jebku-
rā laikā visās azartspēļu organizēša-
nas vietās Latvijas Republikā.

Ar 2020. gada 1. janvāri pen-
siju 2. līmeņa kapitālu varēs atstāt 
mantojumā. 

Par uzkrātā valsts fondētās 
pensijas kapitāla izmantošanu nā-
ves gadījumā pirms vecuma pen-
sijas piešķiršanas – 2020. gadā, var 
paziņot savu izvēli (kura cita per-
sona saņems) par pensiju 2. līmeņa 
kapitālu, to ir iespēja izdarīt gan 
elektroniski portālā www.latvija.lv, 
gan klātienē VSAA klientu apkalpo-
šanas centros.

Iedzīvotāju ievērībai:
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  

pakalpojumu sniegšanu Smiltenes 
novada VPVKAC no š.g. 3. jūlija 
līdz 30. jūlijam trīs darba dienas 
nedēļā (pirmdien, otrdien un ceturt-
dien) nodrošinās VID Nodokļu pār-
valdes Pievienotās vērtības nodokļa 
daļas Vidzemes otrās apkalpošanas 
nodaļas galvenā nodokļu inspektore 
Antra Lapiņa, kura aizvietos Smil-
tenes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā strādājošo VID darbinieku tā ik-
gadējā atvaļinājuma laikā.

VID speciālists klātienē pieņem: 
Pirmdienās  
no 9.00 – 12.00; 12.30 – 18.00.
Otrdienās un Ceturtdienās  
no 9.00 – 12.00; 12.30 –17.00.

Jūlija Egle,
Smiltenes novada VPVKAC 

vadītāja

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” informē par speciālistu 
(kuri pieņem konkrētos datumos) 
pieņemšanas laikiem 2020. gada 
janvārī, februārī:

Fizikālās un rehabilitāci-
jas medicīnas ārsts – dr. Inta Ke-
zika pieņems 23. janvārī, 6. un 
13. februārī no pulksten 9.30 līdz 
16.00 (pēc pieraksta);

Ārsts – kardiologs  dr. 
Vēsma Ārgale pieņems 28. janvā-

rī no pulksten 10.00 līdz 14.00 (pēc 
pieraksta);

Ārsts – alergologs  dr. Mā-
rīte Poga pieņems 30. janvārī no 
pulksten 08.00 līdz 16.00 (pēc pie-
raksta);

Dzirdes aparātu speciālis-
te, audiologs Zoja Naudžāne (tel. 
26018483) 31. janvārī no pulksten 
10.30 līdz 13.00.

Papildus poliklīnikā vēl pie-
ņem: ķirurgs, traumatologs – or-

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas informācija

Smiltenes tehnikums aicina 
Kalnamuižas „Vārpiņu” indivi-
duālo garāžu īpašniekus līdz šā 
gada 1. februārim ierasties pie 
skolas juristes Aijas Jurjānes 
(Kalnamuižā 10, 2. stāvā, 211. 
kabinetā) un noslēgt zemes no-
mas līgumus.

Aicinājums 
„Vārpiņu” garāžu 
īpašniekiem

Šā gada janvārī 
parakstīta vienošanās 
ar Centrālo fi nanšu un 
līgumu aģentūru par 
projekta Nr. 9.3.1.1/19/
I/049 „Sociālo pakalpojumu infra-
struktūras attīstība Smiltenes nova-
dā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus 
infrastruktūras risinājumus sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšanai Smiltenes novadā. Tā būs 
iespēja projektā iesaistītajām mērķa 

Apstiprināts projekts „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
Smiltenes novadā” 

grupām saņemt atbalstu funkcionā-
lo traucējumu radīto ierobežojumu 
pārvarēšanai, bet bērniem augt ģi-
meniskā vai tai pietuvinātā vidē, 
ietverot preventīvos pasākumus, lai 
novērstu institūciju pakalpojumu 
nepieciešamību. 

Projekta ietvaros Galdnieku 

ielā 10, Smiltenē, plānots 
būvēt ģimenes māju, kurā 
sniegt ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu 
bērniem, kas palikuši bez 

vecāku gādības un jauniešu māju. 
Pašvaldības īpašumā esošajā zemes 
gabalā Dakteru ielā 14 plānots bū-
vēt daudzfunkcionālo pakalpojumu 
centru, kurā būs iekļauts: dienas ap-
rūpes centrs un specializētās darbnī-
cas pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem; dienas aprū-

pes centrs un sociālās rehabilitācijas 
centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kā arī grupu dzīvok-
ļus personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
2 998 830,26 EUR, no kurām ERAF 
fi nansējums ir 967 982,55 EUR, 
Valsts budžeta dotācija ir 42 705,11 
EUR. Projektu plānots realizēt līdz 
2022. gada decembrim.

Smiltenes novada pašvaldība īs-
teno projektu darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 
specifi skā atbalsta mērķa "Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu 
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pa-
sākuma „Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” ietvaros.

 
Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja

topēds, urologs, ginekologs, psi-
hiatrs, radiologs – diagnosts, USG 
ārsts, otolaringologs, internists, acu 
ārsts, arodslimību ārsts, neirologs, 
onkologs – ķīmijterapeits, kardio-
logs, endokrinologs, EHO kardio-
sonogrāfs, bērnu alergologs, reha-
bilitācijas un fi zikālās medicīnas 
ārsts, NMS laboratorija un Līvena 
aptieka.

Pie speciālistiem ir iespēja 
pieteikties zvanot uz reģistratūru – 

64772534. 
Smiltenes slimnīcas teritorijā 

janvārī būs pieejams izbraukumu 
mamogrāfs:

20. janvārī Veselības 
centra 4 mobilais mamogrāfs pēc 
iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. 
+371 27866655.

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija
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Par komercuzskaites 
mēraparātiem

SIA „Smiltenes NKUP” atgā-
dina, ka Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma 10. panta 1. daļas 1. 
punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotājam ir pienākums 
nodrošināt komercuzskaites mērapa-
rāta mezgla izbūvi komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanai vai nomai-
ņai (komercuzskaites mēraparā-
ta mezgls — ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotāja īpašumā vai 
valdījumā esoša ūdenssaimniecības 
sistēmas daļa (cauruļvadu, noslē-
garmatūras un citu veidgabalu sistē-
ma), kas paredzēta komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta 
piederības robežā vai — normatīva-
jos aktos noteiktos gadījumos — ār-
pus piederības robežas).

 Iepriekš minētā likuma Pārejas 
noteikumu 4. punkts nosaka, ka ga-
dījumā, ja pakalpojumu lietotāja 
ūdenssaimniecības sistēmā nav iz-
būvēts komercuzskaites mēraparāta 
mezgls, pakalpojumu lietotājs no-
drošina tā izbūvi komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā 
četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā 
stāšanās dienas. 

Ūdenssaimniecības  pakalpoju-
mu likums stājies spēkā 2016. gada 
1. janvārī, līdz ar to  2020. gada 1. 
anvārī ir beidzies pārejas noteiku-
mos noteiktais  termiņš un visos īpa-
šumos jābūt izbūvētiem komercuz-
skaites mēraparāta mezgliem.

Jau 2018. gadā sūtījām vēstules, 
kurās lūdzām sasaukt dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku sapulces. 
Daudzās sapulcēs piedalījās mūsu 
uzņēmuma vadītājs ar skaidrojumu, 
ko un kāpēc vajag, bet joprojām no 
vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju iedzīvotāju kopības nav sa-
ņemta informācija par komercuz-
skaites mezgla izbūvi, kā arī nav sa-
ņemts iesniegums, ar kuru tiktu lūgta 
iepriekš minētā mezgla izbūve. 

Prasība izbūvēt komercuzskai-
tes mēraparāta mezglu vai nodro-
šināt, lai Smiltenes NKUP varētu 
uzstādīt komercuzskaites mērapa-
rātu ir saistoša visiem pakalpojuma 
lietotājiem.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, 
ka gadījumā, ja no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas kopības neseko 
rīcība, kuru pieprasa Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu likuma 10. panta 
1. daļas 1. punkts, SIA „Smiltenes 
NKUP” drīkst rīkoties atbilstoši Mi-
nistru kabineta 2016. gada 22. marta 
noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par 

Smiltenes NKUP informācija
sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanu un lietošanu” 
12.3. punktam, kas nosaka, ka pakal-
pojumu sniedzējs (SIA „Smiltenes 
NKUP”) ir tiesīgs pārtraukt sniegt 
ūdenssaimniecības pakalpojumus 
(par to gan rakstiski brīdinot 10 die-
nas iepriekš). 

Ja minētā prasība netiks izpil-
dīta, SIA „Smiltenes NKUP” drīkst 
rīkoties atbilstoši Ūdenssaimniecī-
bas  pakalpojumu likuma 9. pantā 
noteiktajai kārtībai, t.i. izmantot 
savā rīcībā esošos fi nanšu līdzekļus 
komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūvei, iekļaujot izdevumus pakal-
pojumu lietotāja rēķinā

Par nelegālajiem pieslēgumiem
Apsekojot ūdensvada un ka-

nalizācijas tīklus, SIA „Smiltenes 
NKUP” ir konstatējusi vairākus ga-
dījumus, kad nekustamie īpašumi ir 
patvaļīgi pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot 
ar mums līgumu par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu lietošanu. 

Realizējot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfi nansētos pro-
jektus, daudzviet pilsētā un pagastos 
izbūvētas jaunas centralizētā ūdens-
apgādes un notekūdeņu kanalizāci-
jas sistēmas ar atzariem līdz nekusta-
mo īpašumu (zemes gabalu) robežai. 
Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem 
un saņemtu ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumus, objek-
tu īpašniekiem nepieciešams sakār-
tot tehnisko dokumentāciju (izņemt 
tehniskos noteikumus) un noslēgt 
līgumu ar SIA „Smiltenes NKUP”, 
taču tiek konstatēti gadījumi, kad 
iedzīvotāji pieslēgumus ir veikuši 
patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, 
par tiem nemaksājot.

Pašlaik „Smiltenes NKUP” pār-
bauda ūdensapgādes un notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmas pieslēgumus 
Smiltenē, bet jau tuvākajā laikā lī-
dzīgas plānveida pārbaudes gaidā-
mas arī pagastos. 

Neatkarīgi no tā, kuros gados 
veikts pieslēgums, aicinām to legali-
zēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. 
Ja tas netiks darīts, lai risinātu radu-
šos situāciju, galarezultāts var būt 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
atvienošana, kā arī kompensācijas 
aprēķina piedzīšana tiesvedības ceļā. 
Pamatojoties uz MK nr. 174 Notei-
kumu Par sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu 53. – 55. punktiem – kār-
tībai, kādā aprēķina kompensāciju 

par ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu lietošanas pārkāpšanu, ūdens, 
kas netiek uzskaitīts tā lietotājam, 
izmaksās ļoti dārgi. Pie minimālā 
caurules diametra var nākties mak-
sāt 1300 EUR mēnesī tikai par ūde-
ni, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan 
ūdens, gan kanalizācija, tad sākot pat 
no 3000 EUR mēnesī.

SIA „Smiltenes NKUP” aicina  
pakalpojumu izmantotājus brīvprā-
tīgi pieteikties un noslēgt līgumu ar 
mums, lai izvairītos no augstāk mi-
nētajām nepatīkamajām sankcijām.

Par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu

2019. gada 1. jūlijā SIA „Smil-
tenes NKUP” uzsāka Smiltenes 
novada decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu – septiķu, notekūdeņu krāj-
tvertņu un notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu reģistrāciju, atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju. 
Šobrīd ir reģistrējušies 47 māju īpaš-
nieki.

No 2020. gada stājušies spēkā 
jauni decentralizētās kanalizācijas 
apsaimniekošanas noteikumi, kas 
paredz katram īpašniekam savu bed-
ri reģistrēt, tām obligāti jābūt hermē-
tiskām un bez noplūdes riskiem.

Pamatojoties uz  Ministru ka-
bineta 2017. gada 27. jūnija notei-
kumiem Nr. 384 „Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, 
un Smiltenes novada Domes 2019. 
gada 27. marta saistošajiem noteiku-
miem (Nr. 5/19), kas paredz decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas, uzskaites un kontroles 
kārtību tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo Smiltenes novadā un 
iekļaujas administratīvo teritoriju 
pilsētas un ciemu robežās jāreģistrē 
sava decentralizētā kanalizācijas sis-
tēma. Visērtāk to izdarīt „Smiltenes 
NKUP” mājas lapā.

Šie noteikumi attiecas uz nekus-
tamajiem īpašumiem, kuri nav pie-
slēgti centralizētai kanalizācijas sis-
tēmai un notekūdeņu savākšanai vai 
attīrīšanai izmanto rūpnieciski izga-
tavotas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, hermētiskus krājrezervuārus un 
septiķus un kuri atrodas Smiltenes 
pilsētā un sekojošos ciemos: Bilskā, 
Mēros, Blomē, Vidzemē, Grundzālē, 
Launkalnē, Saltupos, Silvā, Palsma-
nē, Kalnamuižā, Brutuļos. Noteiku-
mi neattiecas uz lauku viensētām, 
kuras neatrodas iepriekš minētajos 
ciemos un netiek piemēroti īpašu-

miem Rauzā, Vizlā, Aumeisteros, 
Ilgās, Kamaldiņās.

Skatoties vienpusēji, var apgal-
vot, ka katrs iedzīvotājs pats izvēlas, 
kādu ūdeni viņš lieto un pats atbild 
par savu veselību, taču nedrīkst ig-
norēt piesārņojumu, ko rada neher-
mētiskas kanalizācijas krājtvertnes. 
Vajadzētu padomāt – vai tiešām 
izvedam tikpat daudz, cik ūdens iz-
tērējam? Cik lielai ir jābūt kanalizā-
cijas krājtvertnei, lai tā spētu uzņemt 
ūdeni no vannas, dušas, tualetes, 
trauku mazgājamās un veļas mašī-
nas. Faktiski nehermētiskā krājtvert-
nē uzkrājas tikai biezumi – pārējais 
iefi ltrējas gruntī. Ar gruntsūdeņiem 
piesārņojums no notekūdeņiem no-
kļūst gan kaimiņa ūdens akā, gan 
netālu esošajās ūdens tilpnēs, pie-
mēram, Abulā. Šis fakts ir nozīmīgs 
sabiedrībai kopumā un nav katra 
personīgā darīšana. 

Par sadarbību ar 
Kredītinformācijas biroju

Jau vairākus gadus sadarbo-
jamies ar AS „Kredītinformācijas 
birojs”  un saistību neizpildes gadī-
jumā  ziņas par parādu tiek nodo-
tas AS „Kredītinformācijas birojs”  
informācijas apstrādei, lai, saskaņā 
ar Kredītinformācijas biroja liku-
mu,  nodotu informāciju trešajām 
personām Jūsu kredītspējas vērtēša-
nai vai to kredītrisku pārvaldībai. 

Smiltenes NKUP regulāri atjau-
no un papildina  ziņas par  personām, 
kuras nepilda solīto vai nereaģē uz 
brīdinājumiem. Kredītinformācijas 
apmaiņas  galvenais uzdevums ir  
uzlabot klientu maksāšanas disciplī-
nu un palīdzēt dažādu nozaru uzņē-
mumiem izvērtēt klientu maksātspē-
jas riskus.

Par līgumu par kapavietas 
uzturēšanu slēgšanu

„Smiltenes NKUP” aicina tos 
piederīgos, kam ir apbedījumi Smil-
tenes kapsētās ierasties uzņēmuma 
birojā Smiltenē, Pils ielā 3a, 1. stāvā 
(Kancelejā) un noslēgt līgumu par 
kapavietas uzturēšanu. Līgumu nos-
lēgt var pirmdienās no plkst. 8.30 
līdz 17.30, pusdienas pārtraukums 
no 12.00 līdz 13.00. Vislabāk, ja pie-
derīgie jau ir noskaidrojuši precīzu 
apbedījuma vietu un iepazinušies ar 
līgumu, ko paraksta. Līgums ir izla-
sāms „Smiltenes NKUP” mājas lapā 
un publicēts 2018. gada februāra 
numurā Smiltenes Novada Domes 
Vēstis. 

2019. gadā tika noslēgti 216 lī-

gumi par  kapavietas uzturēšanu.

Par dūmu detektoriem. 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 

238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
nosaka noteiktas ugunsdrošības 
prasības fi ziskajām un juridiskajām 
personām.  Ar 2020. gada 1. janvāri 
autonomie dūmu detektori obligāti 
jāuzstāda visās mājās un dzīvokļos, 
ja vien tie nav jau aprīkoti ar auto-
mātisko ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmu. 
Vienkāršākais tehniskais risinājums 
cilvēku aizsardzībai no ugunsgrēka 
traģiskajām sekām ir uzstādīt mā-
joklī dūmu detektoru, kas par telpā 
izveidojušos sadūmojumu brīdina ar 
spalgu skaņas signālu. Tas ļauj iedzī-
votājiem savlaicīgi, pat naktī, pama-
nīt ugunsgrēka izcelšanos un pamest 
degošās telpas.

Ugunsgrēka autonomais de-
tektors ir neliela izmēra ierīce, kas 
patstāvīgi spēj konstatēt telpā izvei-
dojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu 
koncentrāciju, siltumu) un par to ar 
spalgu, 80 dB skaņas signālu aptu-
veni pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus. Ugunsgrēka 
autonomais detektors darbojas no 
autonoma strāvas avota. Visbiežāk tā 
ir 9 voltu (V) „kronas” tipa baterija.

Iesakām izvietot pa vienam de-
tektoram katrā telpā, kurā uzturas 
mājokļa iemītnieki, izņemot virtuvi, 
kur ēdiena gatavošanas laikā iespē-
jams pastāvīgs piedūmojumus, uz 
kuru detektors reaģēs nepārtraukti.

Smiltenes NKUP aicina iedzī-
votājus parūpēties par savu un līdz-
cilvēku drošību un savos mājokļos 
ierīkot dūmu detektorus. Piedāvājam 
uzstādīt dūmu detektoru ar 2 gadu 
garantiju (tas neattiecas uz baterijām) 
pa 18,15 EUR (ar PVN), tai skaitā 
darbs un materiāls. Iesniegumu vari 
rakstīt www.smiltenesnkup.lv mājas 
lapā sadaļā  iesniegumi tiešsaistē.

Aicinājums suņu saimniekiem
Ikvienam no mums liekas, ka 

mūsu četrkājainais draugs ir mīļš, 
foršs un visādi citādi patīkams zvērs, 
taču ne visi garāmgājēji domā tāpat. 
Smiltenes NKUP sētnieki, kuri ik-
dienā rūpējas par pilsētas ietvju un 
parku tīrību, bieži ir nepatīkami pār-
steigti par suņu saimnieku bezatbil-
dību, kuri atstāj aiz saviem suņiem 
nekārtību un nedomā par citiem. 
Aicinājums  savāc aiz sava suņa – ja 
tavs suns aiz sevis atstāj „čupiņu”, 
tad to tev vajadzētu savākt un iemest 
miskastē!

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija (SNPP) 2019. gada decem-
bra mēnesī sastādījusi 4 adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolus, no 
kuriem 4 par Latvijas Administratī-

vo pārkāpumu.
Pelēkajā, vējainajā laikā Smil-

tenes novada Pašvaldības policija 
aicina ievērot Smiltenes novada do-
mes saistošie noteikumus Nr. 19/11 

„Atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumi Smiltenes novadā”, kas no-
saka, ka Smiltenes novada adminis-
tratīvajā teritorijā ir aizliegts:

izvietot atkritumus  vai 
ierīkot izgāztuves tam neparedzētās, 
nepiemērotās vai neatļautās (arī pie 
atkritumu tvertnēm, nesaskaņojot 
ar apsaimniekotāju) vietās;

dedzināt atkritumus , tai 
skaitā tvertnēs un urnās;

ievietot  sadzīves atkritumu 
tvertnēs degošus, viegli uzliesmo-
jošus un eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus atkritumus, infekcijas slimī-
bas izraisošus atkritumus, lielgabarī-
ta atkritumus, būvniecības un būvju 

nojaukšanas atkritumus, ražošanas 
atkritumus, ielu smiltis, parku un 
dārzu atkritumus un citus bīstamos 
atkritumus;

ievietot atkritumus tvert-
nēs, kas ir nodotas lietošanā citiem 
Pakalpojumu saņēmējiem;

cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
sadedzināt atkritumus sadzīves at-
kritumu tvertnēs; 

ievietot nešķirotus  atkri-
tumus dalīti vākto atkritumu tvert-
nēs;

Noteikumi paredz, ka visiem 
atkritumu radītājiem, t.i., visām 
fi ziskām un juridiskām personām, 
kuru darbības rezultātā rodas atkri-

tumi, ir pienākums iesaistīties paš-
valdības organizētajā atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmā, noslēdzot 
līgumu par sadzīves atkritumu 
izvešanu.

Izsakām pateicību iedzīvotā-
jiem, kuri ziņo par pārkāpumiem, 
kas apdraud apkārtējo drošību un 
sabiedrisko kārtību. 

Aicinām arī turpmāk par jebku-
ru sabiedriskās kārtības pārkāpumu 
vai personu tiesību un brīvības ap-
draudējumu nekavējoties ziņot: 

28659933 vai 110
                 

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2019. gada decembri

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)                                                                       
noteikumu pārkāpumiem:

4

 LAPK 42.1  p. 1. d.  Par smēķēšanu neatļautās vietās 1
LAPK 149.23 p. 2. d.  Par gājēju un pasažieru izdarītajiem 
pārkāpumiem 2
LAPK 171.1 p. 2. d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais un ja šīs darbības izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas

1
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Pārskats par Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu
2019. gada decembra mēnesī 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 13 
jaundzimušie, tostarp divi dvīnīšu 
pāri un sastādīti 15 miršanas reģis-
tri. Decembra mēnesī dzimšanas 
apliecības saņēma 9 zēni un 4 mei-
tenes. Nodaļā sastādīti 15 miršanas 
reģistri. Miruši 11 vīrieši (vecumā 
no 57 līdz 84 gadiem)  un mirušas 4 
sievietes (vecumā no 58 līdz 80 ga-
diem). Reģistrēti miruši 4 iedzīvotāji 
no Smiltenes pilsētas, 3 iedzīvotāji 
no Smiltenes pagasta, pa 2 iedzīvo-
tājiem no Grundzāles un Palsmanes 
pagastiem un pa 1 iedzīvotājam no 
Blomes, Brantu, Launkalnes un Va-
riņu pagastiem.

Noslēdzot 2019. gadu, Smiltenes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 
318 civilstāvokļa aktu reģistri. Re-
ģistrēti 134 jaundzimušie, tas ir par 3 
jaundzimušajiem mazāk nekā 2018. 
gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēg-
tas 40 laulības (2018. gadā – 46), 1 
laulība noslēgta Smiltenes ev.-lut. 
baznīcā un 1  noslēgta Smiltenes Ro-
mas katoļu baznīcā. Reģistrēti 142 
miršanas reģistri, tas ir par 4 mazāk 
kā 2018. gadā. Nodaļā tiek veikti da-
žādi ar personas dzimšanu, laulību, 
miršanu un citiem svarīgiem dzīves 
faktiem saistīti reģistri. Pērn 2 perso-
nas mainījušas uzvārdu. Civilstāvok-
ļa aktu reģistru ierakstos izdarīti 32 
papildinājumi un labojumi, izsniegtas 
42 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas apliecības, un 83 izziņas.

Pērn no 134 nodaļā reģistrēta-

Smiltenes novada dome 
27.12.2019 ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. Nr. 882 (protokols Nr.18, 9.§.) 
„Par Smiltenes novada teritorijas 
plānojuma un Vides pārskata pro-
jekta apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu" un izdevusi 
saistošos noteikumus Nr. 19/19 
„Smiltenes novada teritorijas plā-
nojuma grafi skā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku-
mi ".

Teritorijas plānojuma un Vides 
pārskata izstrādātājs: SIA „Reģio-
nālie projekti”, Rūpniecības iela 
32b – 501, Rīga, LV-1045. Interne-
ta mājaslapa http://rp.lv/.

Teritorijas plānojuma īsteno-
šanas monitoringa ziņojums tiks 
izstrādāts vismaz divreiz plānoša-
nas periodā – 2026. gadā un 2032. 
gadā. 

Materiāli ir pieejami www.
geolatvija.lv un www.smiltene.lv.

Paziņojums 
par Smiltenes 

novada teritorijas 
plānojuma 

apstiprināšanu 
un saistošo 
noteikumu 
izdošanu

jiem jaundzimušajiem 62 bija mei-
tenes un 72 zēni, tostarp 126 bija 
Smiltenes novada bērni, savukārt 8 
citu novadu bērni.  Pērn visvairāk 
dzimušo (17) reģistrēti jūnija mē-
nesī, vismazāk (6) maija mēnesī. 
Savukārt visaugstākais mirušo skaits 
bijis janvāra mēnesī (22),  (6) maija 
mēnesī.

Vecākiem laulībā piedzimuši 68 
bērni, savukārt 63 jaundzimušie re-
ģistrēti ar paternitātes atzīšanu. Tas 
nozīmē, ka bērna māte un tēvs sav-
starpēji nav noslēguši laulību, tāpēc, 
reģistrējot bērna dzimšanu, abiem 
vecākiem jāierodas dzimtsarakstu 
nodaļā, lai aizpildītu paternitātes at-
zīšanas iesniegumu. Ieraksta par bēr-
na tēvu dzimšanas dokumentos nav 
trijiem mazuļiem.

Pērn pirmie bērni piedzimuši 
46 māmiņām, otrie – 44, trešie – 22, 
ceturtie – septiņām, bet piektais ma-
zulis piedzimis astoņām māmiņām, 
sestais – piecām, septītais – vienai 
māmiņai, desmitais bērniņš piedzi-
mis arī vienai māmiņai.  Māmiņu 
vecums ir robežās no 16 līdz 43 ga-
diem. Aizvadītais gads īpaši laimīgs 
bija četrās Smiltenes novada ģi-
menēs, kurās vecākiem piedzimuši 
dvīnīši, vienā ģimenē – 2 meitenītes, 
divās ģimenēs – divi puisīši un vienā 
ģimenē – meitenīte un puisītis.

Vārdu izvēle ļoti „raiba” un 
daudzveidīga. 14 dzimšanas reģis-
tros ir ierakstīti vecāku izvēlētie un 
likumā atļautie divi vārdi. Pērn divos 

vārdos nosauktas piecas meitenes un 
deviņi zēni. 2019. gadā populārākie 
zēnu vārdi bijuši: Emīls (4), Jānis, 
Olivers, Jēkabs (3). Meitenēm cie-
ņā ir  Beāte (4) un  Marta (3). Tāpat 
Smiltenes novadā ir reģistrēts kāds 
vārds, kurš ir vienīgais Latvijā. 

Smiltenes novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 42 
laulības, t.sk.1 laulība noslēgta Smil-
tenes ev. – lut. baznīcā un 1 noslēgta 
Smiltenes Romas katoļu baznīcā. 
Laulībā pirmo reizi stājās – 28  vī-
rieši un 29 sievietes, otro reizi – 10 
vīrieši un 8 sievietes, trešo reizi – 4 
vīrieši un 4 sievietes, ceturto reizi 
viena sieviete.  Pirmo reizi laulībā 
devušies 22 pāri, savukārt 20 gadī-
jumos viens vai abi laulājamie stāju-
šies atkārtotā  laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās 
atzīmes par laulību šķiršanu liecina, 
ka pērn 22 reizes reģistros izdarīta 
atzīme par laulības šķiršanu, kas sa-
līdzinājumā ar 2018. gadu ir par 10 
gadījumiem vairāk. 

2019. gadā Dzimtsarakstu noda-
ļā sastādīti 142 miršanas reģistri, to 
skaitā 126 novada iedzīvotāji un 16 
citās pašvaldībās dzīvojošie.  Mūžī-
bā aizgājušas  74 sievietes un 68 vī-
rieši.  Apkopotā informācija liecina, 
ka 2019. gadā galvenie nāves cēloņi 
būtiski nemainījās  –  sirds saslim-
šanas (56), vēža intoksikācija (37), 
asinsvadu saslimšanas (24), vecums 
(4), plaušu slimība (4), trula slēgta 
galvas trauma (2), cukura diabēts 

Smiltenes novada dome 16. 
maijā pāriem, par godu Starptau-
tiskajai ģimenes dienai, dāvina svi-
nīgo laulību ceremoniju un aicina 
pārus izmantot šo iespēju.

Starptautiskā ģimenes diena 
– tā ir diena, kad godinām savas 
ģimenes un aicinām cilvēkus aiz-
domāties par tās lielo nozīmi cilvē-
ku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā 
arī vairāk laika un uzmanības veltīt 
saviem mīļajiem ģimenē.

Lai stiprinātu laulību institū-
tu, jaunajiem pāriem, kuri vēlēsies 
noslēgt laulību šajā nozīmīgajā 
dienā, līdz 2020. gada 15. aprīlim 
(ieskaitot) jāierodas dzimtsarakstu 
nodaļā un jāaizpilda iesniegums. 
Pāriem tiek dāvināta svinīgā  laulī-
bu reģistrācijas ceremonija, jāmak-
sā būs vien  valsts noteiktā nodeva 
– 14.00 EUR. Ceram sagaidīt gan 
jaunas ģimenes, kā arī pārus, kuri 
kopā nodzīvojuši daudzus gadus 
un kuriem tikai juridiski jāsakārto 
savas attiecības.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Smiltenes novada 
dome Ģimenes 
dienā apmaksās 
svinīgo laulību 

ceremoniju

(2), noslīkšana (2) un citi (11).
Reģistrētās miršanas pēc dzimu-

ma un vecuma
Gadi Vīrieši Sievietes

0 – 19 1 1
20 – 29 – 1
40 – 49 5 1
50 – 59 3 2
60 – 69 15 4
70 – 79 22 15
80 – 89 20 34
90 – 100 2 16

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja    

Demogrāfi skā situācija Smiltenes 
novadā 2019. gadā

(pēc Dzimtsarakstu nodaļas 
datiem)

Pilsēta un 
pagasti

Dzimušo 
skaits

Mirušo 
skaits

Smiltene 58 43
Bilskas pag. 15 11
Blomes pag. 4 10
Brantu pag. 6 6
Grundzāles pag. 9 8
Launkalnes pag. 4 20
Palsmanes pag. 9 9
Smiltenes pag. 15 11
Variņu pag. 6 8
Pilsēta
Pagasti kopā: 

58
68

43
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Projekts „Mācību 
vides uzlabošana Smil-
tenes vidusskolā” Nr. 
8.1.2.0/17/I/034 tiek 
realizēts darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.1.2. specifi skā atbalsta mērķa 
„Uzlabot vispārējās izglītības ies-
tāžu mācību vidi” otrās projektu 
atlases kārtas ietvaros. Projektu pa-
redzēts īstenot līdz 2021. gada 31. 

Turpinās  darbi pie projekta „Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” 

augustam. 
Šobrīd Dakteru ielā 27 norisi-

nās mācību ēkas pārbūves I kārta 
– korpusam K4 izbūvētas pirmā 
stāva dzelzsbetona un mūra kons-
trukcijas līdz stāva pārseguma 

līmenim. Ierīkotas apakš-
zemes komunikācijas ēkas 
pirmā stāva apjomā, daļēji 
ierīkotas autostāvvietas gar 
Avotu ielu. Šobrīd korpusa 

K4 būvdarbos ir pārtraukums, jo 
betonēšanas darbiem ir nelabvēlīgi 
laika apstākļi. Mācību ēkas kopējās 
izmaksas 3 609 460,42 EUR. 

Tuvojas noslēgumam darbi pie 
Internāta ēkas. Ēkā notiek iekštel-

pu apdares darbi un komunikāciju 
izbūve. Internāta ēkas kopējās iz-
maksas 1 521 523,30 EUR. 

Projekta mērķis ir uzlabot mā-
cību vidi Smiltenes vidusskolā, vei-
cot ieguldījumus un attīstīt esošo 
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto 
kompetenču pieejā balstītā vispā-
rējās izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/
I/027 „Smiltenes pilsētas de-
gradēto teritoriju revitalizācija, 
I. kārta” ietvaros veikti sekojo-
ši darbi:

Objektā „Smiltenes pilsētas 
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu 
un inženiertīklu infrastruktūras pār-
būve”: 

Darbi pie ielu pārbūves pabeigti 
2019. gada rudenī. 

Pārbūves darbi Limbažu ielā 
tika veikti posmā no Rīgas ielas līdz 
Gaujas ielai ar kopējo garumu 524 
m. Ņemot vērā perspektīvo plānoju-
mu Limbažu ielu savienot ar valsts 
autoceļu P18, ielai ir izbūvēta brauk-
tuve 7,5 m platumā ar asfaltbetona 
segumu. Gar brauktuves vienu pusi 
izbūvēts apvienots gājēju un ve-
losipēdistu ceļš 2,5 m platumā ar 
bruģakmens segumu. Ņemot vērā, 
ka Limbažu ielas posms atrodas pil-
sētas rūpnieciskajā zonā un projekts 
vērsts uz uzņēmējdarbības atbalstu 
un attīstību, ielai ir izbūvētas 49 au-
tostāvvietas vieglajām automašīnām 
un 2 apgriešanās laukumi smagajam 

Noslēgusies projekta „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju 
revitalizācija, I. kārta” īstenošana

transportam. Ielai veikta inženierko-
munikāciju tīklu izbūve: ūdensvads 
– 729,1 m, sadzīves kanalizācija 
– 592,6 m, lietus ūdens kanalizāci-
ja – 787,4 m, drenāžas tīkli – 700,9 
m, siltumtrase – 130 m, pārbūvēti 
apgaismojuma kabeļu tīkli 1148 m, 
uzstādīti jauni apgaismojuma stabu 
balsti, pārcelti esošie gaismekļi un 
papildināts ar jauniem gaismek-
ļiem.

Pārbūves darbi Celtnieku ielā 
veikti 412 m garumā. Ielai ir izbūvē-
ta brauktuve ar asfaltbetona segumu 
6 m platumā, gar brauktuves vienu 
malu izbūvēta nomale 0,75 m pla-
tumā, gar otru ietve ar platumu no 
1,5 m 90 m garumā, pārējā ielas pos-
mā ietves platums 1,0 m ierobežotu 
platību dēļ, ietves segums – bruģak-
mens. Ielai veikta inženierkomuni-
kāciju tīklu izbūve: ūdensvads – 481 
m, sadzīves kanalizācija – 483,1 m, 

lietus ūdens kanalizācija 
– 94,9 m, pārbūvēti ap-
gaismojuma tīkli 200 m,  
pārvietoti esošie apgais-
mojuma stabi.

Pārbūves darbi Gaujas ielā 
veikti posmā no Valmieras ielas līdz 
pilsētas robežai ar kopējo garumu 
237 m. Ielai ir izbūvēta brauktuve 
ar asfaltbetona segumu 6m platumā 
un minerālmateriāla nomali 0,75 m 
platumā. Ielas posmā no Limbažu 
ielas līdz Valmieras ielai  ierobežotu 
platību dēļ ietve izbūvēta ar platumu 
1,0 m, ietves segums – bruģakmens. 
Ielai veikta inženierkomunikāciju 
tīklu izbūve: ūdensvads – 302,9 m, 
sadzīves kanalizācija – 320 m, lie-
tus ūdens kanalizācija – 113,8 m, 
drenāžas tīkli – 127,2 m, pārbūvēti 
apgaismojuma kabeļu tīkli 286 m, 
uzstādīti jauni apgaismojuma stabi 
un pārcelti esošie ielas gaismekļi.

Objektā „Rūpnieciskās ražoša-
nās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, 
Smiltenē:

Noslēgušies rūpnieciskās ražo-
šanas ēkas būvniecības darbi, kā re-

zultātā uzbūvēta rūpnieciskās ražo-
šanas ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē 
ar kopējo platību 1206,2 m2. Ēkas 
sastāv no vienstāvīgas ražošanas 
daļas 635,2 m2 apjomā un divstā-
vīgas ofi sa daļas 158,1 m2 apjomā, 
kā arī āra nojumes 412,9 m2 apjo-
mā. Labiekārtota ēkai pieguļošā te-
ritorija ar asfalta segumu, uzstādīts 
nožogojums teritorijai un teritorijas 
apgaismojums. Ēka pieslēgta pilsē-
tas centralizētajiem siltumapgādes, 
elektroapgādes un ūdens, kanalizā-
cijas tīkliem.

Projekta mērķis ir palielināt 
privāto investīciju apjomu Smil-
tenes novadā, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai nepiecie-
šamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī 
sakārtot un attīstīt degradētās ražo-
šanas teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 
3 032 529,50 EUR, no kurām  Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda līdz-
fi nansējums ir  1 333 910.00 EUR.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja

7 425 585,11 EUR, no kurām  Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējums ir 1 875 655,00 
EUR, Valsts budžeta dotācijas paš-
valdībām 770 698,15 EUR.

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja
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Pašiem sava „Pasaka par brīnumiem”

Ar pozitīvām emocijām un 
dzirkstošu prieku rotāti, aizvadīti 
Ziemassvētku pasākumi izglītības 
iestādēs.

Semestra noslēgums ir ļoti sa-
springts un darbīgs, apkopojot sa-
sniegtos rezultātus un radot svētkus 
katram audzēknim un vecākam. 
Gatavojoties svētkiem, strādā viss 
izglītības iestādes kolektīvs, bet 
ikdienas steigā un kņadā bieži to 
nepamanām un piemirstam pateikt 
„paldies!’’.

Lai atskatītos uz paveikto, Smil-
tenes novada Izglītības pārvalde 
tradicionāli ik gadu organizē „Gada 
noslēguma pasākumu izglītības ies-
tāžu vadītājiem, vietniekiem un me-
todisko apvienību vadītājiem’’, kas 
notika 2019. gada 27. decembrī vie-
su namā „Pļavnas’’, Drustu pagastā, 
Raunas novadā. Sakām lielu paldies 
viesu nama saimniekiem par atsau-
cību un sirsnīgo uzņemšanu, kas ar 
svētku rotājumiem un Ziemassvētku 
izstādi uzbūra svētku noskaņu. Pa-

Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, MA vadītāji gada noslēguma pasākumā.

Izglītība

pildus svētku sajūtu radīja muzikāls 
sveiciens grupas „Baltie lāči’’ izpil-
dījumā, kuru atraktivitāte un visiem 
zināmas melodijas rosināja dziedāt 
līdz. 

K. Apškrūma raksta: „Mūžīgas 
ir bērnības Ziemassvētku eglītes, 
tās nenokalst, viņu svecītes dvēseli 
silda tik daudzreiz, kad salst. Mū-
žīgas ir Ziemassvētku eglītes, lai-

mes sajūtu atgriezt tās var, vismī-
ļāko vārdu sasildīts, kad mājās nāk 
svētvakars.” Tas atnāca, tiešām klāt 
bija un atnesa Gaismu arī Jaunajam 
2020. gadam. Novēlam visiem, lai 

Jaunajā gadā ticība saviem sapņiem 
un mērķtiecība, pacietība un izturī-
ba tos piepildīt!

Smiltenes novada 
Izglītības pārvalde

Laikā, kad dzīves temps kļūst 
aizvien straujāks un krāšņas rek-
lāmas ik brīdi aicina uz šoviem un 
iepirkšanos, ir tik brīnišķīgi, ja vari 
uz mirkli apstāties, ieklausīties Zie-
massvētku pasakā un atcerēties par 
šo svētku dziļāko būtību. Tikpat labi 
to var izteikt arī dziesma, skaists 
dzejolis vai vitāla deja, kas izstaro 
prieku, mīlestību un spēku. Kā viss, 
kas darīts no sirds. Smiltenes tehni-
kuma audzēkņi saviem skatītājiem 
šogad dāvināja Ziemassvētku kon-
certuzvedumu „Pasaka par brīnu-
miem”.

Priekam gada tumšākajā laikā 
ceļu izgaismoja jauniešu koris (di-
riģente Baiba Žēbina, koncertmeis-
tare – Inga Strazdiņa), deju kolek-
tīvs „Amatnieki” (vadītāja – Anda 
Kalniņa), vokāli instrumentālais 
ansamblis „Sudraba putni” (vadītājs 
Guntars Mednis) un jauniešu teātris 
„Dramis” (režisore Anita Bērziņa).

Koncertuzvedumu vadīja rūķi. 
Un rūķi jau vienmēr cenšas, lai ik-
viena sirds atveras brīnumam un 
dievišķam pieskārienam. Viņi prot 
uzminēt citu ilgas un karstākās vēlē-
šanās. Rūķi ir laimīgi, ja viņus gai-
da, ja kādam varējuši likt pasmaidīt, 
justies mīlētam un vajadzīgam. Bet 
visvairāk viņi priecājas par ikvienu, 
kura sirdī izdodas pamodināt mazu 
rūķīti... Viņš klusi un nemanāmi 
dīdās pa sirds slēptākajiem kamba-
rīšiem, rosinot mīlēt, palīdzēt, atbal-
stīt, mierināt un iepriecināt…

Lai visiem pietiek gudrība šīs 
eņģeļu un rūķu – no sirds uz sirdi 
sietās saites saudzēt un nesaraut! 
Lai spējam būt viens otram eņģeļi 
un ikvienu sirdi izgaismo Ziemas-
svētku prieks!

„Šodiena nav iedomājama bez 
pagātnes un nākotne nevar būt bez 
šodienas,” klātesošos uzrunāja teh-
nikuma direktors Andris Miezītis. 
„Arī ozols dzīvo tādēļ, ka viņam 
ir saknes. Šajā pasākumā ar savu 

ierašanos mūs ir pagodinājuši pen-
sionētie skolotāji, kuriem jāsaka 
liels paldies par to skolu, kādu re-
dzam šodien! Paldies arī jauniešiem 
par skaistajiem priekšnesumiem! 
Mums, latviešiem, ir daudz skaistu 
Ziemassvētku tradīciju. Lai satik-
šanās ar tām sagādā patiesu prieku! 
Un svētku rosmē izdodas atrast arī 
klusam un sirsnīgam laikam kopā ar 
saviem vismīļākajiem!”

Ziemassvētku eglītē tika arī 
godalgoti skolas čaklākie rūķi.

Gudrākā rūķa titulu nopelnīja 
Anta Anete Ozoliņa (2. veterinār-
medicīnas kurss). Par skolas spor-
tiskāko rūķīti tika izvēlēta Daimona 
Artamonova (3.a veterinārmedicī-
nas kurss). Smiltenes tehnikumam 
ir arī pašiem sava kultūras zvaigzne 
– Sandis Trūlis (3. ēdināšanas pakal-
pojumu kurss). Skolas radošā līdera 
gods – Sandim Rakovam (3. ēdinā-
šanas pakalpojumu kurss). Bet par 
rūķi – radošā līdera atašeju šogad 
tika izvēlēta skolas dienesta viesnī-
cas radošā līdere Elīna Berga (3.b 
veterinārmedicīnas kurss).

Svinības  turpinājās 19. decem-
brī, kad Smiltenes tehnikumā notika 
Ziemassvētku balle. Ar dziedāšanu, 
dejošanu, Laimes aku, valša kon-
kursu un daudz skaistām dāvanām. 

Kur balle, tur arī balles kara-
liene un karalis. Šos skaistos titulus 
šoreiz nopelnīja Kristīne Miezīte (3. 
viesnīcu pakalpojumui kurss) un Ju-
ris Bozovičs (3. būvniecības kurss). 
Savukārt valša konkursā uzvarēja 
skolotāja Ilvija Biržmane un otrā 
transporta kursa audzēknis Kristaps 
Strazdiņš. Laimes akā lielāko dāva-
nu – kursa ekskursiju pa Vidzemi 
laimēja 2. būvniecības kurss. 

Ballē spēlēja skolas vokāli ins-
trumentālie ansambļi „Bultas” un 
„Sudraba putni”. 

Teksts: Baiba Vahere 
foto: Guntis Viļums

„Paldies’’. Tie ir 7 burti. Mazs vārds.
Bet dod tik daudz…

Priekam gada tumšākajā laikā ceļu izgaismoja jauniešu koris (diriģente Baiba Žēbina, 
koncertmeistare – Inga Strazdiņa).

Muzicēja arī vokāli instrumentālais ansamblis „Sudraba putni” (vadītājs 
Guntars Mednis).

Koncertuzvedumā skatītājus ar saviem skaistajiem priekšnesumiem 
priecēja deju kolektīvs „Amatnieki” (vadītāja Anda Kalniņa).

Svinības turpinājās nākamajā 
dienā, kad tehnikumā notika 

Ziemassvētku balle.

Ziemassvētku pasākumu tehnikumā 
vadīja rūķi.



Smiltenes novada Domes Vēstis 92020. gada 17. janvāris 9

„Eglīšu maratons” Smiltenes vidusskolā
Svētku eglīšu „maratons” 

Smiltenes vidusskolā noslēdzies, 
bet tajā piedzīvotā sirsnība un mī-
lestība sildīs vēl ilgi... 

Pirmo četru klašu bērni, kuri 
mācās skolas ēkās Dakteru un Dār-
za ielās, kopā ar dziedātāju, kom-
ponistu un dzejnieku Lauri Valteru 
skatītājiem dāvāja iespēju ciemoties 
Brīnumu pastā. Bērni Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā rakstīja saviem mī-
ļajiem vēstules ar laba vēlējumiem 
jaunajā gadā, kavējās mīļākajās at-
miņās, kā arī uzticēja savas karstā-
kās vēlēšanās. 

Ko bērni vēlas visvairāk? – Bie-
žāk būt kopā ar saviem mīļajiem un 
lai viņu vistuvākie cilvēki ir priecīgi 
un laimīgi. No sirds rakstītās Zie-
massvētku vēstules apliecināja, ka 
skolēni ļoti  novērtē tuvinieku rū-
pes un mīlestību. Un arī tie, kuriem 
varbūt biežāk kaut kas gadās ne tā, 
sirsniņā vēlas būt labi un sagādāt 
saviem mīļajiem prieku, nevis rai-
zes…

Skolēni savos sirsnīgajos priekš-
nesumos kopā ar Lauri Valteru ļāva 
sirdī ieskanēties dvēseles dziesmai, 
kuras gaismā izzūd bailes, norimst 
ilgas un vairs negribas neko citu kā 
vien tīru, gaišu un patiesu mīlestību. 
Ar katram savu sargeņģeli uz pleca.

„Mūsu domas un vēlēšanās var 
piepildīties tikai tad, ja tic brīnu-
miem,” teica Lauris Valters un atzi-
na, ka arī viņš tic.

Un brīnumi notika! Ne tikai 
pastā, kur nonāca daudz brīnišķīgu, 
bērnu rakstītu vēstuļu, kas jau nāka-
majā rītā sāka ceļu pie rakstītāju mī-
ļajiem.  Bārenīte atrada ziemas vidū 
sniega rozes un LEGO princim, 
satiekot īstus draugus, sāka pukstēt 
mīlestības pilna sirds…

Pasākuma noslēgumā „visi jau-
tājumi un pārsteigumi sakrita rūķu 
maisiņos”. To, kā tas noticis, pastās-
tīja 1. – 4. koris (diriģente – Dace 
Rudzīte, koncertmeistare – Inga 
Strazdiņa). Savs īpašais Ziemas-
svētku stāsts bija arī mazajiem dejo-
tājiem (vadītāja Aija Zeibote).

Paldies „Ziemassvētkus brī-
numpasta” scenārija autorei – skolo-
tājia Ingai Deigelei!

„Kaķīša dzirnavas” 
Laikā, kad visa pasaule priekā, 

cerībā un mīlestībā gaida svētkus, 
vienmēr ir kāds, kuram salst, kuram 
ir bēdīgi un vientuļi. Un divkārši sāp 
tad, ja kaut kur blakus mīt tuvi un 
mīļi cilvēki, kuriem svarīgākas par 
sirsnīgu satikšanos ar savējiem ir 
izklaides un peļņa…  5. – 7. klašu 
skolēni – savā izrādē „Kaķīša dzir-
navas” (pēc Kārļa Skalbes pasakas 
motīviem), skatītājiem atsauca atmi-
ņā vienu no sirsnīgākajām latviešu 
autoru pasakām, aicinot nepieminēt 
ļaunu un vairot pasaulē labo.

Viņu Kaķītim  Ziemassvētkos 
nevajadzēja ķert pēdējā brīža ceļo-
jumu piedāvājumus, jo viņš jutās 
laimīgs tepat. Priecājoties par kuplo 
egļu balti pūderētajām galvām, pu-
teni, Ziemassvētku ugunīm, bērnu 
smiekliem un karstajiem pīrādzi-
ņiem. 

Ludvigs van Bēthovens raksta, 
ka mūzikai ir jāuzšķiļ sirdī uguns. 
Kora „Lido” studijai (diriģente – 
Valda Sedola, koncertmeistare Ilze 
Megne) un folkloras kopai „Ru-

dzupuķes” tas izdevās!
Šīs un 8. – 9. klašu Ziemassvēt-

ku eglītes scenārija autore – skolotā-
ja Iveta Krūmiņa.

Visģimeniskākie svētki pieder 
ziemai!

Vai zināt, kā valdniecei ziemai 
izdevās cilvēkus apburt, lai viņi sāk-
tu ilgoties pēc viņas tāpat, kā pēc va-
saras saules un pavasara strautu bur-
buļošanas? – To skatītājiem atklāja 
8. – 12. klašu skolēni, savos priekš-
nesumos savijot mirdzošu sniegu 
debesīs un zemi vienotā baltumā. 
Ļaujot ieraudzīt, kā padarīt dienas 
gaišākas arī bez saules. Viņu apslā-
pētās gaviles un ilgas izpaudās iztēlē 
slēpojot, pikojoties, priecājoties par 
sniega vērpetēm, atguļoties sniegā 
sveicinot debesis, spēlējot „Sniega 
eņģeļus”. Mīlestības un prieka vir-
puļi sajaucās un balts miers tos at-

kal sakārtoja. Puišu, meitu, zvēru un 
vēja pēdas aizveda uz vietu, kur ro-
tājas skaistās ziemas ainas un vitālā 
dejā griezās jauniešu deju kolektīvs 
„Buki” (vadītāja Ieva Arnolde).

Smiltenes pilsētas Kultūras cen-
trā uz brīdi bija piestājis arī „Polārais 
ekspresis”. Tikai šoreiz tas neaizve-
da uz Ziemeļiem, bet tuvāk svētku 
patiesajai būtībai – priekam un brī-

numam, kas rodas visskaidrākajos 
sirds dziļumos un uz vienas skatu-
ves ļauj satikties senai tautasdzies-
mai ar vokāli instrumentālo mūziku, 
mūsdienīgu prieku par sniegotu ceļu 
un egles smaržu. Muzikālus svei-
cienus bija sarūpējis skolas vokāli 
instrumentālā ansamblis „Forward” 
(vadītājs Mārtiņš Āboliņš”) un ko-
ris „Lido” (diriģente Valda Sedola, 

koncertmeistare Ilze Megne).
 Turpat 50 otro līdz divpadsmi-

to klašu skolēni pie Ziemassvētku 
eglītes saņēma zelta liecības un at-
zinības, bet vairāk nekā 100 skolēni 
par labām sekmēm pirmajā mācību 
pusgadā nopelnīja sudraba liecības.

Ziemassvētki lauku sētā
Ziemassvētkos var būt arī tā, 

ka nospied televizora pulti un viens 
pēc otra uzstājas savējie. Tā notika 
1. – 4. klašu svētku eglītes pasāku-
mā skolas ēkā Rīgas ielā. Pagalmā 
pūta auksti vēji, bet siltajā telpā bija 
silti un mierīgi. Saimniece (Rita Ro-
zīte) un saimnieks (Aivars Šaicāns) 
sen nebija tik jauki un omulīgi atpū-
tušies, izbaudot emocionāli bagātu 
un daudzveidīgu kultūras program-
mu. Ar dziesmām, dejām, šovu „X 
faktors”, kā arī – tētiem, mammām 
un vecvecākiem sarūpētu priekšne-
sumu „Es mīlu Ziemassvētkus” un 
teātra izrādi „Tracis pirms Ziemas-
svētkiem”. Uzstājās deju kolektīvs 
„Piparkūciņas”. Bija arī „Lauku sē-
tas” Ziemassvētku speciālizlaidums 
un intriģējošas sniega lāpstu, slidu 
un matu kopšanas līdzekļu reklā-
mas. Jaunos talantus atklāt palīdzēja 
vidusskolēni Kārlis Rozītis un Kār-
lis Sīmanis.

Pasākums noslēdzās ar skaistām 
kora dziesmām (diriģente Arta Egle, 
koncertmeistare – Inguna Balode), 
kas saimniekam un saimniecei at-
sauca atmiņā laiku, kad arī viņi dzie-
dāja skolas korī. Viņa stāvēja otrajā, 
viņš – trešajā rindā un ik pa laikam 
paraustīja viņu aiz bizes…

Paldies pasākuma scenārija au-
torei Līgai Osmai, klašu audzinātā-
jām un ikvienam skolas darbinie-
kiem, ar kuru gādību Ziemassvētku 
pasākumi izdevās skaisti un nevai-
nojami!

„Tikai mīlot var gaismu sa-
gaidīt!”

„Mīļie vecāki, vecvecāki, bēr-
ni, skolotāji un skolas darbinieki,” 
klātesošos uzrunāja skolas direk-
tore Ilze Vergina. „Paldies par ik-
vienu labo darbu, ko šajā gadā esat 
paveikuši skolai, pilsētai un savai 
ģimenei! Mīlestībā uzrakstīta vēs-
tule kādam vecam un vientuļam 
cilvēkam, laikā pasniegta palī-
dzīga roka – tas viss ir svarīgi, lai 
šajā pasaulē vairotu labo. Spēks un 
stiprums slēpjas mīlestībā. No sirds 
priecājos par skolas šā gada sasnie-
gumiem – tas ir mūsu visu nopelns. 
Un skumstam līdz ar katru, kuram 
neiet tā, kā gribētos. Taču kļūdoties 
mēs augam un kļūstam stiprāki. 
Paldies mammām, tētiem, vecmā-
miņām un vectētiņiem par atbalstu 
mūsu skolēniem! Paldies skolotā-
jiem par labajiem vārdiem un ie-
drošinājumu! Paldies visiem skolas 
darbiniekiem! Lai jūsu mājās ne-
kad nepietrūktu labestības un mīļu 
vārdu! Mīlēsim, atbalstīsim viens 
otru un mums viss izdosies! Tikai 
tā var iziet cauri tumšajam laikam 
un gaismu sagaidīt! Priecāsimies 
par mazajām laimītēm! Jo kā teicis 
dzejnieks Imants Ziedonis: „Tās 
lielās nemaz nav!” Ja daba šogad 
nav dāvājusi sniedziņu, meklēsim 
gaismu sevī! Veiksmīgu jauno – 
mūsu Smiltenei tik īpašo gadu!”

Baiba Vahere
Foto: S. Sinka, A. Melderis

Svētkos muzikālu sveicienu bija sarūpējis arī koris „Lido (diriģente - Valda Sedola, koncertmeistare – Ilze Megne).

Uzstājas jauniešu deju kolektīvs „Buki” (vadītāja Ieva Arnolde).

„Ja daba šogad nav dāvājusi 
sniedziņu, meklēsim gaismu sevī! 
Veiksmīgu jauno – mūsu Smiltenei 

tik īpašo gadu,” vēl skolas 
direktore Ilze Vergina.

Pirmo četru klašu bērni, kuri mācās skolas ēkās Dakteru un Dārza ielās, 
ciemojās Brīnumu pastā.

Ziemassvētku eglīte pirmo četru klašu skolēniem, kuri mācās Rīgas ielā 16.c.
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Kultūra
Darbu izsākusi jaunā Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde

Latvijas simtgades kino mara-
tonā kā pēdējā  fi lma lielā ražošanas 
apjoma dēļ tikai 2019. gada novem-
brī ekrānus sasniedza 5 gadus gaidītā 
„Dvēseļu putenis”. Garā gaidīšana, 
optimistiskās izdošanās cerības at-
taisnojušās. Uzstādīts Latvijas kino 
apmeklēšanas rekords, uz šo brīdi uz-
skaitīti  virs 230 tūkstošiem skatītāju. 
Filmu vēl izrāda, taču tās veidotāji 
un izplatītāji gatavo sava veida fi l-
mas izrādīšanas noslēguma svētkus. 
Visi izrādītāji tiek aicināti sarīkot 
pēdējo izrāžu svētkus, lai neizpaliktu 
neviens potenciālais skatītājs, īpaši 
vēršot uzmanību skolotājiem. Skolās 
būtu jāpārrunā Latvijas vēstures pos-
mi un fi lmas tēma ir tam pateicīga. 
Smiltenes kinoteātrī izrādes notiks 2. 
un 3. februārī trijos seansos. Tā kā no-
vembra izrādes noslēdzot, Smiltenes  
kinozāle bija pietiekami piepildīta, ir 
vēl cilvēki, kam nav izdevies fi lmu 
redzēt. Filmai būs arī īpaši latviešu 
valodas subtitri vājdzirdīgajiem.

fi lmas turpinājumu, kas savās valstīs 
atjaunoja pirmās „Klases” apmeklē-
juma rekordus. Pēc tam pirmo fi lmu 
ir turpinājuši arī somi un igauņi, un 
visi  jau paspējuši uztaisīt populāra-
jai komēdijai 3. sēriju. Smiltenē otro 
fi lmu izrādīs līdz mēneša beigām.

Pārsteigums gaida dāmas sie-
viešu dienā. Atkal Andrejs Ēķis! 
Paklusām, nereklamējoties  gatava 
būs jauna komēdija – „Tas, par ko 
nestāsta”. Būs pieci samīlējušies pāri 
ar saviem sapņiem un vēlmēm. Tam 
visam būtu jāpaliek slepenībā, taču 
nē – kāda sagadīšanās atklāj šo pāru 
visintīmākās detaļas.

No dziļas nopietnības līdz ne-
valdāmiem smiekliem – to visu sa-
gādājuši latviešu kino meistari gada 
iesākumam. Un viss būs skatāms 
Smiltenē.

Informācija par kino seansiem 
www.kinosmiltene.lv.

Gunārs Liedags,
Smiltenes kinozāle

Lai ikvienam Smiltenes novada 
iedzīvotājam nodrošinātu mūsdienī-
gu, uz attīstību vērstu, ilgtspējīgu un 
iespējām bagātu apkārtējo vidi, ar 
2020. gadu 1. janvāri darbu uzsāku-
si jaunā Smiltenes novada Kultūras, 
sporta un mūžizglītības pārvalde. 

Kā iepriekš informēts, 2018.
gadā Smiltenes novada pašvaldībā 
tika veikts funkciju audits. Ņemot 
vērā audita gala ziņojumu, Smilte-
nes novada kultūras un sporta jomas 
izvērtēšanas darba grupas veikto 
analīzi, dome nolēma reorganizēt 
Smiltenes novada Sporta pārvaldi un 
Kultūras pārvaldi un izveidot jaunu 
pašvaldības iestādi – Kultūras, spor-
ta un mūžizglītības pārvaldi. 

Smiltenes novada Kultūras, 
sporta un mūžizglītības pārvaldes va-
dītāja Aija Cunska uzsver, ka turpmā-
kajā darbībā sev kā galvenos uzdevu-
mus ir izvirzījusi: izstrādāt attīstības 
programmas, projektus un pārraudzīt 
to īstenošanu, apzināt prioritātes kat-
rā no pārstāvētajām jomām, veidot 
progresīvu un efektīvu pārvaldību, kā 
arī informēt sabiedrību par Smiltenes 
novada kultūras, sporta un mūžizglī-
tības pārvaldes un tās padotībā esošo 
struktūrvienību darbību.

Optimizējot esošo infrastruk-
tūru un pārvaldes funkcijas,  jaunā 
iestāde ir izveidojusi četras struktūr-
vienības: Smiltenes novada Kultū-
ras centru, Smiltenes novada Sporta 
centru, Smiltenes novada Bibliotēku 
un Smiltenes novada Tūrisma un in-
formācijas centru.

Kā skaidro pārvaldes vadītāja 
A. Cunska, reorganizācijas gaitā 
tika ņemti vērā veiktā funkciju au-
dita ieteikumi par Kultūras pārval-
des un Kultūras centra apvienošanu 
vienā iestādē, kā arī amata vietu un 
slodžu optimizēšanu. Pagastos, kur 
ir atbilstoša infrastruktūra, reorgani-
zācijas komisija nolēma atstāt tautas 
namu vadītājus un likvidēt organiza-
toru amatus. 

A. Cunska: „Jaunās izmaiņas 
nenozīmē, ka kādā no pagastiem 
varētu turpmāk nenotikt pasākumi. 
Kultūras jomas funkcijas tiks no-
drošinātas visos pagastos un to darīs 

jaunās struktūrvienības darbinieki, 
savstarpēji sadarbojoties, kooperē-
joties un meklējot mūsdienīgākus 
risinājumus visa novada mērogā.”

Darba attiecības pēc reorgani-
zācijas nolēma neturpināt Kultūras 
pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone, 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
vadītāja Ilze Jēkabsone, kā arī Laun-
kalnes tautas nama vadītāja Signe 
Baltere. Paldies vadītājām par lielo 
darbu, kas ieguldīts novada kultūras 
jomas attīstībā un novēlām veiksmi 
jaunos karjeras izaicinājumos!  

Līdz ar to Smiltenes novada Kul-
tūras centrs, kuru vadīs Anda Avota,  
turpmāk strādās pie kultūras jomas 
pilnveides un modernizācijas, pasā-
kumu plānošanas un organizēšanas 
visā Smiltenes novadā, nodrošinot 
visiem novada iedzīvotājiem iespēju 
apmeklēt sev vēlamus un interesējo-
šus kultūras pasākumus. Smiltenes  
novada Kultūras centrs pārņem visas 
līdzšinējās pilsētas Kultūras centra 
un Kultūras pārvaldes funkcijas, kā 
arī tā pakļautībā kā apakš struktūr-
vienības paliek pagastu tautas un 
kultūras nami. Par Launkalnes tautas 
nama vadītāju iecelta Gunita Ozoli-
ņa.  Blomes tautas namu turpinās va-
dīt Gita Skadiņa, Palsmanes kultūras 
namu – Aija Zeibota, Grundzāles 

kultūras namu –  Inga Lazdiņa,  Bir-
zuļu tautas namu – Silvija Lapiņa, 
Variņu tautas namu – Velta Elstiņa, 
Brantu un Smiltenes pagastu kultū-
ras norišu plānošanu veiks Kultūras 
centra darbinieki. 

Izmaiņas veiktas arī sporta 
jomā – Sporta pārvaldes vietā ir 
izveidota jauna iestāde Smiltenes 
novada Sporta centrs, kuru turpinās 
vadīt Guntars Markss. Sporta jomas 
pārstāvji jau aktīvi iesaistījušies 
nozares pilnveidošanas un sabied-
rības interešu izziņas procesos, lai 
strādātu pie koncepcijas izstrādes, 
kā nodrošināt veselīga dzīvesveida 
iespējas Smiltenes novada iedzīvo-
tājiem un viesiem, optimizēt sporta 
infrastruktūru un nodrošināt multi-
funkcionālas iespējas aktīvā dzīves-
veida piekritējiem. Iestādes pakļau-
tībā ir sporta darba organizatori un 
pārstāvji pagastos, pārraudzība par 
sporta infrastruktūru un sadarbība ar 
novada sporta klubiem. 

Aija Cusnka: „Tuvāko mēnešu 
laikā plānojam rīkot sporta jomas 
konferenci, lai izzinātu sabiedrības 
un uzņēmēju novērtējumu, pieprasī-
jumu un vajadzības; noteiktu priori-
tārās jomas sporta veidiem un sporta 
aktivitātēm iedzīvotājiem; kā arī lai 
izstrādātu veiksmīgu stratēģiju spor-

ta un veselīga dzīvesveida nodroši-
nāšanai Smiltenes novadā. Mēs ak-
tivizējam sporta organizatoru darbu, 
lai sporta un veselīga dzīvesveida 
aktivitātes notiktu katrā Smiltenes 
novada pagastā, lai tās būtu dažā-
das un saistošas, kā arī meklējam 
multifunkcionālus risinājumus, lai 
optimāli tiktu noslogota katra nova-
da sporta infrastruktūra. Piemēram, 
drīzumā tiks pabeigta pirmā kārta 
multifunkcionālam trases ceļam pie 
Tepera sporta kompleksa, kur varēs 
pastaigāties, skriet, nūjot, skrituļot, 
riteņot un ziemā slēpot.”

Smiltenes novada Bibliotē-
ku turpinās vadīt  Inta Mežule, un 
kopā ar apakšstruktūrām (Bilskas 
bibliotēka, Birzuļu bibliotēka, Blo-
mes bibliotēka, Brantu bibliotēka, 
Grundzāles bibliotēka, Launkalnes 
bibliotēka, Palsmanes bibliotēka, 
Variņu bibliotēka) nodrošinās infor-
mācijas pieejamību, zināšanu attīstī-
bu un mūžizglītību ikvienam Smil-
tenes novada iedzīvotājam, veicinot 
sabiedrības attīstību.

Smiltenes novada Tūrisma un 
Informācijas centra, kuru vada Mod-
ris Apsītis, pakļautībā turpmāk būs 
apakšstruktūras: Smiltenes novada 
muzejs un Tautas Lietišķās mākslas 
studija. Viņi kopā sadarbojoties no-
drošinās Smiltenes novada tūrisma 
nozares attīstību, attīstot Muzeju 
kā sabiedrībai pieejamu izglītojošu 
un pētniecisku iestādi un veicinot 
interesi par latviešu tautas kultūras 
mantojuma izzināšanu, saglabāšanu 
un vairošanu.

Jaunās Kultūras, sporta un mūž-
izglītības pārvaldes viens no uz-
devumiem ir veidot uz zināšanām 
balstītu un uz rezultātiem virzītu 
mūžizglītības jomas pārvaldību. Pa-
gaidām pārvaldei nav veidota atse-
višķa struktūrvienība mūžizglītībai, 
bet tās funkcijas nodrošinās pārval-
des vadītāja un vietnieks, izstrādājot 
mācību programmas, piesaistot pro-
jektu fi nansējumus un profesionālus 
mācību spēkus, nodrošinot atbilsto-
šu mācību vidi un resursus.

Aija Cunska: „Mums katram ir 
jāmācās un jāattīstās jebkurā vecu-

mā un visa mūža garumā. Un tieši 
sporta, kultūras, bibliotēkas, tūrisma 
un izglītības jomas kopā var radīt 
koprades vidi, kur ikviens iedzīvotājs 
un viesis iesaistās, piedalās, mācās 
un attīstās, veidojot stiprāku sevi un 
Smiltenes novadu.  Koprade nozīmē 
spēju izmantot jebkurus pieejamos 
resursus, domāt „ārpus rāmjiem” 
un savstarpēji sadarboties dažādos 
virzienos. Tā ir jaunas pieejas mek-
lēšana attīstībai, izmantojot esošos 
resursus, infrastruktūru un vērtības, 
un pielietojot tehnoloģijas tur, kur tās 
ir nepieciešamas. Jaunajai Smiltenes 
novada Kultūras, sporta un mūžizglī-
tības pārvaldei ir jābūt modernai un 
atbilstošai sabiedrības un uzņēmēj-
darbības pieprasījumam – tādai, kas 
neuzspiež, bet veicina iesaistīties. Tai 
jānodrošina, ka katra pakļautībā eso-
šā iestāde (kultūras nami, bibliotēkas, 
muzeji, tūrisma informācijas centri 
u.c.), sporta infrastruktūra un pasāku-
mi ir iekārtoti un noorganizēti tā, ka ir 
tik pievilcīgi cilvēkiem, ka nāk dau-
dzi un katrs tur iegūst sev pievienoto 
vērtību (jaunas zināšanas, emocijas, 
vērtības, sajūtas, izpratnes).” 

Viens no svarīgajiem šā gada 
darbiem ir Smiltenes pilsētas 100 
gadu jubilejas svētku organizēšana, 
kas būs svētki mums visiem – gan 
tiem, kas šeit dzīvo, strādā un mā-
cās, gan tiem, kas pie mums ieradī-
sies ciemos. 

Svētki norisināsies no 17. līdz 
19. jūlijam, par svētku režisoru izvē-
lēts smiltenieties Kārlis Anitens, ar 
kuru kopā ir radīts svētku vadmotīvs 
„Stipri cilvēki, stipra pilsēta”. Lai 
svētkus padarītu īpaši skaistus un 
to radīšanā iesaistītu ikvienu smil-
tenieti, to organizēšanā līdzdarbojas 
bijušie un esošais priekšsēdētājs, 
deputāti, uzņēmēji, iestāžu vadītāji, 
izglītības iestāžu audzēkņi, amatier-
mākslas kolektīvi. 

Aicinām sekot līdzi aktuālai 
informācijai pašvaldības interneta 
vietnē  www.smiltene.lv un iesaistī-
ties svētku norisēs.  

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A. Melderis 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja Aija Cunska.

Skatīsim Latvijas fi lmas!

Bet tas nav viss. Gaidām Viestu-
ra Kairiša jauno fi lmu „Pilsēta pie 
upes” – no 17. janvāra. Režisora 
Viestura Kairiša fi lmas scenārijs 
tapis pēc Gunara Janovska tāda 
paša nosaukuma romāna motīviem. 
Kairišs fi lmu veido kopā ar saviem 
ilggadējiem radošajiem partneriem – 
mākslinieci Ievu Jurjāni un operato-
ru Gintu Bērziņu; viņu iepriekšējais 
kopdarbs – ļoti labi apmeklētā spēl-
fi lma „Melānijas hronika”. Arī šī fi l-
ma ir par vēsturi: Ansim ir nevainī-
ga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš 
ir pieprasīts pie visām varām, kas 

nomainās īsā laika posmā pagājušā 
gadsimta 30. gadu beigās. Ulmaņ-
laikus nomaina skarbie komunistu, 
tad nacistu režīmi... Viņa iecerētā ir 
ebreju meitene Zisla, taču jaunās sie-
vietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Saga-
dās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzro-
das arī glītā latviete Naiga. Starp trīs 
varām, kas sabradā Anša pilsētu, di-
vām sievietēm, kas plosa viņa sirdi, 
iespējama tikai viena izvēle... Filmu 
Smiltenē izrādīs līdz 23. janvārim.

Pēc divām skarbām, nopietnām 
fi lmām kinoteātros varēs arī pasmai-
dīt. Valentīndienā 14. februārī startēs 

Andreja Ēķa jaunā komēdija „Kla-
ses salidojums 2”. Šis nebūs pir-
mās fi lmas skatītāju eiforijas radīts 
pagarinājums, kādi pamatā arvien 
ir sliktāki par pirmo fi lmu. Atkārto-
jums būs gan, taču latviskā gaumē 
– sižetā redzēsim „Klases salidoju-
ma” pamatautoru – norvēģu un dāņu 
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Sports

Par Smiltenes novada gada labākajiem sportistiem atzīst 
Hermanovski un Mūzi

10. janvarī  Smiltenes pilsē-
tās Kultūras centrā cilvēku pie-
pildītā zālē notika svinīgā apbal-
vošanas ceremonija „Smiltenes 
novada Gada balva sportā”. Tās 
laikā par aizvadītā gada novada 
labākajiem sportistiem tika atzī-
ti – Latvijas U20 izlases basket-
bolists  Rainers Hermanovskis 
un Tokijas Olimpisko spēļu nor-
matīvu šķēpa mešanā izpildījusī 
Līna Mūze.

„Smiltenes novada Gada balva 
sportā” tika rīkota jau devīto gadu 
pēc kārtas. Aptaujas galvenais uz-
devumus ir popularizēt Smiltenes 
novada sporta varenību – sportis-
tus, komandas, trenerus, sporta per-
sonības un sporta notikumus, kas 
ļāvuši novada vārdam labākajā tā 
nozīmē izskanēt kā Latvijā, tā ār-
pus tās robežām. 

Piektdienas vakarā vairāk nekā 
350 cilvēki piepildīja mājīgo Smil-
tenes pilsētas Kultūras centra zāli, 
lai būtu klāt apbalvošanas ceremo-
nijā  „Smiltenes novada Gada balva 
sportā”. Balvas tika pasniegtas 13 
dažādās nominācijās. Sveikti tika 
arī panākumiem bagātākie Smilte-
nes bērnu un jaunatnes sporta sko-
las audzēkņi. Gada balvas sportā 
svinīgi zālē ienesa tautas deju ko-
lektīva „Buciņi” dejotāji, bet par 
muzikālo gaisotni parūpējās dzie-
dātāja MARTA. 

Pirmo reizi par Smiltenes no-
vada gada labāko sportistu tika 
atzīts basketbolists Rainers Her-
manovskis. Aizvadītajā gadā Rai-
ners „VEF Skola” sastāvā kļuva par 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 
čempionu U19 vecuma grupā. BK 
„Jēkabpils” sastāvā smiltenietis de-
bitēja Latvijas – Igaunijas Basket-
bola līgā, kā arī pārstāvēja Latvijas 
U20 izlasi Eiropas čempionāta fi -
nālturnīrā. 

Viņš arī kļuvis par pirmo no 
Smiltenes nākušo basketbolistu, 
kurš savas sportiskās gaitas turpina 
ASV studentu basketbolā, pārstā-
vot NCAA 1. divīzijas komandu 
„William&Marry”. Balvu šajā no-
minācijā pasniedza četrkārtējais 

pasaules čempions motokrosā bla-
kusvāģiem, Latvijas gada populārā-
kais sportists Kaspars Stupelis un 
divas reizes par Smiltenes novada 
Gada balvas sportā ieguvušais Lat-
vijas vadošais motofrīstailists Kal-
vis Skrastiņš. Hermanovska pirmā 
trenere Eva Kaufmane saņēma 
labākā sportista trenera balvu. Ap-
lausu pavadīti, uz skatuves kāpa arī 
abi basketbolista vecāki. 

Gada labākās sportistes balvu 
ieguva šķēpmetēja Līna Mūze. 
2019. gadā smilteniete izpildīja 
kvalifi kācijas normatīvu Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm, sasniedza 
jaunu personisko rekordu, kā arī 
ieguva otro vietu prestižās Dimanta 
līgas posmā. Labākās sportistes tre-
nera balvu ieguva somu speciālists 
Kimmo Kinnunens. Balvu šajās 
nominācijā pasniedza Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs Ed-
gars Avotiņš. 

Ļoti spēcīga konkurence bija 
labākās jaunās sportistes nomināci-
jā, kur lielākā daļa pretendentes gu-
vušas vērā ņemamus starptautisko 
sacensību rezultātus. Balvu ieguva 
šķēpmetēja Hanna Gabriela Zie-
miņa, kura par vairāk nekā 7 met-
riem laboja Latvijas U16 vecuma 
grupas rekordu, sasniedzot sezonas 
otro labāko rezultātu pasaulē. Ta-
lantīgo sportisti sveica pazīstamā 
TV personība un sporta entuziasts 
Uģis Joksts. Labākās jaunās spor-
tistes treneru balvu saņēma Gun-
tars Markss.

Labākā jaunā sportista tituls 
tika Somijas čempionam orientē-
šanās sportā, Latvijas un Baltijas 
čempionam, kā arī 11. vietas iegu-
vējam pasaules čempionātā stafetē 
Ilgvaram Caunem. Balvu spor-
tistam, kurš pasākuma dalībniekus 
priecēja ar spēcīgu uzrunu, pasnie-
dza dzirkstošo bērzu sulu ražotnes 
„Birzī” vadītājs Ervins Labanov-
skis. Labākā jaunā sportista trenera 
balva Mārim Stabiņam.

Ar īpaši lielu sirsnību tika pa-
sniegta balva par mūža ieguldījumu 
Smiltenes novada sportā. Nozīmīgo 
apbalvojumu saņēma ilggadējais 

akciju sabiedrības „8CBR” vadī-
tājs, liels sporta atbalstītājs Jānis 
Līkans. Balvu cienījamajam kun-
gam pasniedza režisors un sporta 
treneris Kārlis Anitens.

Gada labākās komandas tituls 
otro gadu pēc kārtas „Smiltene/ 
BJSS” vienībai, kas ieguva vēstu-
riskās bronzas medaļas komanda.lv  
1. līgas čempionātā. Enerģisku 
priekšnesumu sniedza un balvu pa-
sniedza projektā „Sporto visa klase” 
iesaistītā Smiltenes vidusskolas 3a 
klase ar skolotāju Viju Sokolovu. 
Futbolistiem vēl viena balva, jo par 
gada sporta notikumu tika atzīta ko-
manda.lv 1. līgas čempionāta spē-
le Tepera stadionā, kur „Smiltene/ 
BJSS” vienība 450 līdzjutēju priek-
šā lieliskā atmosfērā ar rezultātu 3:1 
pārspēja SK „Super Nova” vienību. 
Šajā nominācijā balvu pasniedza 
tautas deju kolektīvu „Buki” un „Bu-
ciņi” vadītāja Ieva Arnolde kopā ar 
diviem mazajiem „Buciņiem”. 

Par Smiltenes novada gada 
labāko amatieru sportistu līdzju-
tēju un žūrijas kopējā vērtējumā 
kļuva pasaules BMX čempionātā 
krūzeru grupā 7. vietu ieguvušais  
Latvijas čempions Renārs Auga, 
kuram balvu pasniedza funkcionā-
lo nodarbību trenere Iveta Kazai-
ne. Sporta veterāna balvu Latvijas 
BMX pamatlicējs un smilteniešu 
novadnieks Jānis Siliņš pasniedza 
orientieristam Mārim Stabiņam, 
kuram savā sporta veidā jau vairāk 
nekā 30 sezonas. To laikā gūti ne-
skaitāmi tituli valsts un starptautis-
kā mēroga sacensībās. 

Aptaujas un apbalvošanas 
ceremonijas organizators Toms 
Markss izsaka pateicību par atbal-
stu Smiltenes novada pašvaldībai, 
Smiltenes pilsētas Kultūras cen-
tram, Smiltenes novada sporta pār-
valdei, „STV Studijai”, portālam 
un laikrakstam „Ziemeļlatvija”.

Toms Markss,
Smiltenes novada Gada balvas 

sportā rīkotājs

Piektdien, 10. janvārī notika 
9. svinīgā apbalvošanas ceremoni-
ja „Smiltenes novada Gada balva 
sportā”, kurā tika pasniegtas balvas 
13 dažādās nominācijās. Kļuva zi-
nāms, ka balvu par mūža ieguldīju-
mu Smiltenes novada sportā saņēma 
ilggadējais „8 CBR” vadītājs, sporta 
atbalstītājs un entuziasts Jānis Lī-
kāns. 

Balva par mūža ieguldījumu 
tradicionāli ir emocionālākā un 
sirsnīgākā nominācija svinīgajā 
apbalvošanas ceremonijā „Smilte-
nes novada Gada balva sportā”. Šo 
apbalvojumu saņem personība, kas 
mūža lielāko daļu iesaistījies ar savu 
darbību veicinājis Smiltenes nova-
da sporta attīstību. Iepriekš balvas 
šajā nominācijā saņēmuši sacensību 

Balvu par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā saņēma 
Jānis Līkāns

organizatori, palīgi un pe-
dagogi. 

Šajā gadā nozīmīgo 
apbalvojumu saņēma Jā-
nis Līkāns. Cienījamais 
smiltenietis ilgus gadus 
vadījis ceļu būves uzņē-
mumu –  „8 CBR”. 

Smiltenes novads var 
lepoties ar senām un no-
turīgām sporta tradīcijām, 
ar augstiem sasniegu-
miem un sporta pasāku-
mu daudzveidību. Attīstot 
sporta veidus ir izveido-
ta plaša sporta bāžu un 
objektu infrastruktūra. 
Šo panākumu pamatā ir 
Smiltenes sporta entuzi-
astu, skolotāju, treneru, 

iestāžu, uzņēmumu, organizā-
ciju vadītāju, sporta sabiedrī-
bas fanātiskais entuziasms un 
patriotisms. 

Jānis Līkāns nenoliedzami 
ir viens no viņiem. Ilggadējais 
„astoto” vadītājs daudzu gadu 
garumā ir rūpējies un atbalstī-
jis sava vadītā uzņēmuma dar-
binieku iesaisti visdažādākajās 
sportiskajās aktivitātēs, kā arī 
spējis ieklausīties, izprast un 
sniegt visdažādākā veida atbal-
stu daudzu sporta veidu attīstī-
bai savā pilsētā. 

Ar „8 CBR” un Jāņa Līkā-
na atbalstu ir sekmēta hokeja 
laukuma, autokrosa trases, pil-
sētas stadiona, tenisa laukumu 
un citu sporta būvju izveide 

un attīstība. Finansiāli un materiāli 
atbalstīta visdažādāko sporta veidu 
komandu un individuālo sportistu 
dalība reģionālajā, valsts un starp-
tautiska mēroga sacensībās. Līdzfi -
nansētas neskaitāmas sporta sacen-
sības un pasākumi. 

Šobrīd, pateicoties pašvaldī-
bas kapacitātei, dažādu fondu un 
projektu piesaistes iespējām, esam 
spējuši modernizēt virkni no mūsu 
sporta infrastruktūras objektiem. 
Tomēr vienmēr ir jāatceras un jāgo-
dina tie cilvēki, kas ir sekmējuši šīs 
infrastruktūras attīstību tās pirmsā-
kumos.   

Toms Markss,
Smiltenes novada Gada balvas 

sportā rīkotājs
Foto: A. Melderis

No kreisās: K. Skrastiņš, E. Kaufmane, K. Hermanovska, 
Dz. Hermanovskis, K. Stupelis. Foto: A. Melderis

Līna Mūze. Foto: Juris Berzins-Soms

Rainers Hermanovskis.

Jānis Līkāns. 
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Pasākumi Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā 

Pasākumi pagastos janvāra 
un februāra mēnešos

18. janvārī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā Karnevāla 
balle ar grupu „Lustīgais Blūmīzers”. Ieejas maksa 3,00 
eiro.
18. janvārī plkst. 15.00 Grundzāles Kultūras namā eru-
dīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 1. spēle. Komanda 6 
cilvēku sastāvā piesakāma e-pastā: janis.silins47@gmail.
com. Dalības maksa no komandas 12,00 eiro.
25. janvārī plkst. 13.00 SIA Vidzemīte klubā, Brantu pa-
gastā, amatierteātra izrāde.
1. februārī plkst. 19.00 Grundzāles Kultūras namā Tau-
tisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts „Nāc sildīties 
putenī!”. Ieeja uz koncertu bez maksas. Plkst. 22.00 balle 
ar grupu „Stradivari”. Ieejas maksa 3,00 eiro. Galdiņš gro-
ziņiem piesakāms pa tālruni: 29128298.
15. februārī plkst. 20.00 SIA „Vidzemīte” klubā, Brantu 
pagastā, Valentīna balle ar Jāni un Mārtiņu. Ieejas maksa 
3,00 eiro. Galdiņu pieteikšana līdz 7. februārim upa tālruni 
26405258.
22. februārī plkst. 15.00 Grundzāles Kultūras namā eru-
dīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 2. spēle.

JANVĀRA 
otrajā pusē
30. janvārī plkst. 19.00 MAKSIMA TRIVAŠ-
KEVIČA STĀVIZRĀDE „LATVIEŠU KO-
MIĶIS”. M. Trivaškevičs ir komiķis ar savdabīgu 
un oriģinālu humora izjūtu. Viņš nebaidās jokot 
par latviešu un krievu attiecībām, dažādām nori-
sēm sabiedrībā un cilvēkiem raksturīgām vājībām. 
Viņa iepriekšējā stāvizrāde „Humors pa latviski” 
līdz asarām sasmīdināja teju 10 tūkstošus Latvi-
jas iedzīvotāju. Biļetes Smiltenes Kultūras centra 
kasē: 3,00 eiro. 

FEBRUĀRĪ
4. februārī plkst. 19.00, 11. februārī plkst. 
19.00, 16. februārī plkst. 15.00, teātra zālē, 
4. stāvā Smiltenes Tautas teātra izrāde – Ale-
handro Kasone „TREŠAIS VĀRDS”. Reži-
sors – Agris Māsēns, lomās – Madara Vīksniņa, 
Kaspars Pakulis, Rita Rozīte, Valdis Šaicāns, 
Dace Purvlīce, Baiba Kovala, Ieva Stauvere, Pē-
teris Jekums, Jānis Bormanis, Arnis Lapiņš. Biļe-
tes Smiltenes Kultūras centra kasē: 5,00 eiro.

13. februārī plkst. 19.00 lielajā zālē Jāzepa Vīto-
la Latvijas Mūzikas akadēmijas pūtēju orķes-
tra koncerts „PLECU PIE PLECA”, diriģents 
Petri Komulainens (Somija), piedalās Smiltenes, 
Valmieras, Strenču un Jaunpiebalgas mūzikas 
skolu audzēkņi. 

15. februārī plkst. 16.00 lielajā zālē Valsts Aka-
dēmiskā kora „Latvija” koncerts „PAVASARI 
GAIDOT”, diriģents – Māris Sirmais, solists – 
Oskars Petrauskis (saksofons). 

22. februārī plkst. 18.00 lielajā zālē deju kolektī-
vu sadraudzības koncerts „DEJA ATNES PAVA-
SARI”, piedalās: VPDK „Rotaļa XO” un TDA 
„Rotaļa” (vadītāja Diāna Gavare), TDK „Ban-
ga” (vadītāja – Kristīne Kārkliņa), VPDK „Ievi-
ņa” (vadītājs – Reinis Rešetins) un JDK „Buki” 
(vadītāja Ieva Arnolde). Ieeja par ziedojumiem 
labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”. 

26. februārī plkst. 19.00 lielajā zālē Baibas Si-
penieces Gavares stāvizrāde „VIENREIZ JAU 
VAR” – IZPĀRDOTS!

Vairāk informācijas: www.smiltene.lv

Sākoties jaunam gadam, jaunumi arī Smiltenes novada 
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Lai sniegtu atbildes uz 
vecākiem svarīgiem jautājumiem, kliedētu viņu neziņu, izglīto-
tu un informētu par noderīgām, ar bērnu audzināšanu saistītām 
tēmām, no janvāra sākuma Bērnu apkalpošanas nodaļā izvei-
dots grāmatu plaukts vecākiem. Tajā apkopotas grāmatas, ku-
rās aprakstītas vecākiem noderīgas tēmas, piemēram, par bērnu 
audzināšanu, bērnu attīstības posmiem, bērnu runas attīstību, 

Smiltenes novada bibliotēkā
Pasākumi
21.01. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpo-

šanas nodaļā plkst. 14:00 „Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rijas 2019” noslēguma pasākums.

22.01., 29.01. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu 
apkalpošanas nodaļā plkst. 10:00 „Skanīgais bērnu rīts”, 
plkst. 11:00 „Radošais bērnu rīts”.

03.02. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpo-
šanas nodaļā plkst. 14:00 Sveču dienas radošā darbnīca.

11.02. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpo-
šanas nodaļā plkst. 14:00 Drošāka interneta dienas pasā-
kums.

13.02. Smiltenes novada bibliotēkā plkst.17:00 sveču 
liešanas radošā darbnīca kopā ar Gundegu Strazdiņu.

Izstādes
Līdz 31.01. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu ap-

kalpošanas nodaļā bērnu zīmēju un radošo darbu izstāde 
„Sniegavīra ziemas prieki”.

Līdz 31.01. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu ap-
kalpošanas nodaļā tematiska izstāde „Sveicieni Žurkas 
gadā!"”.

Līdz 31.01. Smiltenes novada bibliotēkā rakstnieces, 
publicistes Anitas Liepas literatūras izstāde.

Līdz 31.01. Smiltenes novada bibliotēkā literatūras 
izstāde „Novadniekam, rakstniekam Artūram Lielajam – 
100”.

Līdz 29.02. Smiltenes novada bibliotēkā Smiltenes 
Mākslas skolas absolventu darbu izstāde „Sapņi un īste-
nība 2019”.

Līdz 29.02. Smiltenes novada bibliotēkā dekoratīvo 
sveču izstāde.

Bibliotēkās novadā
Pasākumi
24.01. Variņu bibliotēkā plkst. 14.30 „Bērnu, jaunie-

šu un vecāku žūrijas 2019” noslēguma pasākums.
Izstādes
Līdz 31.01. Bilskas bibliotēkā ceļojošā izstāde „Bib-

liotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”.
20. – 31.01. Blomes bibliotēkā literatūras izstāde 

„Fricim Bārdam – 140”.

Bibliotēku jaunumi

23. janvārī plkst. 11.00 Smiltenes pensionāru apvienības tel-
pās, Smilšu ielā 4, tikšanās ar Smiltenes ev. lut. baznīcas mācītāju 
Reini Kulbergu par topošo vēsturisko  ekspozīciju „Smiltene un 
smiltenieši laikmeta griežos”. 

24. janvarī plānots brauciens uz Värskas SPA sanatoriju Igau-
nijā.  Plašāka informācija par pieteikšanos, zvanot Ritai Bormanei 
uz mob. tālr. 26514012. 

13. februārī plkst. 11.00 Smiltenes pensionāru apvienības 
telpās, Smilšu ielā 4, tikšanās ar jauno Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu. Sarunas, jautājumi, ieskats Smilte-
nes 100-gades jubilejas atzīmēšanā. 

22. aprīlī plānots senioru kruīzs uz Stokholmu, Zviedriju. Plā-
nots Drotningholmas pils apmeklējums.  Plašāka informācija par 
pieteikšanos, zvanot Ritai Bormanei uz mob. tālr. 26514012. 

Smiltenes pensionāru apvienība 
aicina savās aktivitātēs iesaistīties 

ikvienu interesentu 

Jaunums Bērnu apkalpošanas nodaļā – grāmatas vecākiem
saprašanos ar pusaudžiem, bērnu uzturu un citas.

Savukārt periodisko izdevumu plauktā atrodams žurnāls vecā-
kiem „Mans Mazais”.

Aicinām vecākus kopā ar bērniem nākt uz bibliotēku un izvē-
lēties sev atbilstošo literatūru. Lai Jaunajā gadā ikkatrā mājā valda 
ne tikai saticība, mīlestība un dzīvesprieks, bet arī lasītprieks!

Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotēkāre

Kas piedalās? Bērni līdz 16 gadu vecumam no visas pasaules, 
kuri prot sacerēt un rakstīt latviešu valodā.

Kas jādara? Jāuzraksta elektroniski Word formātā  dzejolītis, 
stāstiņš vai apcerējums  (apm. no 50 līdz 200 vārdiem), jāatsūta 
uz e-pastu allegro12@inbox.lv līdz šā gada 26. janvārim.Norā-
dot  savu e-pasta adresi un kāda pieaugušā radinieka tālruņa nu-
muru. (Vēlams, lai šis literārais darbiņš būtu bez kļūdām, jo kļūdas 
nelabojam, tāpēc, pirms iesūti, pakonsultējies ar kādu, kurš pārzi-
na  latviešu valodu.) 

Tēmu izvēle brīva  –  kas pašam tīk. 
Jūsu sacerējumus izdosim grāmatiņā un svinēsim SVĒTKUS 

VALODIŅAI 22. februārī Palsmanes kultūras namā.
Veiksmi visiem!

Mīlestībā – idejas autores 
Ingūna Pētersone un Ieva Reine

Tiek izsludināts projekts – 
„SAMĪĻO SAVU VALODIŅU”

11. martā 
19.00


